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6 herb.

FÍFULIND - LINDAHVERFI
Vorum að taka í sölu 141 fm íbúð á efstu hæð,
íbúðin er á tveimur hæðum. 5 Svefnherbergi,
rúmgóð stofa, bað, eldhús, þvottahús og
sjónvarpshol. Ný innrétting á baði og í eld-
húsi frá HTH, gólfefni parket og flísar. Ásett
verð: 32,2 

5 herb.

SUÐURMÝRI - SELTJARNAR-
NESI. Mjög falleg 177 fm efri sérhæð á baklóð
við Suðurmýri á Seltjarnarnesi þar af innbyggður
bílskúr 29,4 fm Fjögur svefnherbergi, þar af eitt
forstofuherbergi. Gólfefni parket, flísar og dúkur.
Hvíttaður panill í lofti, stórar suðursvalir. Mjög
snyrtileg eign. Ásett verð 49,5 m. 

SELJABRAUT - REYKJAVÍK. Mjög
falleg og snyrtileg 4ra - 5 herb. 99 fm íbúð á
tveimur hæðum ásamt 30 fm stæði í bílageymslu
samtals 130,5 fm Íbúðin er skráð á 4 hæð en er
á 3ju hæð frá inngangi. Snyrtileg sameign og
stigagangur. Gólfefni eru parket og flísar. Suður-
svalir. Stutt í alla þjónustu og skóla: Ásett verð
18,9 m. 

4ra herb.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FAL-
LEG NÝ SUÐUR VERÖND OG
SÓLSTOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra
herbergja 116 fm íbúð á jarðhæð með nýrri af-
girtri hellulagðri suðurverönd og nýjum sólskála
út frá stofu. Gólfefni á íbúð er parket og flísar.
Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan og sameign
hefur verið tekin í gegn. Ásett verð: 19,3 M. 

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI
Um er að ræða 111,4fm 4ra herbergja íbúð á
fyrstu hæð. Húsið að utan er allt nýtekið í gegn
að utan og eignin lítur vel út. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Ásett verð er 19,2 

LAUFVANGUR 12 - HAFNA-
FIRÐI. Opið hús í kvöld milli 18:00-19:00
íbúð 0303/Jónína. Mjög falleg og vel með farin
4ra herb. íbúð í velviðhöldnu fjölbýlishúsi. Mjög
stórar flísalagðar suður og vestursvalir, útgengt á
þær frá stofu og hjónaherbergi. Þvottaherbergi
og búr innaf eldhúsi. Gólfefni eru aðallega niður-
límt Merabau parket lagt í fiskabeinamunstur,
flísar á forstofu og baðherb. Ásett verð 18,8 m. 

3ja herb.

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herbergja 78 fm íbúð á 4. hæð með suðursvöl-
um. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö svefnher-
bergi annað með skáp. Baðherbergi með bað-
kari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði á bíl-
aplani. Sérgeymsla í sameign og sameiginlegt
þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg sameign.
Ásett verð 13,2 m.

HRAUNBÆR — ÁRBÆ Mjög snyrtileg
og góð 85,4 fm íbúð á fyrstu hæð/annarri frá
götu á góðum stað í árbænum. Íbúðin skiptist í 2
svefnherbergi, stofu, eldhús og bað. Parket og
flísar á gólfum. Ásett verð: 16,5 millj. 

GALTALIND — FRÁBÆR STAÐ-
SETNING Vorum að fá í einkasölu, glæsilega
og einstaklega vel staðsetta eign í Lindahverfinu
í Kópavogi. Íbúðin er 95 fm á fyrstu hæð. Gólf-
efni á íbúðinni eru Merbau-parket, flísar og dúk-
ur. Suður svalir, rólegt hverfi, stutt í alla þjónustu,
skóli og leikskóli í göngufæri. Þetta er sannar-
lega góð eign. Ásett verð: 22,9 

JÖRFABAKKI 4 - OPIÐ HÚS Í
KVÖLD FRÁ 20:00 TIL 21:00. Mjög
snyrtileg og vel með farin 3ja herb. 82,9 fm íbúð
á 3ju hæð í snyrtilegu fjölbýli. Nýlegt parket á
gólfum og flísar á baðherbergi. Þvottaherbergi
og búr innaf herbergjagangi. Suðursvalir. Leik-
völlur með ýmsum tækjum og körfuboltavelli á
lóðinni. Eign sem vert er að skoða og stoppar
stutt við. Hanna tekur á móti áhugasömum.
Ásett verð 17,2 m.

RÁNARGATA - NÁLÆGT MIÐ-
BÆNUM Falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð, sérinngangur, gólfefni parket og flísar, íbú-
in er alls um 80 fm og skiptist í forstofu, tvöher-
bergi, stofu, eldhús, bað og sameiginlegt þvotta-
hús. Ásett verð: 19,5 millj.

RJÚPNASALIR — SALAHVERFI
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í glænýju
fjölbýlishúsi. Allt nýtt í íbúðinni, sérsmíðaðar
birkiinnréttingar, eikarparket á gólfum, fallegt út-
sýni, tvær lyftur í húsnu. Vandaður frágangur á
öllu inni sem úti. Eign sem vert er að skoða!!
Ásett verð: 23,4 m. 

RJÚPNASALIR 12 ÍBÚÐ Á 5
HÆÐ. Sérlega falleg íbúð með glæsilegum
nýjum innréttingum, falleg gólfefni á allri íbúð-
inni, flísar og hnotuparket, halogenlýsing. Fallegt
útsýni yfir Esjuna og gólfvöllinn EIGN FYRIR
VANDLÁTA Ásett verð: 24,5 millj. 

LAUGARNESVEGUR - REYKJA-
VÍK. Falleg 3ja herb. 78,6 fm íbúð á 1. hæð
Forstofa með flísum á gólfi og fatahengi. Gang-
ur með flísum á gólfi. Hjónaherb. m/parketi á
gólfi og rúmgóðum skápum útgengt á suður-
svalir. Barnaherb. m/ parketi og fataskápum.
Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf, baðkar, va-
skinnrétting og gluggi. Eldhúsið er með flísum á
gólfi og fallegir innréttingu, borðkrókur. Stofan
og borðstofan er með parketi á gólfi. Ásett verð
16,9 m. 

MARÍUBAKKI - NEÐRA BREIÐ-
HOLT. Mjög falleg og vel með farin 3ja
herb.88,4 fm íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli.
Gólefni eru parket á forstofu, eldhúsi,
herb.gangi, stofu og borðstofu. Dúkur og flísar á
baðherb., baðkar. Hjónaherb. með parketi á gólfi
og fataskápum á heilum vegg. Barnaherb. með
korkdúk á gólfi og fataskáp. Þvottaherbergi og
búr með hillum innaf eldhúsi. Suðursvalir. Sér
geymsla í sameign. Leiksvæði á lóð. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Ásett verð 16,9 m. 

NJÖRVASUND - REYKJAVÍK. 
Falleg 75,4 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í þrí-
býlishúsi í vinsælu og góðu hverfi. Gólfefni flísar
og parket, sameiginlegt þvottahús, gróinn og fal-
legur garður, mikið endurnýjuð m.a. þak, raf-
magn, gluggar og gler að sögn eiganda. Ásett
verð: 15,8 millj. 

2ja herb.

JÖKLASEL - EFRA BREIÐHOLT.
Mjög falleg og björt 2ja til 3ja herb. 71 fm íbúð á 3.
hæð í 7 íbúða fjölbýli, inng. á 2. hæð. Íbúðin er
skráð sem 3ja herb. hjá FMR og þá er miðað við
að eitt sv.herb. sé á kostnað borðst., þar er gluggi
með opnanlegu fagi. Forst. með parketi á gólfi og
stórum fataskáp. Bað er með flísum á gólfi og á
veggjum í kring um baðkarið, hvít innrétting með
hallogen lýsingu. Eldh. er með korkflísum á gólfi og
hvítri innrétt. flísar á milli skápa og borðpl., borðkr.
við glugga, innaf borðkr. er útskot sem í dag er nýtt
sem tölvuaðst. og innaf því rými er þv.herb. og búr
með hillum og vaski. Stofan og borðst. er með
parketi á gólfi og útg. á suðvestur svalir. Mjög
snyrtil. og fín íbúð. Ásett verð 16,2 m. 

Nýbyggingar.

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16
MOSFELLSBÆ. Erum með í sölu raðhús
á tveimur hæðum við Tröllateig 10-16 í Mosfells-
bæ. Um er að ræða 4 raðhús á góðum stað í vin-
sælu og gróðursælu hverfi við Tröllateig í Mos-
fellsbæ. Húsin afhendast fullbúin að utan með
grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan þó verður
þak einangrað og gólf flotuð. Glæsileg hús á ró-
legum stað í Mosfellsbæ. Afhendingartími er
okt/nóv 2005 

ENDARAÐHÚS 25,9 MILLJÓNIR. 
MIÐJURAÐHÚS 24,9 MILLJÓNIR. 

SÉRHÆÐIR VIÐ TRÖLLATEIG -
MOSFELLSBÆ. Einungis tvær 115 fm
íbúðir eftir. Um er að ræða 4ra herb. sérhæðir í
fallegu 2ja hæða húsi. Íbúðunum verður skilað
fullb. án gólfefna. Bað verður flísal. á gólfi og
veggjum og þv.herb. á gólfi. Íbúðirnar verða tilb. til
afh. í mars/apríl 2006 Verð 24,8 millj. 

ÓSKA EFTIR EIGNUM

ERUM MEÐ ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ EFTIRTÖLDUM
EIGNUM ÚR VIRKUM KAUPANDALISTA OKKAR. 

Í MÖRGUM TILFELLUM ER UM AÐ RÆÐA 
STAÐGREIÐSLU OG LANGAN AFHENDINGARTÍMA.

✔ Erum að leita að 4-5 herbergja íbúð í bökkunum fyrir ákveðna kaupendur!!

✔ Eign óskast í hverfi 101 helst um 100 fm + góð geymsla eða bílskúr, möguleiki á skipti á
góðu raðhúsi í grafarholti. 

✔ 4ra - 5 herb. sérhæð eða íbúð á svæði 104, 105, 108.

✔ Rað eða parhús á svæði 110, 112.

✔ Einbýlishús á svæði 101, 103, 104, 105, 107, 108, 170. Ekki væri verra ef eignin er með
aukaíbúð til útleigu.

✔ 4ra herbergja íbúð í Garðabæ eða Hafnafirði. 

✔ vantar atvinnuhúsnæði í Skeifunni og/eða í hverfi 105 fyrir traustan leigjanda (lang-
tímasamningur skilyrði), stærð 400-600 fm, skilyrði gott aðgengi og innkeyrslu hurð
að lagerrými. Ef þú sérð eitthvað á þessum lista sem gæti tengst þér eða þinni eign ekki
hika við að hafa samband því við erum með ákveðna kaupendur sem eru að leita á þess-
um svæðum. 

Fr
u

m

www.klettur.is

Vorum að taka í sölu glæsilegt og vel staðsett 195 fm raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Fallegur og gróinn suðurgarður,sólpallur, hlaðið útigrilli, opið svæði sunnan
húss. Gólfefni á íbúð, Merbau parket og flísar, góður frágangur á öllu. Virkilega áhugaverð
eign. Ásett verð: 45,4 millj. 

FOLDASMÁRI 
- SMÁRAHVERFI - KÓPAVOGUR

Hér er um að ræða 94-99 fm íbúðir á öllum
hæðum hússins. Íbúðunum verður skilað full-
búnum án gólfefna, þó er flísalagt á þvotta-
húsi og baði. Með hverri íbúð fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðirnar eru til afhendingar í
nóv/des 2005. Ásett verð er frá 20,5 millj.
Möguleiki er að fá íbúðirnar lengra komnar
með öllum gólfefnum, lýsingu í loftum frá Lu-
mex, gluggatjöldum frá Nútíma, og heimilis-
tækjum frá Heimilistækjum. Nánari upplýs-
ingar er hægt að fá hjá sölumönnum
Kletts fasteignasölu. 

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁLFKONUHVARF 33-37 
VIÐ ELLIÐAVATN Í KÓPAVOGI

Erum með í einkasölu stórglæsilegt einbýlishús á frábærum stað við
Elliðavatn. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan og fokheldu að innan,
eða eftir nánara samkomulagi lengra komið. Húsið er staðsett á góðri
lóð, alls er eignin 355 fm Frábært útsýni yfir Elliðavatn og að fjalla-
hringnum þar í kring. Stutt á að vera í þjónustu í hverfinu í framtíðinni
sem og í skóla og leikskóla. Allar nánari upplýsingar er hægt að nálg-
ast á skrifstofu Kletts. 

VATNSENDI - VIÐ ELLIÐAVATN. 
STÍLL, FÁGUN, BIRTA, RÝMI, LOFTHÆÐ. FRÁBÆR EIGN.

Reglusöm fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu, skilvísum greiðslum heitið, meðmæli
og fyrirframgreiðsla ef óskað er. Skilyrði að eignin sé mjög snyrtileg, helst með bílskúr
og garði. Áhugasamir hafi samband við sölumenn Kletts fasteignasölu 534-5400. Eða í
gsm. Sölumenn Valþór 896-6606 Svavar 821-5401 Sigurður 821-5400. 

ÓSKAST TIL LEIGU - EINBÝLISHÚS,
RAÐ- EÐA PARHÚS - ÓSKAST TIL

LEIGU Á SVÆÐI 104,105,108. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Fasteignasalan Klettur 
Skeifunni 11, 
108 Reykjavík 
hefur dregið út fyrstu heppnu
seljendur hjá Kletti fasteignasölu
og þar af leiðandi viningshafa af
600,000.- kr úttekt sem er gefin
mánaðarlega úr seldum eignum
eða 6 sinnum 100,000.- kr gjafa-
bréf frá eftirtöldum fyrirtækjum
Úrval-Útsýn, Álfaborg, Harðviðar-
val, Bræðrunum Ormsson, Ego
dekor og Nútíma.  Starfsmenn
Kletts óska þeim Kristbirni Má
Harðarsyni, Lindu Björk Gunnars-
dóttur og fjöldskyldu þeirra inni-
lega til hamingju með vinninginn
og vonum við að þetta komi
þeim vel í nýjum húsakynnum
sínum og einnig þökkum við
þeim fyrir ánægjuleg fasteigna-
viðskipti.
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Bragi Björnsson
lögmaður 

og löggiltur 
fasteignasali

Úlfar Þ. Davíðsson
sölustjóri

Börkur Hrafnsson
lögmaður 

og löggiltur 
fasteignasali

HÁTÚN 6A
SÍMI 
5 12 12 12 
FAX 
5 12 12 13
Netfang: 
foss@foss.is

FASTEIGNASALA 

Foss fasteignasala, Hátúni 6a, sími 512 12 12, Fax 512 12 13, Netfang foss@foss.is

VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR

VEGNA MIKILLAR SÖLU UPP Á SÍÐKASTIÐ VANTAR OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ENDILEGA HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR Í SIMA 512 1212

FAGRIHJALLI-KÓPAVOGUR
Vel skipulagt og bjart 228,3 fm parhús á
þremur hæðum á góðum stað í Kópavogi. 4
svefnherb. eru í húsinu auk góðs fataherb.
Tvær stofur, borðstofa/sólstofa og fallegt
opið eldhús. Parket og flísar eru á gólfum.
Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. 46,3 fm við-

arsólpallur. Góður 46,3 fm bílskúr. Góð eign á eftirsóttum stað. Verð 44,9 m.

FROSTAFOLD - GRAFARVOGUR
Góð 3ja herbergja 95,6 fm íbúð ásamt

stæði í bílageymslu við Frostafold í Reykja-
vík. Forstofa með skáp. Eldhús er opið, hvít
snyrtileg innrétting. Stofa er stór og björt
með parketi á gólfi.  Útgengt er á góðar

svalir frá stofu.  Baðherbergi er stórt, tengi fyrir bæði þvottavél og þurrkara.
Tvö svefnerbergi. Hús í góðu ásigkomulagi. Verð 19,3 milljónir.

FÍFULIND - KÓPAVOGUR 
4ja herbergja íbúð, 104,4 fm í Lindunum í
Kópavogi. Úr stofu er útgengt á svalir sem
snúa til suðurs. Eldhús með fallegum við-
arinnréttingum. Við eldhúsið er sér þvotta-
hús með flísum á gólfi. Þrjú rúmgóð svefn-

herbergi.  Baðherbergi Flísalagt gólf og veggir. Stutt í alla þjónustu, leikskóla,
skóla, verslanir og td. Smáralind. Verð 23,9 milljónir.

KELDULAND - 4RA HERBERGJA 
Erum með í sölu mjög góða 4ra herb. íbúð
á eftirsóttum stað í Fossvoginum í Reykja-
vík. Hús er í mjög góðu ásigkomulagi.
Stofa og borðstofa í alrými. Stórar svalir.

Eldhús rúmgott. Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergi er
nýlega tekið í gegn. Búið er að endurnýja húsið mikið. GÓÐ EIGN Á AFAR EFT-
IRSÓTTUM STAÐ Í REYKJAVÍK.  Verð 20,9 milljónir

LJÓSHEIMAR - ÚTSÝNI
Glæsileg 2ja herb. 79,4 fm íbúð á 9. hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin er einstaklega opin og
björt með afar glæsilegu útsýni. íbúðin var
standsett árið 2000. Inngangur með falleg-
um flísum. Opið eldhús. Búr innaf eldhúsi
með tengi fyrir þvottavél.  Stórar ca 18 fm

svalir með frábæru útsýni. Rúmgóð stofa. frábært útsýni. Verð 17,9 m.

FRAMNESVEGUR - RIS
Hlýleg og vel skipulögð risíbúð við Fram-
nesveg í Reykjavík. Íbúðin er nýlega
standsett. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf.
Svefnherbergi með fallegum nýjum fata-
skáp. Hvíttað eikarparket á gólfum. Inn-
felld halogen-lýsing er í íbúðinni. Ris er yf-

ir hluta af íbúð. Falleg íbúð á vinsælum stað í vesturbænum. Verð 14 milljónir. 

AUÐBREKKA - SÉRHÆÐ Í KÓP.
Góð 5 herb. sérhæð alls 135 fm (þar af 25,2
fm bílskúr). Íbúð mikið endurnýjuð og hús í
góðu ásigkomulagi. Forstofa með fataskáp.
Stórt eldhús. Tvær samliggjandi stofur. Góð-
ar svalir. 3 svefnh. Góður 25,2 fm bílskúr með
góðri 5 fm gryfju fylgir eigninni. Björt sérhæð
í Kópavogi. Verð 23,9 m.

TJARNARSTÍGUR - SÉRH. Á SELTJ.
Erum með í sölu fallega efri sérhæð ásamt
bílskúr á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi.
Hæðin er björt og opin. 4 svefnherb. eru í
íbúðinni. Baðherbergi er nýlega standsett.
Stofa, borðstofa og eldhús í alrými, dökkt

parket á gólfum.  Eldhús með nýlegri og fallegri viðarinnréttingu, vönduð tæki.
Flísalagðar svalir með góðu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. Verð 31,9 m. 

REYNIMELUR - ÞRIGGJA HERB.
Erum með í sölu 3ja herbergja,72,5 fm íbúð
á efstu hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi
við Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur.
Stofa og borðstofa í alrými. Rúmgóðar
svalir frá stofu. Glæsilegt útsýni. Sameign
er snyrtileg.  Góð íbúð á afar eftirsóttum
stað í vesturbænum. Verð 18,2 milljónir

VESTURVALLAGATA - FALLEG
Falleg og rúmgóð 65,4 fm 2ja herb. íbúð á
4. hæð. Íbúðin er afar snyrtileg með nýleg-
um gólfefnum. Frábært útsýni. Stórt eld-
hús. Björt stofa með útgengi á rúmgóðar
svalir sem snúa til suðurs. Baðherbergið
er rúmg. Björt og rúmgóð eign með ein-

stöku útsýni á afar eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Verð 15,9 m.

UGLUHÓLAR - ÚTSÝNI
Mjög góð, opin og björt 2ja herb. íbúð með
frábæru útsýni í litlu 8 íbúða fjölbýli. Íbúðin er
mjög opin og sérlega vel skipulögð. Bjart al-
rými sem saman stendur af eldhúsi, stofu og
borðstofu. Gengið útá stórar svalir frá stofu

með frábæru útsýni yfir elliðadalinn. Svefnherb. er rúmgott með góðu skápum. Flís-
alagt baðh. með tengi fyrir þvottavél. Snyrtileg eldhúsinnrétting. Verð 12,9 m.  

Fr
um

HÖRGSHOLT - 2JA HERBERGJA
Björt 2ja herb. íbúð á jarðh. alls 57,3 fm í
húsi byggðu 1993  við Hörgsholt í Hf. Hol
með fatask. Stofa, eldhús og borðst. í opnu
rými. Ljóst parket á gólfum. Útfrá stofu er
gengið útá rúmg. viðarverönd. Eldh. með

fallegri innr. Sv.herb. með fatask., parket á gólfi. Baðherb. er rúmg., flísal. hólf í
gólf með baðkari,tengi fyrir þv.v. Rúmg. geymsla með glugga. Verð 13,7 millj.

Samkeppni um tillögu að hönnun og byggingu
Háskólatorgs við Háskóla Íslands var haldin
nýlega og varð tillaga Íslenskra Aðalverktaka
og arkitektanna Ögmundar Skarphéðinssonar
og Ingimundar Sveinssonar hlutskörpust.

Háskólatorg er samheiti tveggja bygginga sem
munu rísa á háskólasvæðinu og verða um 8.500 fer-
metrar með tengibyggingum. Háskólatorg 1 verður
á lóðinni milli Aðalbyggingar og Íþróttahúss og teng-
ist Lögbergi en Háskólatorg 2 verður þar sem nú er

bílastæði á milli Odda, Árnagarðs, Lögbergs og Nýja
Garðs.

Markmið Háskólatorgs er að bæta úr húsnæðis-
skorti Háskólans og auka samgang milli nemenda og
kennara úr ólíkum deildum. Í Háskólatorgi verða
kennslustofur, fyrirlestrasalir, rannsóknarstofur,
skrifstofur kennara, lesrými og vinnuaðstaða fyrir
nemendur en áætlað er að það geti rúmað um það bil
300 starfsmenn og 1.500 nemendur. Byggingafram-
kvæmdir munu að öllum líkindum hefjast vorið 2006
og áætlað er að hægt verði að taka bygginguna í
notkun í lok árs 2007.

Háskólatorg vi› Háskóla Íslands

Grand Hótel eins og það kemur til með
að líta út eftir breytingarnar.

Grand Hótel
stækka›
Vinna er hafin við glæsilega
viðbyggingu Grand Hótels.
Vinna við byggingu fjórtán
hæða viðbyggingar við Grand
hótel Reykjavík er hafin. Bygg-
ingin samanstendur af kjallara,
tólf fullum hæðum, inndreginni
hæð og hæð sem skilur húsin í
tvær einingar. Gert er ráð fyrir
nýjum aðalinnangi, gestamót-
töku sem tengist yfirbyggðum
innigarði auk þjónusturýis í
kjallara og á fyrstu hæð. Í bygg-
ingunni verða 212 ný herbergi.

Verklok eru áætluð í mars
2007. Íslenskir aðalverktakar
vinna að verkinu en Arkform
arkitektar hanna nýja hótelið.
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GRANDAVEGUR Laus strax.
Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. íbúð á
2.hæð um 99,7 fm. Nýjar innréttingar, gólf-
efni, hurðir og skápar. Endurnýjað raf-
magn. Suður svalir. nr. 5238 

HÁALEITISBRAUT: Mjög góð 4ra
til 5 herb. íbúð á 1.hæð í fjölbýli um 101,4
fm. Ljósar innréttingar. Þvottahús innaf
eldhúsi. Ljóst parket. Suðvestur svalir. Hús
og sameign í góðu ástandi. Verð 19,3
millj. nr. 2163 

EYJABAKKI Mjög góð 4ra herb. íbúð
á 1.hæð um 84,3 fm. í fjölbýli við Eyja-
bakka. Gott útsýni. Vestur svalir. Hús og
lóð í góðu ástandi. Ör stutt í skóla og
flesta þjónustu. Verð 17,6 millj. nr. 5230. 

5 TIL 7 HERB.
HVAMMABRAUT HF. Laus
strax Rúmgóð og falleg íbúð á tveimur
hæðum um 133,5 fm. Garðskáli, tvær stof-
ur, fjögur svefnherbergi, tvær snyrtingar,
suðvestur svalir, fallegt útsýni. Hús og
sameign í mjög góðu ástandi. Bíla-
geymsla, falleg lóð. Tilboðsv.: 21,9 millj.
nr. 5182 

SÉRHÆÐIR

VALLARGERÐI - KÓPAVOGI.
Laus strax Glæsileg neðri sérhæð með
sérinngangi. Stærð 127,1fm, einnig 43 fm
sérbyggður bílskúr. Alls 170fm. Bílskúrinn er
innréttaður sem 3ja herb íbúð. Eignin er öll
nýlega endurnýjuð á vandaðan hátt. Áhuga-
verð eign í mjög góðu ástandi.

REYKJAVEGUR Mosf.bær. Fal-
leg 4ra herb.  neðri sérhæð í tvíbýli.
Sérbyggður bílskúr. Lóðin er mjög stór
eignarlóð sem gefur ýmsa möguleika.
Húsið er mikið endurnýjað. Fallegur
staður. Mikill gróður. Verð 18,5 millj. nr.
5025 

HAMRABORG m/bílskýli    
Rúmgóð og falleg 4ra til 5 herb. horn-
íbúð um 123 fm. á 1.hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í sameiginlegri bílgeymslu.
Fjögur svefnherbergi. Góðar innrétting-
ar.  Glæsilegt útsýni. nr. 5228 

SAFAMÝRI M/BÍLSKÚR: 
Rúmgóð  og falleg 4ra herb. endaíbúð á
3.hæð í fjölbýli ásamt sérbyggðum bíl-
skúr. Góðar innréttingar, parket. Suður
og vestur svalir. Gott útsýni.  Bílskúr.
Verð:  21,9 millj. nr. 5239 

VESTURGATA -101
REYKJAVÍK Mjög góð og mikið
endurnýjuð 4ra herb. íbúð  á  1. hæð í
lyftuhúsi við Vesturgötu.  Fallegar inn-
réttingar,  ljóst parket á holi, gangi,
stofu og öllum svefnherbergjum. Hús í
góðu viðhaldi. Góð staðsetning.  nr.
5229 

sími 533 4040 • www.kjoreign.is

Dan V.S. Wiium hdl.,
lögg. fasteignasali

Sími 896 4013

Sigurbjörn 
Skarphéðinsson

lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
sölustjóri

Sími 896 4090

Rakel Robertson
ritari

Dröfn Friðriksdóttir
ritari

TRAUST 
OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

2JA HERB.

LJÓSHEIMAR Góð íbúð á 3ju og
efstu hæð í litlu fjölbýlishúsi. Stærð 64,2 fm.
Eignin er skráð sem 3ja herb. en er í dag
rúmgóð 2ja . Húsið er allt nýlega viðgert og
málað að utan. Góð bílastæði. Svalir með
miklu útsýni. Verð 15,6 millj. nr. 5245 

3JA HERB.
FUNALIND - KÓPAVOGUR.
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð á
efstu hæð í litlu fjölbýli. Vönduð eign, park-
et og flísar á gólfum. Mikið útsýni og góðar
svalir. Þvottahús innan íbúðar. Frábær
staður og stutt í alla þjónustu. Verð 20,9
millj. nr. 9989 

ÁLFHEIMAR Rúmgóð og falleg 3ja
til 4ra herb. íbúð um 97,8 fm. í kjallara í
fjórbýli. Sér inngangur. Suðvestur verönd
út frá stofu. Frábær staðsetning. Hús og
sameign í góðu ástandi. Laus fljótlega.
Verð 22,6 millj. nr. 5250 

FELLSMÚLI Laus strax Rúm-
góð 3ja herb. endaíbúð í fjölbýli. Stærð
99,6 fm. Hús í góðu ástandi. Gluggar á
þrjá vegu. Nýtt parket á gólfum. Verð 16,9
millj. nr. 5048 

MJÖLNISHOLT, 101 RVÍK
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
á 1. hæð, jarðhæð í tvíbýlishúsi. Stærð
63,2 fm. Nýl. innréttingar. Endurnýjað raf-
magn og vatnslagnir. Sameiginleg lóð.
Góð staðsetning. Laus fljótlega. Verð
15,8 millj. nr. 5235 

NAUSTABRYGGJA - BÍL-
SKÝLI. Vorum að fá í einkasölu fullbúna
95 fm íbúð, ásamt stæði í bílageymsluhúsi.
Húsið er álklætt 3ja hæða fjölbýli, byggt
árið 2001. Innréttingar og gólfefni eru
fyrsta flokks. Þvottahús innan íbúðar. Björt
og falleg íbúð sem vert er að skoða. Verð
22,7 millj. 

4RA HERB

HLÍÐARHJALLI - KÓPAV. Góð
4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Suður
svalir. Gott útsýni. Örstutt í alla þjónustu,
skóla, kirkju og verslanir. Stór sameiginleg
lóð. Hús í góðu ástandi. Verð 18,8 Millj.
nr. 5240 

KÓPAVOGUR - LAUS
STRAX Til sölu falleg 3ja herb. íbúð
við Lundarbrekku með fallegu útsýni yfir
Fossvogsdalinn. Eignin er 86,5 fm og er
hún mikið endurnýjuð.  Sérinngangur  af
svölum. Hús í góðu ástandi. Áhugaverð
íbúð, góðar innréttingar og nýtt eikarpark-
et á gólfum. Verð 16,9 millj. nr. 5243.

SAFAMÝRI Falleg 3ja herb. íbúð á
4. efstu hæð. Stærð 93,3 fm. Íbúðin er í
góðu ástandi og hefur  mikið verið endur-
nýjuð. Tvennar svalir, gott útsýni. Kringlan
í sjónmáli. Verð: 19,4 millj nr. 5224 

ÁLFTAMÝRI Góð  3ja herb. íbúð á
2. hæð. Stærð 74 fm. Gott fyrirkomulag á
íbúð. Gluggi á baði, skápar í herbergjum.
Suðursvalir. Laus strax. nr. 5914

SKEGGJAGATA - 105 RVK
Ágæt íbúð í kjallara í þríbýli ca. 36 fm.
Íbúðin skiptist í forstofu, herbergi, stofu,
eldhús og flísalagt baðherbergi með
sturtu. Fram í sameign er sér geymsla og
sameiginlegt þvottahús. Verð 9,8 millj. 

HLÍÐAHVERFI - Mikið endurnýjuð
og glæsileg íbúð á jarðhæð við Bólstað-
arhlíð ásamt óinnréttuðum kjallara. Alls.
123,6 fm. þar af 63,1 fm. geymslukjallari.
Vestur verönd með skjólveggjum.
Geymslukjallari með glugga og sérinn-
gangi. Laus fljótlega nr 5907 

BARMAHLÍÐ - BÍLSK. GLÆSI-
LEG, ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ Í ÞRÍBÝLI.
FALLEGUR FRÁGANGUR. FRÁBÆR STAÐ-
UR. SÉRINNGANGUR. EIGN FYRIR VAND-
LÁTA. UPPL. HJÁ KJÖREIGN. S 5334040 

RAÐ- OG PARHÚS

GRENIBYGGÐFallegt raðhús á
skjólsælum stað í Mosfellsbæ. Húsið er
tvær hæðir og ris ásamt bílskúr. Birt stærð
er 164,7 fm en gólfflötur er mun stærri.
Húsið er í góðu viðhaldi. Eikarparket og
flísar á gólfum, nýjar eikar innihurðar.
Rúmgott eldhús. Allt nýtt á baði. Fallegur
afgirtur garður í suður. Uppphitað hellulagt
bílaplan. Verð 39,8 millj. nr. 5249 

MARÍUBAUGUR- GRAFAR-
HOLT. Nýlegt og fallegt raðhús ásamt
bílskúr. Stærð húss 120,7 fm og bílskúrs
28 fm. Samtals 148,7 fm. Vandaðar inn-
réttingar og gólfefni. Mikil lofthæð. Laus
fljótlega. Verð 38,5 millj.

EINBÝLI

GRAFARVOGUR / FOLDIR:
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
um 200 fm. með sérbyggðum bilskúr.
Vandað og gott hús, Falleg gróin lóð. Ath.
Mögul. skipti á einnarhæðar par-eða
raðhúsi. nr. 5045 

BALDURSGATA - EINBÝLI Í
101. Til sölu steinsteypt bakhús á sér
lóð. Góður garður með timburpalli fyrir
framan húsið. Húsið var endurnýjað fyrir
10 árum. m.a. múr að utan, einangrun,
skólplagnir, kalda vatnið, raflagnir, gluggar
og gler. Á lóðinni er lítið gróðurhús og
geymsluskúr. Verð 24,9 millj. nr. 5909 

SUMARBÚSTAÐIR

BÚSTAÐIR OG HEILSÁRS-
HÚS Á SKRÁ HJÁ KJÖR-
EIGN. Verð FRÁ 7,0 MILLJ. 
Bústaðir í landi :
Syðri Reykja. 36,0 fm.
Hvammur, Kjósahreppi. 45,0 fm.
Hæðarendi við Selhól, Grímsnesi. 45,0 fm.
Djáknavegur við Úthlíð. 85,0 fm. 
Efri Markarbraut. Vaðnesi. 100,0 fm. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKEIFAN Mjög gott skrifstofuhús-
næði á annari hæð. Stærð 416,1 fm.
Eignin er í góðu húsi sem er sérlega vel
staðsett, aðkoma er góð og næg bíla-
stæði. Innréttingar eru nýlegar og vand-
aðar LEIGA MÖGULEG.

ENDARAÐHÚS- LINDA-
SMÁRI Tveggja hæða hús á frábær-
um stað í kópavogsdalnum. Stærð 206,4
fm. Skiptist í tvær stofur, 3 - 4 herbergi,
tvö baðherbergi, eldhús, þvottahús og
innb. bílskúr. Góður og skjólsæll staður.
Þaksvalir og sólpallur. Stutt í alla þjón-
ustu og skóla. Verð 39,7 millj. 

LAUGAVEGUR-VEITINGA-
STAÐUR Til sölu heil húseign um
408,7 fm að stærð. Þar er til húsa rótgró-
inn veitingastaður. Heimild er fyrir bygg-
ingu 950 fm nýbyggingar á lóðinni. Verð
90,0 millj. UPPL. HJÁ KJÖR-
EIGN S. 533 4040. 

LAUGAVEGUR. Verslunarhúsnæði
á 1.hæð Í góðu steinhúsi ásamt rými í kjall-
ara. Stærð alls 621,5 fm. Frábær staðsetn-
ing á fjölförnum stað. Góðir gluggar. Hægt
að skipta í smærri einingar. Húsnæðið er til
afhendingar strax. Verð 76,0 millj. nr 1386 

SÍÐUMÚLI Skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð, efstu, í mjög góðu húsi Eignin skipt-
ist í 10 herb. kaffistofu, salerni og alrými.
Eignin er í mjög góðu ástandi, klætt að ut-
an með álgluggum. Verð 28,5 millj. nr.
5186 

SUÐURHRAUN - GARÐA-
BÆR. Til sölu nýlegt þjónustu- og fram-
leiðsluhúsnæði. Mikil lofthæð. Margar inn-
keyrsluhurðar. Skiptist í nokkra vinnslusali,
skrifstofur, starfsmannaaðstöðu o.fl. Stærð
alls.um 4886 fm. Lóðin er 12.733 fm full-
frágengin með góðu gámaplássi. og bíla-
stæðum. Eign í góðu ástandi á áberandi
stað. 

HESTHÚS

HESTHÚS - MOSFELLS-
BÆR. Gott 10 hesta hús með stóru
gerði, góðri hlöðu, panelklæddri og flísa-
lagðri kaffistofu. Staðsett í miðju hverfinu.
Verð 5,7 millj. nr. 5026 

RAUÐARÁRSTÍGUR - 289
fm. verslunar- og þjónustuhúsnæði á
götuhæð. vel staðsett með stórum
gluggum. Húsið liggur vel við umferð og
er aðkoma góð. Góð lofthæð. Hentar
margvíslegri starfsemi t.d. sem matsölu
eða veitingastaður. Laust  Verð kr. 46,9
millj. nr. 5130 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður

Sími 896 6913Fasteignasala

STENDUR VIÐ ÞJÓNUSTUMIÐ-
STÖÐ FYRIR ALDRAÐA. Ný og
fallega innréttuð 3ja herb. íbúð á
efstu hæð í lyftuhúsi, stæði í bíla-
geymslu. Til afhendingar strax.
Sér þvottahús í íbúð, flísalagt bað.
Byggt af ÍAV. Glæsilegt útsýni.
Verð 20,5 millj. Nr. 3873 

ÞÓRÐARSVEIGUR - LAUS STRAX.  

Góð 5-6 herb. íbúð á 2. hæð
ásamt risi og bílskúr. alls 123,7 fm
Hæðin er með 2 svefnherb. stofu,
holi og snyrtingu. Í risi eru 3
svefnh. og snyrting Góður sam-
eiginlegur garður og sólpallur með
skjólvegg. Verð 26,9 millj. nr.
5225 

SKIPHOLT 

Góð efri sérhæð um 134,9 fm Hús
og sameign í góðu ástandi. Tvær
saml. stofur og þrjú svefnher-
bergi. Suður svalir. Stutt í Laugar-
dalinn hús í góðu ástandi. Laust
strax. Verð 26,5 millj.  nr. 5193 

KIRKJUTEIGUR sérhæð 

HYRJARHÖFÐI - ENDA-
HÚS. Til sölu vel staðsett atvinnu-
húsnæði, mjög góð aðkoma. Stærð alls
864 fm Að mestu á einni hæð, með
góðum innkeyrsluhurðum. Gott útipláss.
Eignin skiptist í nokkrar einingar, auð-
velt að breyta. Uppl. hjá Kjöreign. 

HYRJARHÖFÐI – ENDAHÚS - NÝTT Á SKRÁ

Falleg og mikið endurnýjuð 5
herb. endaíbúð á 2.hæð í litlu fjöl-
býli ásamt sérbyggðum bílskúr.
Fallegar nýlegar innréttinga, park-
et á gólfum. Baðherbergi nýl. fli-
salagt. Þvottahús inn í íbúð. Stór-
ar suður svalir gott útsýni. Verð
31,0 millj. Nr.5255 

DALALAND 

Fr
um
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KRÍUHÓLAR MEÐ BÍLSKÚR
Góð 3ja herb. 80 fm íbúð á 5. hæð með 25
fm bílsk. alls ca 105 fm. 2 herb. með skáp-
um. Björt stofa með parketi og vestur svöl-
um. Eldh. með upprunanl. innrétt. Þv.vél
og íssk. getur fylgt. Verð 16,4 m.

HRÍSRIMI LAUS TIL AFH. Mjög
góð 126,2 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð
með stæði í bílageymslu. rúmgott svefnher-
bergi með skápum. Gott herbergi með park-
eti. Rúmgóð og björt stofa með suðaustur
svölum. Glæsilegt eldhús með Alno innrétt-
ingu og borðkrók. Þvottahús með hillum inn-
an íbúðar. Góð sameign. Íbúðin er laus og til
afhendingar við kaupsamning Verð 21,9 m. 

FELLSMÚLI Góð ca 74 fm íbúð í kjall-
ara. Húsið er allt nýklætt að utan, nýir
gluggar og gler. Íbúðin er stofa og tvö her-
bergi með dúkflísum á gólfi. Eldhús dúkflís-
ar á gólfi, innréting og borðkrókur. Baðher-
bergi með flísum upp á miðja veggi og
baðkari. Í sameign er þvottahús, hjóla og
vagnageymsla. Verð 15,5 m.

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

HRAUNBRÚN - HAFNARFIRÐI
- LAUST Glæsilegt einbýlishús á tveim-
ur hæðum með aukaíbúð í kjallara með
sérinngang. Á hæðinni eru 4. svefnherbergi
stofa, sjónvarpsherbergi, eldhús, salerni.
Góður bílskúr. Garðurinn er gróin og vel
hirtur með góðum palli. Þetta er eign sem
vert er að skoða. V. 46,5 m 

LANGAFIT - GARÐABÆ 198 fm
parhús á tveimur hæðum, ásamt 34 fm bíl-
skúr. Stórar stofur, fjögur svefnherbergi og
sólstofa. Húsið er steinað og klætt að utan
með liggjandi álklæðningu. Verð 38,3 m 

4RA HERB

HOFTEIGUR - SÉRINNGANGUR
Rúmgóð og vel staðsetta 137 fm 4-5 her-
bergja íbúð í kjallara með sér inngangi. stór
og góð herbergi. V. 24,9 m

NÝBÝLAVEGUR - 3-4 HER-
BERGJA M/BÍLSKÚR. Um er að
ræða 83,3 fm 3-4 ra herbergja íbúð í góðu
fimm íbúða húsi, íbúðinni fylgir 32,5 fm bíl-
skúr. V. 22,6 m. 

3JA HERB.

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI
Góð ca 99 fm íbúð á þessum eftirsótta stað í
Grafarvoginum, Björt stofa með yfirbyggð-
um svölum og útsýni. Svefnherbergi eru
með parketi á gólfi og skápum. Eldhús er flí-
salagt með góðri innréttingu og borðkrók.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum.
baðkari, innréttingu og glugga. Þetta er góð
eign í velviðhöldnu húsi. Verð. 19,9 m 

2JA HERB.

DALSEL MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU. Mikið endurnýjuð 76,7 fm
íbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er ný
standsett, ný eldhúsinnrétting, ný tæki í eld-
húsi, keramik helluborð og blástursofn, nýtt
parket á gólfum og nýjar hurðir. Baðh. er flísa-
lagt með baðkari, innréttingu og tengi fyrir þv-
vél. Íbúðin er til afh. við kaupsam. V. 15,4 m. 

HAGAMELUR - 2JA HER-
BERGJA Um er að ræða fallega og
bjarta ca 70 fm íbúð. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi, stofu og svefnherbergi. Gólfefni eru
flísar og parket. Verð. 15,9 m 

ENGIHJALLI - 2JA HER-
BERGJA Vorum að fá í sölu 62,2 fm 2ja
herbergja íbúð á annari hæð í lyftuhúsi við
Engihjalla. Hol og stofa með plastparketi,
Baðherbergi með nýlegri innréttingu og
dúk á gólfi og veggjum, Hjónaherb með út-
gengi á Stórar vestur svalir, Eldhús með
kork á gólfi og borðkrók. Útgengt er úr
stofu út á vestur svalir. Verð. 12,3 m 

SUMARBÚSTAÐIR

STAPINN - SNÆFELLSNES
Vorum að fá í sölu mjög vel staðsett heils-
árs sumarhús á Stapa. Húsið er um 50 fm
með verönd og heitum potti. V. 8,9 m. 

SUMARHÚS - VIÐ LAUGAR-
VATN Um er að ræða mjög vel staðsett-
an 46 fm sumarhús, ásamt 6 fm aukahúsi.
Búsaðurinn stendur í fallega ræktuðu 11
þúsnund fermetra eignarlandi rétt vestan-
megin við Laugarvatn á skjólgóðum og ró-
legum stað. V. 12,7 m 

FYRIRTÆKI
DAGSÖLUTURN - GRILL. Höfum
fengið til sölumeðferðar rekstur á dagsölut-
urni á svæði 108 í Reykjavík. Góð og stöð-
ug velta. Getur tekið 20 manns í sæti. Opn-
unartími er frá kl. 8.00 til 18.00. virka daga.
Góður leigusamningur um húsnæðið. Allar
náari upplýsingar á skrifstofu Lyngvíkur.   

LANDIÐ

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm
og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í
hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta
wc. borðstofa, stofa, eldhús, þvottahús og
geymsla. Á efri hæðinni er tvö svefnher-
bergi annað með suður svölum, baðher-
bergi með sturtuklefa og hol/alrými. Bíl-
skúrinn er útbúin að hluta sem herbergi og
geymsla. SKIPTI Á GÓÐRI EIGN Í
REYKJAVÍK EÐA KÓPAVOGI. V. 25,5 m
(2436)

Fr
um

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austir,
sími 820 3466

OPIÐ
mánud. - fimmtud. frá kl. 9-18

föstud. frá kl. 9-16. Svo er GSM-inn alltaf opinn

VVorum að fá í sölu 4. 3ja herbergja og
12. 4ra herbergja íbúðir í 16 íbúða fjöl-

býlishúsi. Íbúðirnar eru frá 101 fm til 140
fm, öllum íbúðunum fylgir stæði í bíla-
geymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólf-
efna en baðherbergi og þvottahúsgólf
verða flísalögð. Innréttingar og skápar
verða frá HTH. Íbúðirnar verða afhentar í
mars 2006. Verð frá 24.500.000

ÞORLÁKSGEISLI - ÞORLÁKSGEISLI - 
NÝBYGGING NÝBYGGING 

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Falleg ný uppgerð 119 fm þriggja her-
bergja íbúð á tveimur hæðum í virðulegu
steinhúsi við Bræðraborgarstíg. Nánast allt
nýtt í íbúðinni sem verður til afhendingar í
desember n.k.. V. 29,9 m. 

LANGAMÝRI - GARÐABÆ
Um er að ræða mjög fallgt og vel staðsett
214,5 fm einbýlishús á einni hæð, með
innbyggðum 37 fm bílskúr. Í húsinu eru
tvær stofur, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi með nuddbaðkari og sturtuklefa,
gesta snyrting, eldhús og þvottaherbergi.
Húsið er innst í botnlanga, mjög stutt í skóla og aðra þjónustu. V. 49,5 m.

ÁLFKONUHVARF M/STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 
Ný 3ja herb. 95,8 fm íbúð á 1. hæð. Þvotta-
hús í íbúð. Baðherbergi flísalagt með inn-
réttingu og sturtubaðkari. Björt stofa með
suður svölum. Skápar í öllum herbergjum. í
kjallara er góð geymsla. Stæði í bílgeymslu
fylgir. Húsið hefur hlotið verðlaun Kópa-
vogsbæjar fyrir útlit og hönnun. Afh. eftir
samkomulagi. Verð 23,5 M.

MIÐTÚN - EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR.
Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara.
Í kjallaranum er góð 2ja herbergja íbúð
með sérinngang. Húsið hefur verið tekið í
gegn og endurnýjað svo sem baðherbergi,
gólfefni raflagnir, vatnslagnir og frárennsl-
islagnir auk annars. Húsið er laust við
kaupsamning. Verð 29,9 m. 

ÞRASTARHÖFÐI - MEÐ BÍLAGEYMSLU.
Glæsileg ný 5. herb. íbúð 129,2 fm með 4
rúmgóðum svefnherbergjum á jarðhæð
með sérafnotarétt af garði og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin afhendist fullbúin án gólf-
efna nema baðherbergi og þvottaherbergi
er flisalagt. Allar nánri upplýsingar á skrif-
stofu Lyngvík S: 588-9490. Verð 27,5 m.   

HJALLABREKKA MEÐ SÉRINNGANG.
Glæsileg 116 fm hæð með sérinngang frá
Lyngbrekku og góðri suður verönd. Stórt
svefnherbergi með skápum, tvö góð
barnaherbergi. Tvær samliggjandi stofur.
Gott eldhús með borðkrók. Flísalagt bað-
herbergi með innréttingu og baðkari.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 21,9 m. 

HRAUNBÆR - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu vel skipulagða 88 fm
3ja herbergja íbúð á 2.hæð í fimm íbúða
stigagangi. Íbúðinni fylgir hlutdeild í íbúð-
arherbergi sem er í útleigu. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. V. 15,7 m.

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANESI
NÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS MEÐ TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR. HÚSIÐ STENDUR Á
SJÁVARLÓÐ. Gert er ráð fyrir 4. svefnher-
bergjum, tveimur baðherbergjum. stofu,
borðstofu og studíoeldhúsi . Verönd út frá
stofu. Húsið verður afhent tilbúið til inn-
réttinga. Verð 43,0 m. 
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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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AUSTURGATA - GOTT ELDRA
EINBÝLI Í HJARTA HAFNAR-
FJARÐAR. Húsið er kjallari, hæð og
ris, mikið endurnýjað, jafn að utan
sem að innan. Fallegar upprunalegar
gólffjalir á aðalhæð. Þrjú herbergi í
risi. Stór og góður sólpallur til suður
ásamt fallegri lóð í hrauninu. Glæsi-
leg eldra hús á þessum vinsæla
stað sem vert er að skoða.

KLUKKUBERG. Nýkomið í einkas.
einstaklega glæsilegt og rúmgott
einbýli á einum besta útsýnisstað í
Hafnarfirði. Húsið er alls 444 fm.
með tveim samþykktum íbúðum.
Gegnheilt parket og fallegar flísar á
gólfum, fallegar innréttingar. Óskað
er eftir tilboðum í húsið. Allar nánari
uppl. á www.fasteignastofan.is. 

Hæðir

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 baðherbergi, kjörið fyr-
ir unglinginn eða í útleigu. Íbúðin er í
fínu standi og vel skipulögð, eldhús
m.a. rúmgott. Verð 18,5 millj. 

MÝRARGATA HF. Nýkomin í
einkas. mjög falleg og mikið endur-
nýjuð sérhæð ásamt sérstæðum bíl-
skúr á góðum stað miðsvæðis í
Hafnarfirði. Nýtt parket á gólfum,
eldhúsið allt nýendurnýjað og einnig
baðherbergi. þrjú svefnherbergi.
Verð kr. 28,4 millj. 

GRÆNAKINN. Vorum að fá í
einkasölu mjög góða 81 fm íbúð á
efri hæð í tvíbýli á þessum eftir-
sótta stað. Mjög góð og vel
skipulögð íbúð. Parket á gólfum.
Verð kr. 18,6 millj. 

Einbýli, rað- og parhús

HOLTSBÚÐ, GARÐABÆ. Nýkom-
in í einkasölu mjög gott og vel stað-
sett tvílyft einbýli í Garðabænum.
Húsið er alls 294 fm., þ.m.t. innb. 47
fm. bílskúr. Einstaklega góð stað-
setning. 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
eigendum upp á mikla möguleika
með endanlegan frágang innréttinga
o.fl. Stórglæsileg, afgirt timburver-
önd með heitum potti, hátalarar í
þakskeggi. Gegnheilt Mahogny í
gluggum og útihurðum. Verð: Til-
boð.

LÆKJARBERG. Nýkomið í einka-
sölu glæsilegt ca 200 fm. einlyft ein-
býli, ásamt innbyggðum bílskúr, á
glæsilegum stað í Hafnarfirði, við
lækinn neðst í Setberginu. Fallegar
innréttingar og gólfefni, gegnheilt
parket. Mjög fallegur garður. Mjög
rólegur og friðsæll staður. Verð kr.
59,8 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.
Frábær staðsetning í botnlanga þar
sem er stutt í skóla og leikskóla. Afar
barnvænt umhverfi. Verð 37,5 millj. 

LÆKJARKINN. Nýkomið í einka-
sölu 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. Möguleiki að hafa tvær
íbúðir í húsinu. Verð 37 millj. 

NORÐURVANGUR, HF. Vorum að
fá í sölu mjög gott raðhús á einni
hæð í Norðurbænum, eitt af þessum
sívinsælu! Afar vel með farið hús.
Húsið er 177 fm með bílskúr og hef-
ur verið vel við haldið alla tíð. Nýlegt
gler á framhlið. Gott skipulag, 4 góð
herbergi og rúmgott 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, þaraf er bílskúr
28. Afar skemmtileg hönnun er á
húsinu og m.a. er hátt til lofts í nán-
ast öllum rýmum. Parket og flísar eru
á öllum gólfum. Svefnherbergin eru 4
og eldhús mjög rúmgott. Falleg og
ræktuð lóð sem er auðveld í viðhaldi.
Húsinu hefur ávallt verið haldið vel
við og lítur mjög vel út. Verð 38,5 m. 

VESTURGATA. Nýkomið í einka-
sölu glæsilegt 149 fm. tvílyft einbýli á
góðum stað í vesturbænum, Hafnar-
firði. Húsið er mjög glæsilegt í alla
staði og hefur verið „nostrað“ við
húsið jafnt að utan sem að innan.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Verð kr. 35 millj. 

VESTURVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu vel hannað og frábær-
lega staðsett einbýli með aukaí-
búð í kjallara innst í botnlanga í
Norðurbænum. Húsið er alls um
310 fm, þar ef er bílskúr um 60
fm. Þetta er hús sem býður upp á
mikla möguleika. Þarna er mikil
skjólsæld og umhverfi sérlega ró-
legt og barnvænt. Verð 56 millj.

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR
STAÐSETNING. Mjög gott 204
fm. tvílyft einbýli, þ.m.t. innb. bíl-
skúr, á þessum vinsæla og fallega
stað í Hafnarfirði. Mjög gott
skipulag, möguleiki á séríbúð á
neðri hæð. Húsið stendur við jað-
ar Víðistaðatúnsins og stutt er í
skóla. Verð 46,5 millj.

HVERFISGATA, HF. Nýkomin í
einkas. glæsileg hæð auk ris og
bílskúrs miðsvæðis í Hafnarfirði.
Sérinngangur. Hæðin er alls 180 fm.
auk 30 fm. bílskúrs. Mikið endurnýj-
uð eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð kr. 29,7 millj 

4-5 herb.

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

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

ESKIVELLIR. Í sölu mjög falleg
endaíbúð á fjórðu hæð í lyftubjölbýli
með stæði í upphitaðri bílgeymslu.
Íbúðin verður afhent í desember, full-
búin, án gólfefna skv. skilalýsingu frá
verktaka. 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. 

SUÐURHVAMMUR. Nýkomin í sölu
vel skipulögð og björt 117 fm. íbúð
á fyrstu hæð í góðu fjölbýli auk 27
fm. bílskúr á góðum stað í Hafnar-
firð. Góð gólfefni og innréttingar,
rúmgóð herbergi. Fjölbýlið ný mál-
að að utan. Verð kr. 23,4 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.

FLATAHRAUN. Nýkomin í einka-
sölu 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 flís-
ar á gólfum. Fjölbýlið klætt að utan
að mestu leyti með áli. Verð 17 millj.

BREIÐVANGUR. Í einkasölu fal-
lega og bjarta 106 fm íbúð á vin-
sælum stað. Parket á íbúð. 3 góð
svefnherbergi. Magnað útsýni yfir
Hafnarfjörð frá suður svölum.
Fjölbýli sem ávallt hefur notið vin-
sælda. Verð 19,9 millj.

BURKNAVELLIR. Erum með í sölu
stórglæsilega, 87 fm íbúð á jarðhæð
í klæddu lyftufjölbýli á Völlunum.
Sérinngangur og sérgarður. Vandað-
ar 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. 

ÁLFHOLT. Nýkomin í einkasölu vel
skipulögð 93 fm íbúð á 3ju hæð í
góðu fjölbýli á nýja Holtinu. Íbúðin er
mjög björt og rúmgóð. Herbergi eru
stór og þvottahús er í íbúð. Suður-
svalir með frábæru útsýni. Verð 18 m. 

HOLTSGATA. Vorum að fá í einka-
sölu 65 fm, 3ja herb. risíbúð á góð-
um stað í göngufæri við daglega
þjónustu, m.a. miðbæinn. Íbúðin hef-
ur 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. 

BURKNAVELLIR. Vorum að fá í
einkasölu mjög fallega íbúð á 2. hæð
í klæddu fjölbýli á Völlunum. Eignin
er alls 88 fm, 3ja herb. og skemmti-
lega hönnuð. Sérinngangur af svöl-
um sem eru lokaðar með öryggis-
gleri. Glæsilegar innréttingar úr
kirsuberi. Verð 18,9 millj. 

ÁLFKONUHVARF VIÐ ELLIÐA-
VATN. Vel skipulögð íbúð á 2. hæð í
lyftufjölbýli á þessum frábæra stað í
Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í bíl-
akjallara. Parket og flísar á gólfum
og AEG tæki í eldhúsi. Góðir skápar í
herbergjum. Björt stofa og stórar
svalir í suður. 

2ja herb.

KRÍUÁS. Nýkomin í einkas. glæsi-
leg og björt 2ja-3ja herb. endaíbúð á
fyrstu hæð í klæddu fjölbýli í Ásland-
inu. Góður sérgarður fylgir íbúð-
inni. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð kr. 17,9 m. Íbúðin er laus til afh. 

BLIKAÁS. Vorum að fá í einkasölu
mjög fallega, 70 fm íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð í litlu 6 íbúða fjöl-
býli. Skemmtileg og vönduð íbúð
með parketi og flísum á gólfum og
rúmgóðu herbergi. Fjölbýlið klætt að
utan og stór, afgirt verönd til suð-
vesturs. Verð 16,9 millj. 

Hesthús

SÖRLASKEIÐ. Nýkomið í einkas.
mjög gott og nýlegt 12 hesta hús (6
stíur) með haughúsi. Taðop og nið-
urföll í hverri stíu sem auðveldar
öll þrif. Mjög gott sérgerði. Góð
staðsetning og stutt í góðar reiðleið-
ir. Allar nánari upplýsingar á
www.fasteignastofan.is

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. 

Breiðvangur. 

Vorum að fá í einkasölu rúmgóða og mikið endurnýjaða 3ja herb. íbúð í
Norðurbænum. Falleg og vönduð gólfefni, gegnheilt parket á stofu,
náttúrusteinn eldhúsi og holi, baðherbergi endurnýjað og nýjar hurðar.
Rúmgott þvottahús í íbúð. Fjölbýlið í góðu standi að utan. Stutt í skóla
og alla þjónustu. Verð 16,9 millj. 

Burknavellir.

Nýkomin í einkasölu glæsileg og rúmgóð “penthouse“ íbúð í fallegu og
klæddu fjölbýli á Völlunum. Íbúðin er alls 135 fm. auk stæðis í upphit-
aðri bílgeymslu. Glæsilegar innréttingar, gegnheilt parket á gólfum, 4
góð svefnherbergi. Tvennar svalir. „Einstaklega falleg eign sem vert

er að skoða.“ Verð kr. 33,5 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, Hafnar-
firði. 4 íbúðir á hæð, 3ja - 4ra
herb. íbúðir. Mjög bjartar og vel
skipulagðar íbúðir. Íbúðirnar
skilast fullbúnar að utan og
einnig að innan fyrir utan gólfefni.
Vandaðar innréttingar og tæki.
Mjög traustur verktaki. Afhend-
ing sept. - okt. 2006. Allar nánari
uppl. og teikn. á skrifst. Fast-
eignastofunnar. 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 millj.

4ra herb. verð frá kr. 19,4 millj.

Traustir verktakar, ER-verktakar.
Nánari upplýsingar og teikningar
á skrifstofu okkar. 

AKURVELLIR. Nýkomið í sölu
fallegt 6 íbúða fjölbýli á Völlunum
með einni 3ja herb. íbúð, 1 4ra
herb. íbúð og 4 5 herb. íbúðum.
Allar íbúðir eru með sérinn-
gangi. Íbúðirnar skilast fullbúnar
án gólfefna, vandaðar innrétting-
ar og fullbúið að utan. Mjög rúm-
góðar íbúðir, frá 109 fm. - 152
fm. Verð frá kr. 23,8 millj. 

Fr
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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 

-  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 á 

Smiðjuvegssvæðinu.
-  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 

Smiðjuvegshverfum.
-  600 - 800 m2 Iðnaðarhúsnæði á Höfðanum eða nágrenni.
-  200-300 m2 iðnaðarrými 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.

TIL LEIGU EÐA SÖLU
Bæjarlind 300 m2. Vel afstúkað og innréttað húsnæði, um 300 m2
á 3. hæð. 5 skrifstofur og fundarherbergi, eldhús. Bjart rými og vel staðsett hús
með lyftu. Kerfisloft og léttstr.lagnir. Möguleiki að stækka rýmið. 

Austurstræti  220 m2.  Skrifstofurými á 4. hæð í nýlega standsettu húsi í
hjarta miðborgarinnar. Linoleum dúkur á gólfi og tölvulagnir til staðar. 

Drangahraun 170 m2. Til leigu gott innkeyrslubil 130 fm +
milligólf, samtals 170 m2. Stór hurð, mikil lofthæð. laust nú þegar. 

ASKALIND 170 m2. Gott þjónusturými á jarðhæð, með
innkeyrsluhurð, góð aðkoma og bílastæði og innkeyrsluhurð. 

VEGMÚLI VERSLUNARHÆÐ. Um 150 m2 verslunar- og þjónusturými á
jarðhæð  með aðgengi Vegmúlamegin í glæsilegu húsi og vel staðsettu.
Jafnramt er möguleiki á 190 m2 lagerrými í sama húsi.

190 m2 LAGERRÝMI VIÐ SUÐURLANDSBRAUT. Til leigu um 190 m2
lagerrými, gluggalaust með góðri loftun, hitablásari, góðar innkeyrsludyr og
aðkoma. Rýmið er miðsvæðis og því hentugt sem lager eða
geymsluhúsnæði. Góð lofthæð. Hagstæð leiga. 

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 á hverja hæð er bæði Síðumúla- og Selmúlamegin
á hæðirnar.  

Hjallahraun 290 m2. Til leigu 290 m2, innkeyrslubil í nýlegu
húsnæði. Gólfflötur um 200 m2 og milligólf 90 m2. Leiga 200 þús./mán. Góð
lofthæð og stórar innkeyrsluhurðir. Lóð með góðu útisvæði öll malbikuð og
mjög góð aðkoma.  

SKRIFSTOFURÝMI 107 m2. Glæsilegt pláss með útsýni yfir Laugar-dalinn.
Opið vinnurými, stórt fundar-/ skrifstofuherbergi, eldhúskrókur, salerni og sturtu.
Dúkalögð gólf, kerfisloft með innfelldum lýsingum, allt til staðar s.s. tölvu- og
símalagnir. Sameign 1.flokks og lyfta í húsinu. LAUST 

HLÍÐASMÁRI 300-600 m2. Til leigu, glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð hússins. Húsnæðið er vel innréttað, 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 eða alla hæðin um 600 m2. Húsið er frábærlega staðsett og mjög
sýnilegt frá Reykjanesbraut. LAUST. 

Innkeyrslubil 115 m2. Um 115 fm innkeyrslubil með góðri aðkomu,
malbikað plan.Hentar vel sem lager húsnæði. LAUST STRAX 

Suðurlandsbraut  155 m2. Til leigu í "Bláu húsunum" við
Suðurlandsbraut fallegt skrifstofurými á 2 hæðum. Á neðri hæð eru 4 góðar
skrifstofur 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. 

Skógarhlíð 230 m2.
Til leigu á 3. hæð, glæsilega innréttað um
230 m2 brúttó með sameign (rými ca. 167
m2 nettó)skrifstofurými í stórglæsilegu
skrifstofuhúsnæði. Hús og aðstaða í
sérflokki. Möguleiki á aðgengi að móttöku
og mötuneyti. 

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
innréttað, útbúið með eldhúsi og öllum
tiltækjum tækjum, salerni á neðri hæð. Verð
45,0 millj. Leigusamningur 470
þ./mán fylgir til 7 ára. 

Reykjavíkurvegur Hfj 150 - 350 m2. Gott
skrifstofuhúsnæði á 3.hæð í vel staðsettu
húsnæði. 10 skrifst.herb,
fundarherb. skjalageymsla, og eldhús.
Parket á gólfum. LAUST STRAX. 

Fasteignafélag - FJÁRFESTING. Til sölu félag sem á eignir
samtals um 4552 m2, auk þess er 1200 m2 byggingarréttar á
Grandasvæðinu. Flestar einingar í góðri útleigu með góðar leigutekjur ca.
3,3 millj /mán. Verð 406 millj. Nánari upplýsingar aðeins á skrifstofu okkar.

TIL SÖLU Völuteigur 860 m2.  Iðnaðarhúsnæði um 860 m2.  
Er í langtímaútleigu til stofnunar. Gott tækifæri til fjárfestingar. 

Stórhöfði 345 m2. Til sölu eða leigu. Um 345 m2 rými í nýju
húsi á 2. hæð með góðu útsýni. Rýmið getur skilast fullbúið eða óinnréttað.
Góð lofthæð og útgangur á svalir. Húsnæðið býður uppá ýmsa möguleika. 

Grandinn - útleiga. Húsnæðið er 1674 m2 á 2 hæðum. Á efri hæð
eru leigð út skrifstofuherbergi. Á neðri hæð eru svo innkeyrslubil með góðri
aðkomu og innkeyrsluhurðum. Húsnæðið er að mestu leiti í góðri útleigu.
Verð 142 millj. áhv. um 110 millj. 5,7 - 6,2 % til 20 ára. Leigutekjur um 1,2
millj./mán. 

Víkurbraut 46,
Sími 426 771
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jako
sölumað

BAÐSVELLIR 9, GRINDAVÍK
Fallegt einbýlishús 146 ferm. ásamt 51,5 ferm. bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, stóra stofu,

borðstofu, hol 3 svefnherb. þvottherb. eldhús og bað. Byggð var við húsið ný forstofa

1998. Nýlegt járn á þaki á bílskúr. Búið er að gera eitt stórt herb. úr tveimur en með lítilli fyr-

irhöfn má breyta því aftur. Ræktuð og snyrtileg lóð. Sólpallur. Mjög góður staður. Verð:

28.600.000,-

BLÓMSTURVELLIR 2, GRINDAVÍK
Mjög vandað einbýlishús 140,4 ferm. ásamt 36 ferm. bílskúr. Í húsinu eru 4 svefnherbergi.

Góð verönd með heitum potti. Hlaðið útgrill með þaki. Innkeyrsla er hellulögð. Verð:

28.900.000,-

LEYNISBRAUT 13B GRINDAVÍK
3ja herb. íbúð á 3ju hæð. Þvottaherb. í íbúðinni. Búið að endurnýja neysluvatnslagnir.

Verð: 9.500.000,-

HLÍÐ, GRINDAVÍK
Eldra einbýlishús 103,6 ferm. hæð og ris,

klætt með bárujárni. Á neðri hæð er eld-

hús, bað, borðstofa og stofa, á efri hæð-

inni eru tvö svefnherb.Búið er að endur-

nýja alla glugga í húsinu. Fallegt útsýni.

Verð: 11.900.000,-

VESTURHÓP 5-7, GRINDAVÍK
Parhús sem skilast fullbúin að utan, steinuð í ljósum lit, en fokheld að innan. Lóð verður

sléttuð og grófjöfnuð. Húsin eru 118 ferm. og bílskúr 42 ferm. með mikilli lofthæð. Mögu-

leiki að gera herbergi í bílskúr. Afhending um áramót. Byggingaraðili: Stamphóll ehf. Verð:

16.000.000,- 

SUÐURHÓP 3-5
Glæsileg parhús í byggingu, 168 ferm. alls. Skilast fullbúin að innan, að utan verður lóð gró-

fjöfnuð en innkeyrsla og aðalinngangur hellulagt með snjólbræðslukerfi. Húsin eru steypt

úr en klædd að utan með báruðu áli. Í eldhúsi verður aukalega tvöfaldur ísskápur, upp-

þvottavél og örbylgjuofn. Öll eldhústæki eru frá Whirlpool úr stáli. Byggingaraðili Þ.A.bygg-

ingar ehf. Verð kr. 28.000.000,-

VESTURHÓP 16-28
Falleg raðhús í byggingu. Um er að ræða raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.

Íbúðin ásamt bílskúr er samtals 125 ferm.. Húsbyggjandi er H.H. smíði ehf. Hönnuður húss-

ins er Vektor. Eignin skilast fullbúin að utan sem innan. Lóð verður tyrft og hellulögð inn-

keyrsla. Verð: 21.100.000,-

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46
Grindavík
Sími 426 7711
www.es.is
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Fasteignasalan Lyngvík hefur til sölu fjórar þriggja herbergja
íbúðir og tólf fjögurra herbergja íbúðir í 16 íbúða fjölbýlishúsi

Lýsing:
HURÐIR OG SÓLBEKKIR: Innihurðir og karmar eru spónlagð-
ar með maghony, yfirfeldar. Sólbekkir eru þar sem við á hvítir
plastlagðir. Þröskuldar er í hurðaropum úr baði og þvottahúsi.
Fataskápar eru frá HTH. spónlagðir úr eik. Fataskápar eru í
forstofu og svefnherbergjum og ná allir upp í loft. 
ELDHÚS:Í eldhúsi eru HTH innréttingar úr einingum. Hurðir á
eldhússkápum eru spónlagðar með eik sem og sýnilegar
hliðar skápa og framhliðar á skúffum. Í skápum eru hillur eftir
því sem við á. Borðplötur eru plastlagðar. Gert er ráð fyrir
stórum kæliskáp og uppþvottavél í innréttingu. Tæki í eldhúsi
verða frá AEG keramikeldavél feld í borðplötu, AEG veggofn
og vifta frá Airforce. Í borði verður stálvaskur og einnar hand-
ar blöndunartæki, einnig verður tengikrani fyrir uppþvottavél.
Læsanlegur skápur fyrir lyf og hættuleg efni fylgir með. Ljósa-
kúpull í lofti fylgir. 

BAÐHERBERGI: Í baðherbergi verður upphengt salerni með
innbyggðum vatnskasa. Handlaug verður úr hvítu postulíni er
feld inn í hvíta 90 sentimetra neðriskápaeiningu, einnar
handa blöndunartæki fylgja. Baðkar verður 170 x 70 senti-
metrar og sturtubotn 80 x 80 sentimetrar með sturtuklefa
fylgja. Hitastýrð blöndunartæki með sturtusetti. Veggir verða
flísalagðir með ljósum flísum. Ljósakúpull í lofti fylgir. 
ÞVOTTAHÚS: Þvottahús verður flísalagt á gólfi með ljósum
flísum. Stálvaskur verður í plastlagðri borðplotu með einnar
handar blöndunartæki og tengi fyrir þvottavél. 
SÉRGEYMSLA: Sérgeymsla fylgir á jarðhæð. 

Úti:
BÍLAGEYMSLA: Bílageymsla verður afhent fullbúin með sjál-
virkum hurðaropnara, í lofti með 25 mm herastik plötur til
hljóðdempunar og upphituð með blásurum. 

Annað:
SAMEIGN: Öll sameign afhendist fullbúin samkvæmt skilalýs-
ingu.
RAFMAGN OG BOÐLEIÐIR: Útiljós verða á svölum og verönd-
um einnig við útihurðir. Vatnsvarinn tengill á svölum og ver-
öndum. Tveir sjónvarps og símatenglar fylgjaÝ íbúðinni. Sjón-
varpskerfi er tengt við breiðband, ekki loftnet. Eitt dyrasím-
tæki, tveir reykskynjarar og eitt handslökkvitæki fylgir.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólefna. Íbúðirnar verða afhent-
ar í mars 2006.

Fermetrar: frá 101 til 140 fermetrar Verð: frá 24.5 milljónum Fasteignasala: Lyngvík

113 Reykjavík: Fullbúnar íbúðir
Þorláksgeisli 1-3: 16 íbúða fjölbýlishús á góðum stað.

Langamýri Mjög skemmtileg

íbúð í raðhúsi á tveimur hæðum á verði
blokkaríbúðar. Íbúðin er 3ja herbergja
með geymslulofti og er tæplega fullbú-
in þ.e. búið er að fullmála í ljósum lit,
fullklára rafmagn og hitalagnir. Loft eru
klædd með ljósum loftaþiljum. Innfeld
halogenlýsing í loftum. Einungis eftir að
velja innréttingar þannig að auðvelt er
að klára fyrir jól – Frábær fyrstu kaup

Fífumói Um er að ræða íbúð í nýju fjórbýlishúsi á Selfossi. Íbúðin er 94,8 m2 og skiptist í forstofu, eldhús,

stofu, baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, þvottahús og geymslu. Íbúðin afhendist tilbúin til blettspörslunar
og málunar. Allir inniveggir eru hlaðnir eða steyptir. Lóð verður grófjöfnuð og bílaplan malbikað. Verð 14.950.000

Réttarholt Vorum að fá í einkasölu gott 133,7 m2 einbýlis-

hús ásamt 64,9 m2 bílskúr í grónu hverfi á Selfossi. Eignin telur,
forstofu, forstofusnyrtingu, stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi,
eldhús með góðri hvítlakkaðri innréttingu, 3 herbergi, mjög flott
baðherbergi og þvottahús. Eikarparket er á stofu, borðstofu,
sjónvarpsholi og gangi. Svalahurð er útúr stofu sem liggur út á
stóran og góðan sólpall. Bílskúr er mjög stór og rúmgóður. Garð-
urinn er skjólgóður og gróinn. Verð 29.500.000
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Starmói Vorum að fá í einkasölu

glæsilegt parhús á frábærum stað á Sel-
fossi. Íbúðin er 129,8 m2 og er hin vand-
aðasta og ekkert hefur verið til sparað
við innréttingar..Íbúðin telur 4 herbergi
með fataskápum, eldhús, stofu, forstofu
með skápum, baðherbergi með sturtu-
klefa og hornbaðkari og þvottahús með
innréttingu. Flísar eru á öllu húsinu og er

gólfhiti í öllum gólfum. Bílskúr 43 m2 er flísalagður. Búið er að setja herbergi og wc í endann á skúrnum. Sól-
pallur er bakvið húsið og er útsýni þar glæsilegt. Eign í sérflokki. Verð 33.500.000

Eyrargata - Eyrarbakka Vorum að fá í einka-
sölu þessu flottu íbúð á Eyrarbakka. Íbúðin er ný að öllu leyti.
Eignin telur forstofu, eldhús, stofu, baðherbebergi, Þvotta-
hús og tvö rúmgóð svefnherbergi. Á gólfum er nýtt fallegt
eikarparket, allr innihurðir eru nýjar eikarhurðir sem og eld-
húsinnrétting sem er einnig úr eik.Ý Flísar eru á forstofu,
baðherbergi og þvottahúsi.. Eikarskápar eru í herbergjum og
forstofu. Hér er allt tipp topp, allur frágangur vandaður og
hvergi til sparað. Verð 14.900.000

Fossvegur – Penthouse Um er að ræða
4 herbergja “penthouse” íbúð með sérinngangi á tveim-
ur hæðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við bakka Ölfusár í
Fosslandi á Selfossi. Eignin telur á neðri hæð: forstofu,
baðherbergi, 1 svefnherbergi, stofu og eldhús. Flísar
eru á gólfum í stofu, eldhúsi og forstofu en gólfefni
vantar á önnur rými íbúðarinnar. Á efri hæð: 2 svefnher-
bergi,sjónvarpshol/fjölskyldurými og geymsla. Góðar
suðursvalir á neðri hæð og svalir í norður á efri hæð.
Frábært útsýni yfir ár og fjöll. Bílgeymsla og geymsla
eru kjallara undir húsinu. Lyfta er í húsinu.

Birgir Ásgeir
Kristjánsson
Sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hdl.

Óskar Sigurðsson

hrl.

www.arborgir.is 



17MÁNUDAGUR 24. október 2005

Nýjar glæsil. 2ja - 3ja og 4ra herb. sér-
íbúðir í nýju 3ja hæða fjölb. með sér-
inng. af svölum í allar íbúðir. Íbúðum á
jarðh. fylgir stór sérafnotaréttur af lóð.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílag. Afh. á
húsinu nr. 9-11 er eftir 3 mán. Fullb.
íbúðir (án gólfefna) með flísal. glæsil.
baðh. vönduðum innrétt. frá HTH m.
mögul. á vali á spónarteg. í hluta íbúð-
anna. Hús, lóð, bílageymsla og stæði
afh. fullfrág. Verð 2ja herbergja 93 fm á

jarðhæð er 19,9 millj. Verð 3ja herb. 108,5 fm er frá 22,8 millj. Verð 4ra herb.
119,1 fm 25,9 millj. Einnig eftir örfáar íbúðir í nr. 5-7 sem eru til afh. við kaupsam.

Allar nánari upplýsingar á Valhöll eða á www.nybyggingar.is

Rauðavað 5-11 -afhendast fljótlega

Nýjar glæsil. íbúðir! Í einkasölu nýjar
glæsil. 2ja - 4ra herb. íbúðir á þessum
einstaklega góða stað. Stæði í bílskýli
fylgir öllum íbúðum. Um er að ræða 6
íbúðir í nýju 3ja hæða húsi og 7 íbúðir í
4ra hæða lyftuhúsi. Íb. afhendast fullb.
án gólfefna m. vönd. innrétt. og flísal.
baðherb. Verð frá 19,9 - 40,5 millj. 

Lítið við á Valhöll eða sjáið nánar á: www.nmedia.is/holtsgata

Holtsgata - Bræðraborgarstígur  með bílskýli

Í einkasölu glæsilegar 1-4ra herb.
íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar eru frá
45 - 120 fm að stærð og afhendast
fullfrágengnar með öllu, þ.er innrétt-
ingum, gólfefnum, flísal. baðherb. og
fl. Flestum íbúðunum fylgir stæði í lok-
uðu bílskýli. 
Allar nánari upplýsingar er hægt að

fá á skrifstofu eða á 
www.nybyggingar.is undir fjölbýli.

Njálsgata 19 - lyftuhús, bílskýli

Í einkasölu glæsilegt ca 218 fm par-
hús sem er staðsett neðan við götu á
þessu einstaklega góða stað í Kóra-
hverfinu. Húsið afhendist í jan. 2006
fokhelt að innan. Að utan verður hús-
inu skilað fullbúnu sumarið 2006. Ein-
staklega skemmtileg teikning. Sjá nán-
ar á www.nybyggingar.is Verð 31,9
millj.

Flesjakór - glæsilegt parhús neðan götu

Vorum að fá í einkasölu glæsilegar nýjar
íbúðir í fjórbýlishúsi á frábærum stað í
Kórahverfi. Íb. afhendast fullbúnar án
gólfefna m. vönduðum innrétt. Hornbað-
kar og innrétting á baði. Íbúðum á jarð-
hæð fylgir sérlóð. Hús lóð og bílastæði
fullb. að utan. 

Verð neðri hæða 28,5 millj. - Verð efri hæða 29,5 millj.

Baugakór - nýjar séríbúðir í fjórbýlishúsi

Glæsil. 181 fm parh. á 2.h. m. innb.
tvöf. bílskúr(jeppabílskúr). Húsið skilast
frág. að utan og fokhelt að innan . 4
svefnherb. Flott teikning. Farðu inná ny-
byggingar.is og sjáðu tekningar og
prentaðu þær út. V. 33 millj.

Drekakór - parhús til afhendingar fljótlega.

Í einkasölu stórgl. 285 fm einb. á jað-
arlóð og á einni hæð. Skilast frág. ut-
an og rúml. fokhelt innan. Búið að
greiða heimtaugagjöld. Mahognyglugg-
ar og hurðir. Í dag er verið að byrja á
húsinu og hægt að hafa áhrif á skipu-
lag þess. 

Teikn. á skrifstofu eða á www.nybyggingar.is 

Þingvað - einstakl. glæsilegt einbýli. 

Nýkomið nýtt glæsil. lyftuhús m. 28
íbúðum frá 2ja - 5 herb. að stærð.
Húsið afhendist fullb. að utan og lóð
og bílastæði afhendast fullfrág. Íbúð-
irnar sem eru frábærlega velskipu-
lagðar afhendast fullbúnar með vönd.

innréttingum frá Brúnas en án gólfefna og án flísalagnar á baðherbergi. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íb. (nema tveimur 2ja herb.) Verð 2ja herb. frá 15,9 millj. 

Sjá nánar á www.nybyggingar.is - Verð 3ja herb. frá 19,9 millj. 
Verð 4ra herb. frá 22.millj. - Verð 5 herb. frá 25,9 millj.

Selvað 7-11 - nýtt lyftuhús með bílskýli

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu eða á 
www.nybyggingar.is sérhönnuðum vef sem hýsir allar okkar nýbyggingar

með góðum kynningum og STÓRUM grunnmyndum allra íbúða/húsa. 

Í einkasölu glæsilegar 105 fm íbúðir á
3. hæð í eftirsóttu velstaðsettu lyftu-
húsi sem er fyrir 50 ára og eldri. Tvær
Íbúðirnar afhendast fullfrág. og er ein
íbúð fullbúin með vönduðu parketi,
stórar suðursvalir. Glæsilegt eldhús og
bað. Góð staðsettning stutt hjá t.d.
Spönginni. Laus strax. Verð aðeins
23,9 m.

Sóleyjarrimi í Grafarvogi fyrir 50 ára og eldri.

Glæsil. 2ja h. frábærl. skipul. raðhús á
mjög góðum stað í Mosfellsb. Húsin eru
um 165 fm að stærð með innb. bílskúr.
Mögul. á allt að 4 svefnherb. Góðar
svalir. Afh. fullb. að utan og rúml. fok-
held að innan þ.er búið að einangra loft
og flota gólfin. 

Verð á endah. er 25,9 millj. en miðjuhús er á 24,9 millj. 
Allar upplýs. á Valhöll eða á www.nybyggingar.is

Tröllateigur Mosf.bæ - Raðhús

Í einkasölu glæsileg 3ja herbergja 115
fm neðri hæð með sér inngani í mjög
vel staðsettu nýju fjórbýli. Sér verönd.
Afh. í febrúar 2006 fullb. án gólfefna.
V. 25,5 m.

Ný glæsileg neðri hæð við Baugakór aðeins ein íbúð eftir

Nýjar glæsil. sérh. á mjög góðum stað
í Mosf. bæ. Um er að ræða 4ra herb.
séríb. sem afh. fullfrág.án gólfefna
seinnipart ársins 2005. Hús, lóð og
bílast. afh. fullfrág. Verð 24,8 m.

Tröllateigur Mos - 2 íbúðir eftir

Um er að ræða 134,3 fm sérh.
ásamt bílsk. sem eru 25,1 fm og
26,9 fm. Íb. afh. fullfrág. án gólf-
efna.Frábær staðsetning á góðum út-
sýnisstað. V. 35,9 m.

Sérh. við Andarhvarf í Kópavogi.
Til sölu glæsil.152 miðjuraðh. á einni
hæð á fallegum útsýnisst. m innb. bíl-
skúr. Húsið er til afh. strax rúml. tilb.
undir tréverk, loft klædd og, rafm. nær
fullb. Fráb. staðs. Teikningar og nánari
uppl. á skrifstofu Valhallar. V. 35 m.

Við Elliðavatn- Raðhús á einni hæð.

Síðumúla 27 - Sími 588 4477 - Fax 588 4479
www.valholl.is - Opið mán.-fim. 9.00-17.30 - fös. frá kl. 9-17. Lokað um helgar. 

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali.

Fr
u

m
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Þverbrekka - með fallegu útsýni
Falleg 4ra-5 herbergja íbúð á 3. hæð í lyftu-
blokk sem nýlega hefur verið tekin í gegn.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, tvö
herbergi (voru þrjú) borðstofu og stofu.
Tvennar svalir eru á íbúðinni og fallegt útsýni.
Í sameign er sér geymsla og hjólageymsla. V.
19,9 m. 5327

3JA HERBERGJA   

Laufengi Falleg 3ja herbergja 85 fm íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi á rólegum stað við
Laufengi. Eignin skiptist m.a. í hol, tvö her-
bergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Ný-
standsett baðherbergi. Svalir til suðurs. V.
16,9 m. 5219

EINBÝLI

Faxatún - einbýli Fallegt 240 fm einbýl-
ishús á þremur pöllum við Faxatún í Garða-
bæ. Eignin skiptist m.a. í hol, eldhús, stofu og
borðstofu miðpalli. Á efsta palli er baðherbergi
og fjögur herbergi. Á neðsta palli er hol,
þvottahús, baðherbergi, herbergi, sjónvarps-
herbergi og geymsla.  Fallegur garður. Hellu-
lögð verönd. Húsið hefur hlotið gott viðhald.
V. 39 m. 5311

Ásgarður - Fallegt raðhús Fallegt og
vel skipulagt raðhús sem skiptist í kjallara,
hæð og ris. 1.hæð: Forstofa, gangur, eldhús
og stofa. 2.hæð: 3 herbergi og bað. Kjallari:
þvottahús og geymslupláss.Timburverönd og
garður eru til suðurs. V. 23,5 m. 5358

HÆÐIR   

Skjólbraut - Laus strax. 4ra her-
bergja velstaðsett hæð á frábærum stað sem
skiptist í forstofu, innra hol, 3 svefnherbergi
þar af eitt forstofuherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Búið er skipta um gler og glugga
í austur- og suðurhlið. Svalahurð er ný og
stofan er nýparketlögð. Sameignlegt þvotta-
hús fylgir í kjallara V. 19,5 m. 5078

Álfkonuhvarf- endaíbúð glæsil.
útsýni 4ra herb. glæsileg 120,7 fm endaí-
búð ásamt stæði í bílag. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, 3 stór herb., þvh. , baðh., opið eld-
hús og rúmgóða stofu. Útsýni er mjög glæsi-
legt, m.a. sést fyrir Elliðavatnið að mestu.
Blokkin er austasta blokkin í Hvarfahverfinu
og er engin önnur bygging austan megin
hennar.  V. 27,9 m. 5262

Sólvallagata - glæsileg Falleg og vel
skipulögð þriggja til fjögurra herbergja íbúð á
þriðju hæð við Sólvallagötu. Íbúðin skiptist í
gang, tvö til þrjú herbergi, stóra stofu (hægt
að bæta við herbergi), eldhús og baðherbergi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Tvennar
svalir eru á íbúðinni , annarsvegar úr stofu og
hinsvegar útaf eldhúsi. Íbúðin hefur verið end-
urnýjuð og eru innréttingar og gólfefni vönd-
uð. Góð staðsetning í vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúð er laus 1.11.2005. V. 21,4 m. 5126

Akurhvarf - Glæsileg íbúð Glæsileg
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í
Hvarfahverfinu við Vatnsenda í Kópavogi.
Eignin er einstaklega vel skipulögð, í 3. hæða
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús, þvottahús, bað-
herbergi, tvö herbergi og stofu. Svalir til suð-
urs. Íbúðin er fullbúin án gólfefna. Eikarinnrétt-
ingar.  Öll tæki eru frá AEG. Handklæðaofn. V.
24,9 m. 5273

Rauðarárstígur - Laus strax 3ja her-
bergja um 61,4fm íbúð á 2. hæð sem skiptist
m.a. í 2 svefnherbergi, eldhús og baðher-
bergi. Suðvestur svalir. Sérbílastæði. V. 14,0
5287

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali/sölustjóri

Þorleifur
Guðmundsson

B.Sc.

Guðmundur
Sigurjónsson

lögfræðingur/skjalagerð

Magnea 
Sverrisdóttir

lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson

lögg. fasteignasali

Jason Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Óskaar Rúnar
Harðarson

lögfræðingur

Jóhanna
Valdimarsdóttir
gjaldkeri/ritari

Inga Hanna
Hannesdóttir

ritaari

Ólöf Steinarsdóttir
ritari 

Elín Þorleifsdóttir
ritari

Margrét Jónsdóttir skjalagerð

Sími 

588 9090
eignamidlun@eignamildun.is

www.eignamidlun.is

Fr
um

101 SKUGGI - Einstök íbúð  
Um er að ræða fullbúna 137 fm lúxusíbúð
í hinu nýja Skuggahverfi. Íbúðin er staðsett
á 12. hæð með glæsilegu útsýni á þrjá
vegu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
með sérvöldum gólfefnum. Íbúðin er mjög
björt með hærri lofthæð en almennt gerist.
Stór stofa, borðstofa og eldhús eru sam-
liggjandi. Arinn er í stofu. Sérstök hljóðein-
angrun er milli íbúða. Húsið er einangrað
að utan og klætt með zinki og steinflísum.
5361

LINDARBERG  
Stór glæsilegt einbýli með frábæru útsýni í
Setberginu í Hafnarfirði. Eignin er 252 fm á
tveimur hæðum og skiptist m.a. í fallegar
stofur, fjögur herbergi, baðherbergi, eld-
hús og snyrtingu. Vandaðar innréttingar
og gólfefni.  5359

NAUSTABRYGGJA - VIÐ SJÁVARSÍÐUNA
Glæsilegt og fullbúið 192,5 fm raðhús á
þremur hæðum við sjávarsíðuna. Á jarð-
hæð er stór bílskúr, forstofa, herbergi og
baðherbergi/þvottahús. Á miðhæð er eld-
hús, baðherbergi, stofa og borðstofa. Á
efstu hæð er baðstofa (eru tvö herbergi á
teikningu) með mikilli lofthæð, baðherbergi
og hjónaherbergi. Góðar 23 fm svalir eru
útaf borðstofu til suðurs. Glæsilegt og
óhindrað útsýni út á smábátabryggjuna og
til Gufuneshöfðans. V. 42,3 m. 5355

LAUGARNESVEGUR 
Glæsileg 135 fm íbúð á jarðhæð ásamt
stæði í bílskýli í nýlegu fjölbýli byggðu af
ÍAV. Sér inngangur. Íbúðin skiptist í stofu,
borðstofu, eldhús, tvö svefnherbergi, bað-
herbergi og sérþvottahús í íbúð. Glæsileg-
ar innréttingar og gólfefni. Útg. út á hellu-
lagða verönd til suðurs. V. 39,5 m. 5354

GULAÞING - EINBÝLISHÚSALÓÐ
Einbýlishúsalóð með stórkostlegu útsýni
yfir Elliðavatnið í nýja hverfinu í Vatnsend-
anum í Kópavogi. Um er að ræða 732 fm
lóð. Lóðin stendur fyrir miðri hlíðinni með
glæsilegu útsýni yfir vatnið, Esjuna og
fjallahringinn. Frábærar gönguleiðir í næsta
nágrenni. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
5312

ÁLFAHEIÐI  
Einbýlishús á tveimur hæðum. Neðri hæð:
forstofa, snyrting, stigahol, eldhús
m/borðkrók, þvottaherbergi með bakdyr-
um, innangengt í stóran innbyggðan bíl-
skúr, stofur með kamínu (arni). Efri hæð
skiptist í hol, baðherbergi, fjögur svefnher-
bergi og eru svalir úr hjónaherbergi. V.
42,9 m. 5360



20 24. október 2005  MÁNUDAGUR



21MÁNUDAGUR 24. október 2005

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, 

Löggiltur fasteignasali og hdl.  

GSM 867 2928

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir 

Sölufulltrúi 

GSM 899 5949

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is

Rósa Pétursdóttir, 

viðskiptafræðingur og sölumaður 

GSM 698 7067 

W W W . H U S A L I N D . I S

HRAUNTUNGA - RAÐHÚS - BÍLSKÚR NÝTT
Vel staðsett 2ja hæða 214,3 fm endaraðhús þar af er 27,2 fm bílskúr með fallegu útsýni í Suður-
hlíðum Kópavogs. Vel hannað Sigvaldahús. Eigninni hefur verið vel við haldið. Úr stofu er útgengt
út á ca. 60 fm svalir í suður. Fjögur svefnherbergi og tvo baðherbergi eru í húsinu. Rafmagn end-
urnýjað og yfirfarið. Að hluta til nýir ofnar í húsinu. Verð 39,9 millj.

NÝTT

ÆGISÍÐA - SÉRHÆÐ - BÍLSKÚR
Stórglæsileg eign á eftirsóttum stað með einstöku útsýni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og
hönnuð af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. Eldhúsið er opið við borðstofu, eldhústæki frá Gag-
genau. Tvö rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni. Útgengt er út á svalir úr hjónaherbergi og frá
svölum er hægt að ganga út í garðinn. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. Á íbúðinni eru lime stone
flísar og olíuborið reykt eikarparket. Sjaldséð eign á fasteignamarkaðinum. Verð 45 millj. 

TRÖLLABORGIR - RAÐHÚS -BÍLSKÚR
Bjart og snyrtilegt 167,2 fm endaraðhús þar af er 25,9 fm innb. bílskúr á góðum og rólegum stað

í Grafarvogi. Fallegt sjávar- og fjallaútsýni. Garður og svalir snúa í austur-suður. Í húsinu eru 3

svefnherbergi og tvö baðherbergi. Eldhús er með hvítri L-innréttingu. Olíuborið gegnheilt stafa-

parket. Stutt í alla þjónustu, verslanir og skóla. Tilboð óskast í eignina

SKÁLAGERÐI - 2JA HERBERGJA 
Mjög falleg og algerlega endurnýjuð 2ja her-
bergja 59,6 fm íbúð í litlu fjölbýli á góðum
stað miðsvæðis í Reykjavík. Monte Carlo eik
með kvist er á allri íbúðinni nema á baðher-
bergi, en þar er náttúrusteinn á gólfi, mosa-
íkflísar á veggjum og upphengt klósett. Mik-
ið er lagt í lýsingu, dimmerar á öllum ljósum.
Ný innrétting og SMEG eldunartæki í eldhúsi.
Verð 16,4 millj.

HVASSALEITI-ÚTGENGT Í GARÐ
Falleg og björt 2ja herbergja 77,7 fm íbúð í kjall-

ara/jarðhæð miðsvæðis í Reykjavík. Útgengt er

út í garð frá stofu. Rúmgóð stofa og herbergi

með góðu skápaplássi, parket á gólfi. Baðher-

bergi með baðkari og sturtuaðstöðu, flísalagt.

Sér þvottahús er inn í íbúðinni, einnig er þvotta-

hús í sameign. Nýtt gler í gluggum bílastæða-

megin í íbúð. Verð 16,9 millj.

NÝTT

HLÍÐARVEGUR - BÍLSKÚR 
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 87,7 útsýnis-
íbúð á 2. hæð (efstu) þar af 21,8 fm bílskúr í
Suðurhlíðum Kópavogs. ath. ca. 8 fm geym-
sla er ekki inn í fermetrafjölda íbúðar. Ljóst
parket og innréttingar í íbúðinni. Mikið útsýni
yfir Fífuhvamminn. Stórar suðursvalir. Íbúðin
getur verið laus fljótlega. Fallegur suðurgarð-
ur. Verð 20,7 millj. 

KAPLASKJÓLSVEGUR-LYFTUHÚS 
Hlýleg og rúmgóð 116,7 fm endaíbúð sem er

skráð 4ra herbergja en í dag er hún 2ja her-

bergja á 4.hæð. Hjónaherbergi með góðu

skápaplássi. Rúmgott baðherbergi með

baðkari og sturtu, flísalagt í hólf og gólf. Upp-

runalegt eldhús. Þvottahús inn af íbúðinni.

Einstakt útsýni er úr íbúðinni. Stutt er síðan

að húsið var tekið í gegn að utan. Stutt í alla

þjónustu, skóla og íþróttir. Verð 26,7BERGÞÓRUGATA -2JA HERB.
Björt og snyrtileg 2ja herb. íbúð í kjallara, íbúð-
in er á jarðhæð bakatil. Eldhús er flísalagt með
nýrri hvítri innréttingu, ískápur fylgir. Flísar í for-
stofu og á baðherbergi. Stofan er björt með
parketi. Nýlega skipt um frárennslislagnir,
vatnslagnir og dren. Íbúð og sameign er nýlega
máluð. Laus strax Verð 14.9 millj.

REYNIHVAMMUR - EINBÝLISHÚS
Vel staðsett og fallegt einbýlishús á 2 hæð-
um, aukaíbúð á neðri hæð ásamt tveimur bíl-
skúrum, samtals 220 fm. Pallur og stórar
suður svalir. Fallega ræktaður garður. Mögu-
leiki á stækkun hússins yfir bílskúr. Íbúð á
jarðhæð er með sérinngangi. Ásett verð kr.
44,0 millj. 

SÖRLASKJÓL - SÉRINNGANGUR 
70,1 fm mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í

vesturbænum. Forstofa með flot/lökkuðu

gólfi. Mjög rúmgott svefnherbergi og stór

stofa. Parket á gólfum. Eldhúsið er mjög stórt

og með miklu og góðu skápaplássi, skápar

ná alveg upp í loft. Eign nálægt Háskóla Ís-

lands og með útivistarparadís við þröskuld-

inn. Verð kr. 16,9 millj.

SANDAVAÐ - 4RA HERBERGJA
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð. Fermetrar 106,7 en þar af er 9,1 fm
geymsla í þessu nýja lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Íbúðin afhendist fullfrágengin án gól-
fefna og flísalagnar á baðherbergi. Í þessari
íbúð hefur verið steypt í plötuna fyrir haló-
genlýsingu. Gott og vel skipulagt hverfi sem
er í hraðri uppbyggingu og með góðu útsýni
yfir Árbæinn og Heiðmörk. Tilboð óskast.

KÁRSNESBRAUT - ÚTSÝNI 
Falleg 3ja herbergja 73,9 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli. Mjög björt og velmeðfarin íbúð.
Ljóst parket á allri íbúðinni. Á baðherbergi eru
fallegar ljósar flísar á gólfi og veggjum, yfir-
byggðar svalir sem eru með gólfhita og park-
eti á gólfi, þvottahús og geymsla inn af eld-
húsi. Tilboð óskast í eignina.

FRAMNESVEGUR-RISÍBÚÐ
Einstaklega falleg og björt mikið endurnýjuð
37,4 fm risíbúð á góðum stað í Reykjavík. Eld-
hús er opið við stofu. Risloft er yfir eldhúsi. Bað-
herbergi flísalagt með náttúrustein, innfelld
blöndunartæki. Falleg lýsing er í íbúðinni. Eign
sem vert er að skoða. Tilboð óskast í eignina. 

NÝLENDUGATA - VIÐ NORÐURSTÍG 
Falleg og björt 89,7 fm sérhæð á tveimur
hæðum í hjarta Reykjavíkur. Sérinngangur er
inn í íbúðina. Rúmgóð stofa. Slípaðar gólffjal-
ir eru á öllum gólfum. Eignin er laus strax.
Ásett verð 21,5 millj.

SANDAVAÐ - ENDAÍBÚÐ
123,8 fm glæsileg 4- 5 herb. endaíbúð í fallegu
lyftuhúsi. Gluggar í þrjár áttir. Eignin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi,
vinnuherbergi, baðherbergi, þvottahús, bíla-
stæði í lokaðri bílageymslu, sérgeymslu, rúm-
góðar svalir og sameign. Fallegar eikarinnrétt-
ingar frá Brúnás, tenglar fyrir síma og sjónvarp í
öllum herbergjum. Gólfefni fylgja ekki með.
Ásett verð kr. 28,7 millj.

MÁVAHLÍÐ-RISÍBÚÐ 
Falleg og björt 3ja herbergja risíbúð. Kvist-
gluggar og velux þakgluggar eru í íbúðinni.
Parket á öllum gólfum nema á baðherbergi
en þar eru flísar. Rúmgott baðherbergi með
baðkari og sturtuaðstöðu, gluggi. Þak og
þakrennur endurnýjaðar. Stutt í skóla; MH,
Versló, Kennó, HR og alla þjónustu. Verð:
11,5 millj. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝTT

LAUS STRAX



Hverfisverslunamiðstöðin lifir enn
góðu lífi í sumum hverfum enda vilja
flestir hafa nauðsynjar innan seilingar.

Fyrst kom kaupmaðurinn á horninu sem
seldi hitt og þetta smálegt, oftar en ekki ný-
lenduvörur og annað matarkyns í gogginn á
nágrönnunum. Næsta skref var svo litli
búðaklasinn. Í hverfum sem voru að byggj-
ast upp á sjöunda og áttunda áratugnum
birtust litlar verslunarhallir þar sem
nokkrar ólíkar verslanir voru undir sama
þaki í þar til gerðu húsnæði og veittu við-
skiptavinum sínum yl frá nöprum haust-
næðingnum. Þarna kenndi oft ólíkra grasa,
lásasmiður við hliðina á bakaríinu, hann-
yrðaverslun hjá fiskbúðinni. Ótrúlegasta

starfsemi blómstraði inni í þessum versl-
unarhöllum og hverfisbúar studdu vel við
sína kaupmenn. Fyrir tíma risaverslunar-
miðstöðvanna voru smáklasarnir iðandi af
lífi og með risastóra sál. Nú er öldin önnur,
allir flykkjast í Smáralind og Kringlu þar
sem risastórar matvörubúðir og hátísku
glansverslanir hafa leyst kaupmanninn af
horninu kyrfilega af hólmi. Margir gömlu
klasanna halda þó enn velli því fólk kann
ennþá að meta að geta farið að versla án
þess að villast. Í klösunum er notaleg
stemming, búðir sem kannski eru hvergi
annarsstaðar selja varning sem fæst bara
þar og viðskiptamenn þekkja viðskiptavini
sína. Ljósmyndari Fréttablaðsins fór í
heimsókn í nokkra þessara klasa.

Kaupmennirnir í klasanum
Eiðistorgið er nú yfirbyggt og þar eru nú allnokkrar verslanir. Torgið í Grafarvogi er einn af máttarstólpum Foldahverfisins í Grafarvogi. Var fyrst reyst undir eina búð en er nú

verslunar- og þjónustumiðstöð fyrir allan Grafarvoginn.

Í Austurveri er Nóatúnsverslun þar sem verslun Sláturfélags Suðurlands var áður. Þar eru einnig meðal annars
banki og blómabúð og svo auðvitað frægt bakarí.

Á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi var um skeið allblómleg verslun. Þar var Vörumarkaðurinn þar sem Hagkaup er nú og
á hæðinni fyrir ofan allmargar sérverslanir. Sú hæð stóð lengi auð en hýsir nú Bókasafn Seltjarnarness.

Glæsibær þekkist varla fyrir sömu verslunarmiðstöð eftir miklar breytingar.

Í Glæsibæ er að finna einn af fyrstu rúllustigum landsins. Hann er þar enn
eftir breytingarnar.

Austurver er í rauninni tveir langir gangar með ýmsum útskotum. Nýlega voru gerðar heilmiklar endurbætur innan dyra í Hólagarði og þar
blómstrar verslunin.

Torgið hefur verið yfirbyggt frá upphafi og hýsir á neðri hæð meðal
annars bakarí og sjarmerandi barnafatabúð.

Í Hólagarði í Breiðholti er meðal annars Bónusverslun. Rétt við verslunar-
miðstöðina eru bæði leikskóli og grunnskóli.
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Draumahús bjóða 
Lindu Wiium velkomna til starfa!

Linda stundar mastersnám við laga-
deild Háskólans í Reykjavík og sat
veturinn 2001-2002 námskeið hjá

Dómsmálaráðuneytinu til löggild-
ingar sem fasteigna,- fyrirtækja- og

skipasali. Linda útskrifaðist af stjórn-
sýslubraut úr menntaskóla í Höne-

foss í Noregi, stundaði nám við
lagadeild Háskólans í Osló í eitt ár

og hefur áður starfað sem sölu-
maður fasteigna. 

Draumaeign

36.900.000        
Mjög fallegt 6 herb. 181 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og mjög fallegri lóð.

Hrísrimi - 112 Rvk

58.000.000             
Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7 fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað í Firðinum. Glæsil. garður og möguleiki
á aukaíbúð á neðri hæð.

Glitvangur -  220 Hfj

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.

Melalind - 201 Kóp

Draumaeign

Tilboð  
Vandað einbýlishús á friðsælum útsýnisstað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu í jaðri byggðar. Falleg lóð. Opið hús
í kvöld frá kl. 17:00 - 19:00.

Fjallalind 143 - 201 Kóp

55.000.000      
361,9 fm einbýli sem er tignarlegt á að líta með fallegu útsýni, innbyggðum bílskúr og fallegum garði. Húsið stendur í
botnlanga á grónum stað.

Þrándarsel - 109 Rvk

Opið hús í kvöld frá kl. 17:00 - 19:00
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2ja herbergja 3ja herbergja

3ja herbergja

Bergstaðastræti  - 101 Rvk

16.500.000  
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 2ja
herb. 66 fm íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi á mjög góðum stað í miðbæ
Reykjavíkur. TOPP STAÐSETNING!

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.

Rofabær - 110 Rvk

15.600.000         
Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð
góðu fjölbýli.

Sjávargrund - 210 Gbæ

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

Fensalir   201 - Kóp

22.900.000
Glæsileg 2-3ja herbergja 96,6 fm íbúð
á jarðhæð með 40 fm sérverönd sem
snýr til suðurs.

Grandavegur

11.900.000  LAUS STRAX
53,3 fm 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu
hæð í lyftuhúsi með SV svölum og
fallegu útsýni. TILBOÐ YFIR 11,9
MILLJ. BERIST FYRIR KL.. 16.00
ÞRIÐJUDAGINN 25.OKT

Sörlaskjól - 107 Rvk

16.400.000
Góð 3 herbergja 63 fm íbúð með sér-
inngangi.

Þorláksgeisli  - 113 Rvk

24.500.000
Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herb. íbúð á
3. hæð í 6 íbúða fjölbýli þ.a. 9,0 fm
geymsla. Einnig stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Tvöf. ísskaápur, uppvöskun-
arvél, grandínur og ljós fylgja eigninni.

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.

Ástún - 200 Kóp

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

Galtalind   201 - Rvk

26.400.000. 
Einstaklega falleg 112,3 fm 4ra her-
bergja íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu
fjölbýli.

Barmahlíð - 105 Rvk

18.500.000     
91,2 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara í
fallegu steinhúsi ný endurbættu að ut-
an og gluggar og gler er nýtt í íbúðinni.

Flétturimi - 112 Rvk

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

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.

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.

Hamravík  - 112 Rvk

23.900.000  
Mjög falleg 3ja herb., 105 fm íbúð á
jarðhæð með sérinngangi á vinsælum
stað í Víkurhverfinu. - Afgirtur sér-
garður - Aðeins 5 íbúða stigagangur.

Hraunbær - 110 Rvk

15.700.000        
88 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
suðursvölum. Komið og skoðið sem
fyrst.

Nesvegur - 107 Rvk

14.900.000          
Góð 3ja herb 62,9 fm íbúð í kjallara í
tvíbýlishúsi.

Nýlendugata - 101 Rvk

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

Hrísrimi - 112 Rvk

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

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.

Lautasmári - 201 Kóp

19.200.000. 
3ja herb. 83,9 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli
auk ca 4 fm geymslu alls ca 88 fm.

Mánatún  - 105 Rvk

23.900.000  
Falleg 103 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu og fallegu húsi á
mjög góðum stað í Reykjavík - VIRKI-
LEGA ÁHUGAVERÐ ÍBÚÐ

Reyrengi - 112 Rvk

17.200.000
Mjög smekkleg 3ja herbergja 80,8 fm
íbúð á 3. hæð með svölum, fallegu út-
sýni.og sérinngangi af svölum.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

Kleppsvegur  -105 Rvk

17.9000.000  
Falleg 5 herbergja, 101 fm íbúð á 1.
hæð á Kleppsveginum í Reykjavík.

Kleppsvegur   105 - Rvk

16.900.000.  
Góð 4ra herbergja 84 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt 8,7 fm herbergi í risi sam-
tals 96,5 fm  Möguleiki að leigja her-
bergi í risi út aðgangur að salerni.

Draumaeignir

Blikahólar - 111 Rvk

20.900.000.   
Falleg 103,6 fm 4ra herbergja íbúð á 7. hæð ásamt 25,1 fm bílskúr.  Frábært
útsýni yfirborgina af norðvestursvölum.

Vesturgata - 101 Rvk

20.900.000.  
Glæsileg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í fjór-
býli með sérinngang.  30 fm vestursvalir með einstöku útsýni.

Vesturberg - 111 Rvk

34.500.000
189,3 fm 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr (fer-
metrafjöldi bílskúrs er inni í heildarfermetrafjölda

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Hjalti Pálmason
hjalti@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Andrea Bóel Bæringsdóttir
andrea@draumahus.is

ritari/skjalaumjón

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

4ra - 7 herbergja
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4ra-7 herbergja Suðurnes

Krummahólar - 111 Rvk

26.500.000          
179,7 fm 6 herb. toppíbúð á 2 efstu hæð-
um hússins 7. og 8. hæð í góðu lyftu-
húsi. Af þessum 179,7 fm er bílskúr sem
er 25,6 fm og geymsla í kjallara sem er
10,3 fm FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

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.

Brekkustígur   260 - Rbæ

36.000.000.  
Virkilega skemmtilegt 271 fm 6 her-
bergja einbýli með  aukaíbúð sem er
tæplega tilbúin undi tréverk.  Húsið er
afar vel staðsett í Reykjanesbæ.

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.

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.

Hafnagata - 233 Hafnir

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

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.

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.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Linda Wiium
linda@draumahus.is

skjalaumsjón

Draumaeign

37.900.000           
Einstaklega sjarmerandi einbýli, skemmtilega staðsett í sveit-
asælunni á Álftanesinu. Húsið sem er timburhús á tveimur
hæðum er með 5 svefnh. og tveimur stofum. Eignin býður upp
á mikla möguleika og stendur á 1000 fm eignarlóð.

Blikastígur -225 Alf

Draumaeign

35.000.000
Fallegt 3 herbergja 151,6 fm raðhús þar af 24,7 fm innbyggður bílskúr. Frábær staðsetning
mjög skjólsælt. Eignin afhendist tilbúin undir tréverk.

Akurhvarf  -  203 Kóp
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Rað- og parhús Einbýlis- og raðhús

Barðastaðir 112 Rvk

39.900.000  
Glæsilegt 164,1 fm 4ra herb. raðhús á
einni hæð ásamt bílskúr. Eign í sér-
flokki!

Framnesvegur - 101 Rvk

24.900.000.  
Afar fallegt 106,8 fm raðhús á 2 hæð-
um og kj. Eignin er að mestuleyti end-
urnýjuð. Þak, rafmagn, pípulagnir o.f.l.
hefur verið endurnýjað.

Logafold - 112 Rvk

34.900.000  
Fallegt 6 herbergja, 126 fm endarað-
hús á mjög góðum og fallegum stað.
Húsið er í rólegri botnlangagötu og
eru skólar, íþróttaaðstaða og öll önnur
þjón. aðeins í göngufæri.

Raufarsel 13 - 109 Rvk

42.900.000 
Fallegt og vandað 239,5 fm endarað-
hús með innb. bílskúr. Húsið er tvær
hæðir og ris alls 219,5 fm auk 20 fm bíl-
skúrs, samtals 239,5 fm Opið hús í dag
milli kl 16.00 - 17.00 að Raufarseli 13.

Grenibyggð  270 - Mos

29.900.000.   
Einstaklega fallegt 109,5 fm 3ja her-
bergja raðhús á frábærum stað í Mos-
fellsbæ.  Fallegur garður og sólpallur
á bakvið hús með litlu gróðurhúsi.

Réttarholtsvegur - 108 Rvk

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

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.

Draumaeign

Smárarimi - 112 Rvk

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

Fr
um
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Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

BRAGAGATA - EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ Heil

húseign sem er kjallari, hæð og rishæð. Í dag eru þrjár íbúðir í húsinu,
þ.e. ósamþykkt einstaklingsíbúð í kjallara, 2ja herb. íbúð á 1. hæð og
ósamþykkt 2ja herb. íbúð í risi. Komið er “vilyrði” frá Byggingafulltrúan-
um í Rvík um að byggja megi við húsið að sunnan- og vestanverðu.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

UNUFELL - 4RA HERBERGJA 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., nÿuppgert baðherbergi o.fl.. Þvotta-
herbergi í íbúð. Áhv. 7,2 millj. Íbúðalánasjóður. Verð 15,3 millj.

GRANDAVEGUR - EINBÝLI Mikið endurnÿjað 3ja herb.

einbÿlishús á þessum vinsæla stað í vesturborginni. Íbúðin er m.a.
stofa, sjónvarpsstofa, sólskáli, svefnherb., eldhús, baðherb., þvotta-
herb. o.fl. Húsið er mikið endurnÿjað, innan sem utan. Verð 25,9 millj.

KRUMMAHÓLAR - 4RA HERB. - BÍLSKÚR - LAUS Góð og

töluvert endurnýjuð rúmlega 100 fm. endaíbúð á jarðhæð í fjölbýli ásamt 25 fm. bílskúr. Sér-
inngangur er í íbúðina sem skiptist í flísalagt hol, 2 parketlögð svefnherb., flísalagt baðherb.
með sturtuklefa og innréttingu, eldhús með góðri innréttingu og tækjum ásamt borðplássi og
búri inn af, þvottaherb. með innréttingu, tvær parketlagðar stofur með útgangi út á verönd og
sérgarð. Síðan er sérgeymsla og bílskúr með vatni og rafmagni. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. V. 19,2 m.

MELGERÐI - SÉRHÆÐ 139 fm. sérhæð við Melgerði í Kópa-

vogi. Húsið er þríbÿli, tvær hæðir og kjallari og er íbúðin á 1. hæð (miðhæð
hússins). Íbúðin skiptist m.a. í stofu , borðstofu, fjögur svefnherb., eldhús,
baðherbergi, gestasnyrting o.fl. Þvottaherbergi í íbúð. Garður er vel gróinn.
Þak og þakkantur eru nÿir. Hús var lagað að utan og málað fyrir þremur
árum. Verð 27,5 millj.

ÁLFABORGIR - SÉRINNGANGUR - 3JA HERBERGJA
3ja herb. 86 fm endaíbúð á 3. hæð á þessum vinsæla stað í Borgarhverfi Grafar-
vogs. Íbúðin er með sérinngangi og skiptist m.a. í stofu með útgangi út á suður-
svalir, tvö svefnherberb., eldhús með hvítri innréttingu, flísalagt baðherb. o fl.
Þvottaaðstaða í íbúð. Gott útsýni. Stutt í alla þjónustu og örstutt í skóla. Íbúðin get-
ur losnað fljótlega. Verð 17,9 millj.

ROÐASALIR - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Skemmtileg

nÿ 122 fm. neðri sérhæð í tvíbÿli ásamt 27 fm. bílskúr sem stendur í lokaðri
götu gengt golfvellinum. Eignin skiptist í forstofu, rúmgóða og bjarta stofu,
eldhús með fallegri innréttingu og góðum tækjum, 3 svefnherb., fallegt flísa-
lagt baðherbergi og þvottaherb. Bílskúr stendur við hlið íbúðar. Hiti í
bílaplani framan við hús. Mjög góð staðsetning. V. 29,9 m.

BÓLSTAÐAHLÍÐ 3JA HERBERGJA - MIKIÐ END-
URNÝJUÐ Góð og mikið endurnýjuð 3ja. herb. íbúð á 1.h. Eignin skiptist í park-
etlagt hol, flísalagt baðherbergi með baðkari, 2 parketlögð herbergi með skápum, park-
etlagða stofu með vestur-svölum út af og parketlagt eldhús með nýrri innréttingu að
hluta. Í kjallara fylgir rúmgóð sérgeymsla ásamt sameiginlegu þvotta- og þurrkherbergi.
Hús í góðu viðhaldi að innan sem utan. Áhv. 9,1 m. V. 14,9 m.

LINDASMÁRI - 3JA HERBERGJA Góð 3ja herb. 93 fm. íbúð á

jarðhæð í litlu fjölbýli við Lindasmára 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 innréttingu og góðum tækjum og þvotta-
herb./geymsla þar inn af. Hús lagað og málað að utan 2004. Áhv. 13,8 m. V. 20,8 .

LAUGATEIGUR - SÉRINNGANGUR - 2JA HER-
BERGJA Góð 2ja herb. 83 fm. íbúð í kjallara við Laugateig í Reykjavík. Sérinn-
gangur er í íbúðina sem skiptist í flísalagða forstofu, rúmgott eldhús með ágætri inn-
réttingu 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

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

SÖRLASKJÓL - SÉR INNGANGUR - MIKIÐ END-
URNÝJUÐ 2 HERB. Töluvert endurnýjuð 71,1 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara (lítið
niðurgrafin) með sérinngangi í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í gang, stofu, rúmgott
svefnherbergi, nýlega endurnýjað flísalagt baðherbergið með hita í gólfi. Eldhúsið er með
ljósri innréttingu, nýleg eldavél og borðpláss. Í garði er sameiginlegur sólpallur með skjól-
girðingu. 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.

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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Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

HÁVALLAGATA - EINBÝLI Fallegt og mikið endurnÿjað, 178,3 fm

einbÿlishús á 3 hæðum, ásamt 34,2 fm bílskúr (byggður 1994). 5 svefnherb. og 3
baðherb.. Furugólfborð í eldhúsi, falleg nýleg innrétting og tæki. Borðstofa og
sjónvarpsstofa með sama gólfefni. Björt flísalögð stofa, gengið út á suður-svalir
með tröppum niður í garðinn. Möguleiki á sér íbúð í kjallara. Bílskúr með sjálf-
virkum opnara. Skjólgóður garður með garðhúsi og sólpalli. V. 49,9 millj.

HVASSALEITI - 4RA HERB Mjög björt og falleg 93,5 fm

endaíbúð á 3. hæð með gluggum á 3 hliðar ásamt 21,8 fm bílskúr. Baðherb.
með glugga, lagt er fyrir þvottavél. Eldhús með borðkók. Stærra svefnherb.
er mjög rúmgott með stórum skáp. Á holi, eldhúsi og svefnherb.gólfum er
korkur. Stofurnar eru samliggjandi, bjartar og fallegar og með fallegu stafa
parketi. Stigahúsið er ný málað og tepplagt. Vestur svalir. V. 21,9 millj.

EIÐISTORG - 2 ÍBÚÐIR 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.
Aðalíbúðin er með nýlegu plastparketi á öllum gólfum. Flísar á baði, sturtu-
klefi og innrétting. Eldhús opið inn í stofu. Flísalagðar vestur-svalir á aðalí-
búðinni. Sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni. V. 26,8 millj.

DRÁPUHLÍÐ - 3-4RA HERB Falleg 62,7 fm, 3-4ra herb. risíbúð í

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

VALLENGI - 5 HERB Mjög falleg, rúmgóð og björt 111 fm, 5

herb. íbúð með sér inngang á efrihæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er opin og vel
skipulögð. Stofan er björt og rúmgóð og er útgengt á suður-svalir. 4 svefn-
herb. eru í íbúðinni, öll með skápum. Baðherb. er með baðkari, sturtuklefa
og innréttingu. Flísalagt þvottaherb. innan íbúðar. Glæsilegt eldhús opið inn
í stofu. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Útsýni. Stutt í alla þjónustu. V.
24,4 millj. 

STYKKISHÓLMUR- EINBÝLI/TVÍBÝLI Stórt 2ja

íbúða einbýlis-/tvíbýlishús við Aðalgötu. Stór sólpallur. Stærri íbúðin
skiptist í sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherb., rúmgott
baðherb. og geymslu. Parket á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á
jarðhæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eld-
hús og bað með sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina úr að-
alíbúð. Skipti koma til greina. V. 19,9 millj.

ÖLDUGRANDI - 3JA HERB Góð 85,4 fm, 3ja herb. endaí-

búð á jarðhæð með sérinngang og stæði í lokaðri bílageymslu. Fyrir fram-
an eldhúsið er borðstofa, inn af henni er rúmgóð stofa með útgengi á skjól-
góða og afgirta hellulagða verönd. Baðherb. með baðkar og innréttingu.
Tengt fyrir þvottavél. Dúkalögð herb.. Sérgeymsla í kjallara. Til stendur að
laga húsið að utan og greiðir seljandi fyrir þá framkvæmd. V. 20,5 millj.

STYKKISHÓLMUR-EINBÝLI Til sölu fallegt og vel

skipulagt 220,9 fm. einbýlishús á einni hæð með tvöföldum, óvenju-
stórum innbyggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5 svefnherb.. Rúmgott
og bjart eldhús með stórum borðkrók. Gestasnyrting og stórt baðherb..
Þvottaherb. með innréttingu, geymsla og búr. Patket og flísar á gólfum.
Falleg staðsetning. Mikið útsýni til fjalla. Skipti möguleg á eign í
Reykjavík. V. 26,8 millj.



28 24. október 2005  MÁNUDAGUR

HVAMMABRAUT – 
220 HFJ
91,9 fm • 3 herb. • Fjölbýli 

17.900.000
LAUS FLJÓTLEGA – MJÖG FALLEG „PENT-
HOUSE“ ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM. Komið
inn í rúmgóða forstofu og þar er útgengt út á
suðursvalir. Gengið upp fallegan tréstiga upp á
efri hæðina. Í alrými er góð stofa, borðstofa og
vinnuaðstaða. Tvö góð svefnherbergi, bæði með
skápum. Eldhús með nýlegum tækjum úr burst-
uðu stáli. Fallegt baðherbergi með góðri innrétt-
ingu og tengi fyrir þvottavél. GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI- 

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN
ÓMAR M. SÍMA 898-1177 EÐA Í 585-0100

Reykjavíkurvegur –
Hafnarfirði
41.5 fm • 2ja herb.

10.700.000
Falleg 2ja herbergja íbúð miðsvæðis í Hafn-
arfirði. Komið er inn á flísalagða forstofu.
Flísalagt eldhús með uppgerðri eldhús inn-
réttingu, góð stofa, rúmgott eldhús, fallegt
flísalagt bað, sameiginlegt þvottahús, sér
geymsla og útigeymsla fylgja eigninni.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir
Baldvin Ómar Magnússon s. 898-1177 eða í
síma 585-0100 á skrifstofu Húseignar.

KLAPPARSTÍGUR –
MIÐBÆR 
63 fm • 3 herb. • 

14.300.000
Húseign kynnir íbúð í hjarta borgarinnar í glæsilegu húsi,
sem hefur verið tekið í gegn að utan, en íbúðin þarfnast
standsetningar. Íbúðin er með sér inngang, komið er inn í
forstofu// eldhús er með eldri innréttingu og dúk á gólfi//
lítið herbergi innaf eldhúsi dúkur á gólfi// lítið baðherbergi
með sturtu, dúkur á gólfi// rúmgóð stofa með timburfjölum
á gólfi// gott hjónaherbergi innaf stofu. Sameiginlegt
þvottahús fylgir eigninni sem er í kjallara og sér geymsla.
Þetta er eign sem þarfnast lagfæringar eða
endurskipulagningar: ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR
VEITIR BALDVIN ÓMAR MAGNÚSSON Í SÍMA 898-1177
EÐA Á SKRIFSTOFU HÚSEIGNAR Í SÍMA 585-0100

ÓLAFSGEISLI – 113 RVK 
181,7 fm • 4 herb. • Tvíbýli 

Verð:TILBOÐ
FALLEG 4RA HERB. NEÐRI SÉRHÆÐ Á RÓLEGUM
STAÐ RÉTT VIÐ GOLFVÖLLINN Í GRAFARHOLTI. Eld-
hús með fallegri eikainnréttingu og gaseldavél öll tæki úr
burstuðu stáli. Góð stofa og borðstofa með útgangi út í
garð. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtu, flísalagt í
hólf og golf. Hjónaherbergi með fataherbergi inn af og út-
gangi út í garðinn. Innangengt er í 24 fm bílskúr með
geymslulofti. GÓÐ STAÐSETNING Í FRIÐSÆLU HVERFI
ÞAR SEM STUTT ER Í ÞJÓNUSTU, SKÓLA OG LEIK-
SKÓLA. - FALLEGT ÚTSÝNI 
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN ÓMAR M Í
SÍMA 898-1177 EÐA Í 585-0100

Álfhólsvegur 
163 fm • Raðhús 

31.500.000
Gengið inn á flísalagða forstofu,gott hol þaðan
sem gengið er upp á efri hæð, lítið gestasalerni
inn af holi// rúmgóð parketlögð stofa og borð-
stofa með útgengi á hellulagða verönd,2 góð
barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi, góð
geymsla (þvottahús) inn af gangi// rúmgott bað-
herbergi ,stór geymsla fylgir ráðhúsinu við endan
á raðhúsarlengjunni// rúmgóður frístandandi bíl-
skúr// 
Eign í góðu viðhaldi.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar M síma
898-1177eða í síma 585-0100 á skrifstofu hús-
eignar 

Strandvegur – HFJ 
187,5 fm • 4-5 herb. • Sérhæð

Verð.Tilboð 
Stórglæsileg íbúð í hjarta Hafnarfjarðar. Um er að
ræða glæsilega 4 herbergja íbúð með sér stúdíoíbúð
á sama stigapalli. Falleg og snyrtileg sameign//Steinflís-
ar á forstofu góðir skápar. Steinflísar halda áfram inn
í eldhús, sem er opið, glæsileg kirsuberjainnrétting,
virkilega fallegt eldhús. Eikarparket er á gólfum í stofu
og borðstofu, sem eru mjög rúmgóðar og bjartar, inn-
byggðir ofnar í íbúðinni. Baðherbergi er stórglæsilegt,
flísalagt í hólf og gólf.Auka stúdio íbúð fylgir eigninni
sem er á sama stigapalli, eldhús, bað og opið rými.
Íbúðin er öll hin vandaðasta, þar sem ekki hefur ver-
ið sparað við endurnýjun á hæðinni.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Baldvin
Ómar Magnússon í síma 898-1177 eða á skrifstofu
Húseignar í síma 585-0100 

104 Reykjavík: Björt íbúð í rótgrónu hverfi
Nökkvavogur 16: Falleg íbúð í þriggja íbúða húsi með bílskúr

Lýsing: Hol með flísum á gólfi. Björt stofa og borðstofa
með parketi. Eldhús með flísum á gólfi, hvít/beyki inn-
rétting, tengi fyrir uppþvottavél og borðkrókur. Herberg-
isgangur með flísum á gólfi. Baðherbergi er með flísum
á gólfi og baðkar með sturtu í. Mjög rúmgott hjónaher-
bergi með dúk á gólfi og skápar milli veggja. Einnig lítið
herbergi með dúk. Barnaherbergi með dúk á gólfi. Frá
holi er gengið niður í sameign í kjallara, þar er sameig-
inlegt þvotthús hver með sýna vél, kyndikomba með
hillum fyrir þrjár íbúðir og gott herbergi sem búið er að
útbúa þar sem áður voru tvær geymslur. Einnig er hægt
að fara frá stofu niður hlera í þetta aukaherbergi. Eign-
inni fylgir 32 fm bílskúr. 

Annað: Aðkoma að húsinu er öll mjög snyrtileg, hellulagt bílaplan og góður garður. Að sögn seljanda á
íbúðin eina 7 fm í viðbót í kjallara sem ekki eru skráðir.

Lýsing: Í íbúðinni er forstofa, eldhús með
eldri innréttingu sem tekin hefur verið í
gegn, rúmgott vaskahús með skápum og
stofa þaðan sem útgengt er á suðursvalir.
Ennfremur er lítill svefngangur með skápi,
tvö herbergi (annað með góðu skápa-
plássi) og flísalagt baðherbergi með
baðkari.

Annað: Náttúrusteinn er á holi, eldhúsi
og svefngangi en gegnheilt parket á stofu
og svefnherbergjum. Hurðar hafa verið
endurnýjaðar og baðherbergi tekið í gegn.
Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara auk hefð-
bundinnar sameignar.

Fermetrar: Íbúðin er 94 fm og bílskúrinn 32 fm Verð: 15,274 milljónir Fasteignasala: XHÚS Fermetrar: 90,4      Verð: 16,9 milljónir    Fasteignasala: Fasteignastofan

220 Hafnarfj: Náttúrusteinn og suðursvalir
Breiðvangur 8: falleg og mikið endurnýjuð íbúð í norðurbænum í Hafnarfirði
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Einbýli

Neshamrar fallegt einbýli á
frábærum útsýnisstað í Graf-
arvogi. Mjög vel skipulagt og fallegt
210,7 fm einbýlishús með innbyggum bíl-
skúr á góðum stað í lokuðum botnlanga í
Grafarvogi. Húsið stendur á jaðarlóð með
fallegu útsýni. Vandað hús með fallegum
garði með miklum gróði, góðum timburver-
öndum, heitum potti. Eign á rólegum 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.

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

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 20.5 millj kr

3ja herb.

Reyrengi 
Mjög björt og smekkleg 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð með sérinngangi af svölum, opið
sér bílskýli. Gott hjónaherbergi. Opið eld-
hús. Opið svæði er aftan húsið. Fallegt út-
sýni er úr stofu og frá svölum. Stutt í leik-
skóla - skóla - framhaldsskóla- Golfvöll -
Egilshöllina og alla þjónustu í Spönginni.
Verð 17,9 millj.

Álftamýri . Góð 74 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð. 
Falllegt hús.Tvö svefnherbergi með parketi.

Gott sameiginlegt þvottahúsi með góðum

tækjum. Nýlega búið að mála stigagang og

skipta um teppi.Verð 16.6 millj 

Til sölu góð 85 fm 3ja her-
bergja íbúð við Hátún
Gengið er inní gott flísalagt anddyri þaðan
tekur við rúmgott parketlagt hol. Barnaher-
bergi er bjart með parketi á gólfi og skáp.
Hjónaherbergi er gott með parketi á gólfi og
skápum. Stofan er björt og rúmgóð með
parketi á gólfi. Eldhúsið snyrtilegt með ný-
legum kork á gólfi og góðri innréttingu.
Baðherbergið bjart flísað í hólf og gólf með
baðkari. Þvottahús er sameiginlegt á sömu
hæð. Þetta er snyrtileg eign á þessum eftir-
sótta stað í 105 Reykjavík. 

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. 

2ja herb.

Kelduland Vorum að fá 2ja herbergja
íbúð á 1.hæð ( jarðhæð ). Mjög góð stað-
setning í Fossvogi. EIgninni fylgir sér garð-
ur fyrir framan íbúðina. Laus strax. 

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 nýjum tækjum. Baðherbergi

endurnýjað, flísað í hólf og gólf með sturtu

og tengi fyrir þvottavél. Svefnherbergi rúm-

gott með góðum skápum. Húsið er klætt

að utan og sameign snyrtileg. 

Atvinnuhúsnæði
Glæsilegt og nýlegt atvinnu-
húsnæði við Kópavogshöfn, -
ca 21O fm 

Einingin stendur við Bakkabraut rétt ofan

við höfnina og er 129 fermetrar að grunn-

fleti með um 80 fermetra milliloft og því alls

ca 210 fm.

Þar hefur verið innréttuð myndarleg skrif-

stofuaðstaða með góðu baði og kaffistofu.

Stór rafdrifin innkeyrsluhurð er á húsinu og

heildarlofthæð undir mæni 8 metrar. Traust-

ur og góðir stigi eru upp á milliloft. Húsið

getur hentað margvíslegri starfsemi, léttum

iðnaði, verkstæði, heildsölu, sem lagerhús-

næði eða verbúð. Gott malbikað plan. Góð

lýsing úti sem inni.Verð 19.5 millj

Sumarbústaðir
Kerhraun Grímsnesi. Þrjár
samliggjandi sumarbústaða-
lóðir. Eignarland 

Kerhraun er í landi Syðri Hóla í Grímsnesi,

Landið er kjarrivaxið og skjólsamt. 

Rafmagn, kalda vatnið og vegir hafa þegar

verið lagðir um afgirt svæðið en þegar hafa

verið reistir all margir bústaðir þar. Reiknað

er með því að heitt vatn verði lagt um

svæðið fljótlega. Hver lóð er rúml. hálfur

hektari.Kjörið sumarbústaðaland í 40

mín akstri frá Reykjavík 

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
Pylsuvagn við sundstað 

Vagninn er í góðu standi og er á hjólum og

væri því unnt að flytja hvert á land sem

erVerð aðeins 1,3 millj.

Vesturholt / Hafnafirði, Frábær vönduð neðri
sérhæð í góðu tvíbýlishúsi innst í botnlanga.
Forstofa með náttúrustein og hita í gólfi ásamt fatahengi. Eld-
hús með fallegri mahoní innréttingu, vönduðum tækjum og
náttúrustein á gólfi. Opið er úr eldhúsi yfir í góða bjarta parket-
lagða stofu með útgangi útá timburverönd. Barnaherbergi gott

parketlagt. Hjónaherbergi er rúmgott parketlagt með góðum
skáp. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, góðri innréttingu,
vönduðum tækjum og hita í gólfi. Þvottahús er bjart og rúm-
gott með hillum. Gott útsýni. Leikskóli, skóli og Hvaleyrargolf-
völlur í göngu fjarlægð. Verð 19,9 milj.

EIGNIR VIKUNNAR

Góða tveggja herbergja íbúð við Karlagötu.
Stofa björt með spónaparketi og góðum gluggum. Svefnher-
bergi rúmgott með spónaparketi og stórum glugga útí gróinn
garð. Baðherbergi bjart með sturtu. Eldhús með spónaparketi

á gólfi og góðri hvítri innréttingu ásamt borðkrók. Gangur með
spónaparketi á gólfi en þaðan er stigi uppí ris sem fylgir eign-
inni og er notað sem geymsla í dag. Þetta er góð eign á þess-
um vinsæla stað í hjarta Reykjavíkur. Verð 11,9 milj

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
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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

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.

Gerðu tilboð í þessa í vikunni.

Engjasel - mikið áhvílandi

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 

Laugavegur 
Tæplega 1.000 fm. byggingaréttur
Um er að ræða 310 fm húsnæði sem stendur á 477 fm eignarlóð við 

Laugaveg í Reykjavík. Nýsamþykkt skipulag gerir ráð fyrir nýtingarhlutfalli 

2,09 sem gefur möguleika á allt að 997 fm. byggingum á svæðinu. Núverandi 

húsnæði er í útleigu. Verð kr. 95 millj.

3ja íbúða hús í 101
3 fullbúnar íbúðir í mjög traustri leigu
Allar íbúðirnar eru leigðar traustum fyrirtækjum og er möguleiki á 

framlenginu samninga. 

6 íbúða hús á Akranesi
allar íbúðirnar í leigu - traustur markaður
Tækifæri á að eignast góða húseing á þessu vaxandi markaðssvæði. Góðar 

leigutekjur.

10 íbúðir í Reykjavík  
 stúdíóíbúðir sem henta vel til útleigu
Nýuppgerðar íbúðir í góðu hverfi. Stutt í stóran framhaldsskóla. Góðir leigu- 

möguleikar.

Laugavegur - traust leiga
Möguleiki á a.m.k. 5 lúxusíbúðum
Hér er um að ræða gott verslunarpláss á besta stað við Laugaveginn.  

Húsnæðið er allt í útleigu. Fyrir liggja hugmyndir um íbúðir á efri hæðum.

Allar nánari upplýsingar
veita sölumenn Hóls-M í síma

595 9050
Einfaldari leið að settu marki, 
sniðin að þínum þörfum.  

220 Hafnarfj: Gaseldavél og Hvaleyrarvöllur
Vesturholt 17: Þriggja herbergja neðri sérhæð, innst í botnlanga

Lýsing: Gengið er inn í flísalagða forstofu
með fatahengi og hita í gólfi. Þaðan er
gengt inn í gott þvottahús með hillum. Eld-
hús með fallegri mahoní innréttingu og
vönduðum tækjum úr stáli og gaseldavél,
náttúrusteinn á gólfi. Opið er úr eldhúsi yfir
í bjarta stofu með parketi á gólfi og útgangi
út á verönd. Barnaherbergi er bjart og park-
etlagt. Hjónaherbergi er parketlagt með
góðum skápum. Baðherbergi með baðkari,
flísalagt með hita í gólfi, upphengdu salerni,
vandaðri innréttingu og Mora blöndunar-
tækjum. Gólfefni á íbúðinni eru náttúru-
steinn og parket. 

Annað: Gott útsýni. Leikskóli, skóli og Hval-
eyrargolfvöllur í göngufæri.

Lýsing: Flísalögð forstofa með fataskáp. Rúmgott flísa-
lagt hol. Á neðri hæð hússins eru tvö teppalögð svefn-
herbergi með fataskáp, ásamt dúkalögðu herbergi með
miklu skápaplássi. Flísalögð gestasnyrting með innrétt-
ingu og þvottaherbergi með innréttingu. Frá þvottahús-
inu er bæði útgengt út í garðinn og innangengt í bíl-
skúrinn.
Á milli hæða er steyptur parketlagður stigi. Á efri hæð
eru tvö svefnherbergi, eitt barnaherbergi og hjónaher-
bergi með teppi, fataskáp og hornglugga. Aðalbaðher-
bergið er flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi með glugga
og hornnuddbaðkar. Fyrir framan herbergin er flísalagt
sjónvarpshol og útgengt þaðan út á timburverönd. Eld-
hús með G-laga innréttingu. Stofa og borstofa með flísum á gólfi. Suðvestur svalir.

Úti: Lóð að mestu frágengin. 120 fm sólpallur að ofanverðu við húsið. 30 fm pallur að suðvestan við hús-
ið. 12 fm pallur að framanverðu við húsið. Fullbúinn 34 fm bílskúr með rafdrifnum hurðaopnara. 

Fermetrar: 79,9 Verð: 13, 448 milljónir Fasteignasala: XHÚS Fermetrar: 236,4 Verð: 58 milljónir Fasteignasala: Hof

201 Kópav: Glæsilegt einbýlishús fyrir vandláta
Mánalind 4: Stórt tveggja hæða einbýlishús með bílskúr og góðum garði
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EINBÝLI

GRENILUNDUR - GARÐABÆR -
GOTT HÚS GLÆSILEGT 185,7 fm EIN-
BÝI Á EINNI HÆÐ ásamt 44,8 fm TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR á góðum stað í
GARÐABÆ.  Falleg gólfefni og innrétting-
ar,  stór hellulögð verönd.   Flott eign sem
hægt er að mæla með.     4864

DRANGAGATA - EITT ÞAÐ FLOTT-
ASTA Í HAFNARFIRÐI 366 fm einbýl-
ishús á frábærum stað við hraunið í Norð-
urbæ í Hafnarfirði, eina húsið í götunni,  al-
gjör paradís fyrir börn.  Fullt af herbergj-
um, þrjár stofur, falleg gólfefni og innrétt-
ingar, innbyggður tvöfaldur bílskúr, myndir
og myndband á netinu, sjón er sögu ríkari.
TILBOÐ ÓSKAST.  4693

EFSTILUNDUR - Gbæ - GOTT EIN-
BÝLI Á EINNI HÆÐ OG MEÐ ÚT-
SÝNI. 196 fm einbýlishús með innb. ca 47
fm bílskúr á góðum stað í Garðbæ.  Mögu-
leiki á allt að fimm svefnherbergjum. Góð
eldhúsinnrétt., stáltæki og gashellur. Gest-
asnyrting og gott baðherb. Parket  stofu,
sjónvarpsholi og borðstofu.  Sjón er sögu
ríkari.  Verð 48.7 millj.   48,7 4787

BURKNAVELLIR - FALLEGT EIN-
BÝLI Á EINNI HÆÐ Nýtt og sérlega fal-
legt 206 fm einbýlishús á góðum stað á
Völlunum við jaðar byggðar.  Fjögur rúm-
góð herbergi, fallegar innréttingar og
skápar úr eik.  Skemmtileg lóð sem er að
mestu afgirt, barnvænt umhverfi, sutt út í
náttúruna.  Verð 44.9 millj.    3094

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA „“ TVÆR ÍBÚÐIR „“ Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð,
ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm  á
mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐ-
URBÆNUM. Húsið getur LOSNAÐ FLJÓT-
LEGA. 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, fjögur rúmgóð herbergi, útsýni,
rúmgóð stofa, verönd. Gólfhiti að hluta. Sjá
myndir á netinu. Verð 39.8 m.    4562

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT END-
ARAÐHÚS Fallegt og vandað 207 fm
endaraðhús með rúmgóðum innbyggðum
bílskúr. Góðar innréttingar og skápar, gólf-
hiti, verönd. Húsið er nánast fullbúið, verð-
ur örstutt í skóla og aðra þjónustu í fram-
tíðinni. Góð eign sem hægt er að mæla
með. Verð 40.9 millj.  4667

HÆÐIR

EFSTAHLÍÐ - NEÐRI SÉHÆÐ - SÉR
INNGANGUR. Falleg 143 fm neðri hæð
í tvíbýli, íbúðin er skráð 80 fm en 63 fm eru
óskráðir fm  Laus fljótlega,  2-3 svefnher-
bergi,  góð gólfefni, stórt sjónvarpshol,
stór verönd með skjólveggjum og heitum
potti.   Sér inngangur, allt rúmgott, gott
umhverfi.  Verð 26.5 millj.     4880

LÆKJARBERG - GÓÐ EFRI SÉRHÆÐ
Í TVÍBÝLI - LAUS STRAX Sérlega falleg
147 fm EFRI SÉRHÆÐ í  nýlegu tvíbýli,
ásamt innbyggðum 49 fm TVÖFÖLDUM BÍL-
SKÚR, samtals 196 fm  Gott útsýni, þrjú her-
bergi, möguleiki á því fjórða, parket á gólf-
um, góðar innréttingar.  LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING. Verð 39,0 millj. 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 fal-
leg efri hæð og ris í tvíbýli á góðum stað.
Fallegt útsýni, húsið ný tekið í gegn að utan.
4ra-5 herb.. Falleg gólfefni og skemmtilegt
skipulag eignar. Laus fljótlega eftir kaup-
samning. Verð 19.9 m. V. 19,9 m. 4652

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ 181 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS Í
TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM BÍLSKÚR, MIÐ-
SVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI. HÚSIÐ ER
KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ. 4 SVEFN-
HERBERGI. Verð 29,7 millj.  4553

4RA TIL 7 HERB.

EYRARHOLT - STÓR EIGN - FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI 91 fm 4ra herb. íbúð
ásamt 45 fm risi (óinnréttað), samtals 136
fm   Hægt er að gera tvö til þrjú herbergi í
risinu og sjónvarpshol.   Laus við kaup-
samning.   Snyrtileg eign og vel með farin.
Verð 21.9 millj.    4438

BÓLSTAÐARHLÍÐ - REYKJAVÍK
Góð 96 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í ný-
lega viðgerðu og máluðu fjölbýli á góðum
stað í Hlíðunum. Búið er að klæða baða
gaflana á húsinu. Falleg vel með farin eign.
Verð 17,9 millj.   4865

ENGIHJALLI - KÓPAVOGUR -
LYFTUHÚS Falleg og góð 97 fm íbúð fyr-
ir utan sér geymslu í kjallara. Fjögur svefn-
herbergi. Tvennar svalir. Góð sameign.
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 við-
gerðu og máluðu fjölbýli á góðum útsýnis-
stað. 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
SÉRHÆÐ Falleg og björt 117,9 fm 4ra til
6 herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ, ásamt 19,5
fm bílskúr í góðu tvíbýlishúsi á grónum og
góðum stað.  SÉRINNGANGUR. Möguleg
5 svefnh. Frábær staðsetning.   4836

DAGGARVELLIR  -  EIN FLOTT 4ra
HERBERGJA. Falleg og fullbúin íbúð á
annarri hæð í góðu fjölbýli, sér inngangur,
eikarparket og innréttingar. Þrjú svefnher-
bergi, rúmgóðar innréttingar, háfur og ga-
seldavél. Húsið er steinað að utan því lítið
viðhald. 92 fm. Laus fljótlega, verð 21.0 m.
4809

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á
2. hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDS-
LITLU“ fjölbýli á góðum stað á VÖLLUM í
HAFNARFIRÐI. SÉRINNGANGUR af svöl-
um. VANDARÐAR innréttingar. FULLBÚIN
OG GLÆSILEG EIGN. Verð 21,5 millj.  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

BREIÐVANGUR - MEÐ EÐA ÁN
BÍLKSÚRS Falleg 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 skipu-
lögð íbúð á fyrstu hæð ásamt sér BÍLA-
STÆÐI undir svölum. Suður svalir, sér
þvottahús innan íbúðar, útsýni, gott skipulag
íbúðar, björt og falleg. LAUS FLJÓTLEGA -
GÓÐ STAÐSETNING - STUTT Í ÞJÓNUSTU
OG SKÓLA. Verð 21,9 m.  4587

ESKIHLÍÐ - Rvík - BJÖRT ÍBÚÐ Í
GÓÐU HÚSI. Vorum að fá í einkasölu fal-
lega og bjarta 123 fm íbúð á þessum vin-
sæla stað. Auka herbergi í kjallara með
aðgengi að snyrtingu. Gott hús nýlega tek-
ið í gegn að utan. Verð 23,8 millj.  4664

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104
fm íbúð á annarri 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 20,4 millj.  2843

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK -
EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er sér
stæði í bílg. Flott gólfefni og innrétt. 3
sv.herb. Verð 24,9 millj.    4432

MÓABARÐ - FIMM HERB. TVENNAR
SVALIR  Falleg og kósý 112 fm 5 herb. íb. í
fjölbýli. Íbúðin er á 3. hæð með fallegt úts.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtil. og góð eign. Verð 18,9 m.    4263

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 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

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

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU
HÆÐ 113.5 fm ENDAÍB. á 1. hæð í góðri
blokk.  3 sv.herb. Parket á gólfum.   Stutt í
barnaskóla og verslun.  Góð eign. Verð 18,6
millj. 3483

HRINGBRAUT - FALLEG ÍBÚÐ Vor-
um að fá í einkasölu fallega endurnýjaða
íbúð á 1 hæð.  Flísar og parket á gólfum,
flísal. bað og fallegt eldhús. Góð eign á
góðum stað. Verð  4884

3JA HERB.

TORFUFELL - FYRIR LAGHENTA 79
fm íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli við Torf-
ufell. Þarf að taka íbúðina að mestu í gegn
nema eldhúsinnréttingu og skápa.  Tvö
svefnherbergi. Laus fljótlega. GOTT VERÐ
aðeins  12,9 millj.    4882

LAUTASAMÁRI - KÓP. - LAUS STRAX 96
fm Falleg 96 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
í 3. hæða fjölbýli.  Húsið er steinað að utan
því lítið viðhald.  Sér garður,  falleg gólfefni
og innréttingar,  íbúðin er á fyrstu hæð með
sér þvottahús innan íbúðar.   Laus við kaup-
samning.   Góð eign sem hægt er að mæla
með.  Verð 21,9 millj.    4586

KLUKKUBERG - SÉRINNGANGUR -
STÆÐI Í BÍLAG. FRÁB. ÚTSÝNI. Falleg
76 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð með sér inn-
gangi ásamt stæði í bílageymslu.  Björt og
falleg íbúð. Verð 17.9 millj.     4850
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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 - SÉR INNGANGUR
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

HJALLABRAUT -  EIN STÓR -
ENDAÍBÚÐ 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 kaupsamn-
ing.  Verð 17,9 millj.    4702

ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJA
Sérlega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (önnur hæð frá bílaplani) fal-
legu lyftuhúsi. Sérinngangur. Góðar svalir.
Gott skipulag eignar, fallegir gluggar, hús-
ið er steinað að utan því lítið viðhald.  Góð
eign sem hægt er að mæla með.  Verð
20,5 millj.    3369

HVAMMABRAUT -  FALLEGT ÚT-
SÝNI Falleg og vel skipulögð 89 fm 3ja
herb. íbúð á annarri hæð fallegu húsi.
Það er verið að taka húsið í gegn að utan
því verður lítið viðhald í framtíðinni að ut-
an.  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 SKRIF-
STOFU. Verð 17,9 millj.   4547

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og
velviðhaldin 92,9 fm  3ja herb. 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
annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og góðu
fjölbýli. Húsið hefur verið klætt að utan og er
því lítið viðhald.  Góð og vel með farin eign
með yfirbyggðum svölum/sólstofu. Glæsilegt
útsýni út á flóann, Snæfellsnes og víðar.
Verð 21.9 m. V. 21,9 m. 4540

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

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

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

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 millj.   2017

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI 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.

ÞRASTARÁS - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi, sér verönd og
þvottah. í íbúð. Parket og flísar á gólfum.
Verð 16,9 millj.  4878

TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐ Falleg
2ja herb. 70 fm ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í
góðu húsi.  Sér garður og afgirt verönd.
FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð
15,5 millj.  4874

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 2ja herb. íbúð á jarðhæð í góðu
þríbýli á góðum stað í miðbænum. Sameig-
inlegur 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

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

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herbergja íbúð á
1. hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góð-
um útsýnisstað í ÁSLANDI í Hafnarfirði.
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
kaupsamning.  Verð 15.9 millj.   4386

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1
fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi,
stutt í miðbæinn og sundlaugina.  Sér inn-
gangur. Verð 13,5 millj.   LAUS VIÐ KAUP-
SAMING.    ATH  Lynghvammur er lítil
gata innaf Hringbraut í Hafnarfirði.    1783

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG
75 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu
LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í
Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og
flísar. Verð 16,9 millj.   3615

SUMARHÚS

KJALBRAUT - VAÐNESI - NÝTT -
NÝTT VAÐNES - EIGNARLÓÐ. Vandað
og fallegt 59,7 fm heilsárssumarhús á
5000 fm eignarlandi í Grímnesi, góð stað-
setning. 60 fm verönd með heitum potti.
Rafm. og hitav.  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

LANDIÐ

MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS
- VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PAR-
HÚS Á EINNI HÆÐ með innbyggðum BÍL-
SKÚR í Vogum, Vatnsleysuströnd. 4
svefnherbergi. Húsið selst fullbúið að utan
fokhelt að innan. Verð 18,6 millj.   4866

HÓLAVELLIR - GRINDAVÍK Gott
136,1 fm EINBÝLI, ásamt 41,6 fm tvöföld-
um BÍLSKÚR, samtals 177,7 fm á góðum
stað í MIÐBÆNUM. Möguleg 4 svefnher-
bergi. Verð 18,6 millj.  4860

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
NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli ásamt 23 fm BÍL-
SKÚR, samtals 165 fm Sérinngangur. Flís-
ar og parket á gólfum. Fjögur svefnher-
bergi. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 18,5 millj.
4844

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
fullbúið 104,7 fm PARHÚS á einni hæð,
ásamt 22,6 fm innbyggðum BÍLSKÚR, sam-
tals 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 - GRINDAVÍK Falleg
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 fal-
legt 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 m.  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 skjólveggjum.  Húsið er allt í
góðu ástandi og er töluvert endurnýjað,
möguleiki 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

VOGAGERÐI -  EFRI HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli.  Eignin
er 94 fm og er vel skipulögð.   Hús klædd
að utan.  Verð 11,9 millj.     4428

HÓLAGATA - VOGAR  STÓRT EIN-
BÝLI 196 fm einbýlishús á tveim hæðum,
fimm herbergi.  Búið að endurnýja töluvert
s.s. eldhúsinnréttingu, gólfefni o.fl.   Laust
fljótlega.   Stór eignarlóð.   Góð staðsetn-
ing. Verð 24,9 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

VOGAGERÐI - VOGAR Falleg 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 23,9 millj.  2555

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. miðhæð
í þríbýli, í kjallara er geymsla/herbergi,
samtals fm112,6. Eldhús með nýlegri inn-
réttingu. Sér geymsla og sér þvottahús í
kjallara. Húsið er nýlega klætt að utan með
steni. Innangengt er í kjallarann.  Verð 7,7
millj.  4604

ATVINNUHÚSNÆÐI

LÓNSBRAUT -  BÁTASKÝLI -
HAFNARFJÖRÐUR 67 fm bátaskýli, at-
vinnuhúsnæði ásamt millilofti.   Dráttar-
taug og bryggja. Verð 5.5. millj.    4842

MÓHELLA 4 - FULLBÚNIR BÍL-
SKÚRAR Vorum að fá í sölu 26 fm bíl-
skúra /atvinnu-/geymsluhúsnæði, sem
skilast fullbúnir að utan sem innan með
hita 3ja fasa rafmagn, rafmagni, heitu og
köldu vatni. Bílskúrshurð er 240x259. Gólf
vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

VOGAR - VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 119 fm verslunarhúsnæði í Vogum í
Vatnsleysuströnd,  hluti af húsinu ca 30 fm
eru útleigu, leigutaki er Síminn.  Í dag er
þarna video-leiga og sjoppa. Gólfefni eru
flísar að mestu, snyrting og starfsmanna-
aðstaða. Verð 13,9 millj.   3439
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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. Bíla-
geymsla er í kjallara, alls 22 stæði
og fylgir sér geymsla hverju bíla-
stæði. 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 íbúð-
anna. Íbúðirnar afhendast fullbún-
ar 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
svefnherbergjum. Jeppabílskúr sem er 39 fm
með 3.3 m lofthæð. Vandaðir verktakar. Uppl.
hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
Verð 31,0 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

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.  4628KIRKJUVELLIR - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

Glæsilegt sex hæða LYFTUHÚS með
samtals 24 íbúðum. Bjartar og vel skipu-
lagðar 3ja og 4ra heb. íbúðir sem afhend-
ast fullbúnar en án gólfefna nema á bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar. Vand-
aðar innréttingar frá AXIS, flísar frá Flísa-
búðinni, 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 millj. - 23,9 millj.
BYGGINGARAÐILI: 
ÞRASTARVERK ehf. 4679

DREKAVELLIR 18 - NÝTT Í SÖLU 
3ja, 4ra og þakíbúðir í glæsilegu
9 hæða lyftuhúsi á góðum stað
á Völlunum. Alls eru 34 íbúðir í
húsinu og 25 stæði í bílakjallara.
Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti
útsýnis og sólar.  Íbúðirnar af-
hendast fullbúnar en án gólfefna
nema á baðherbergi og þvotta-
húsi verða flísar á gólfi. Vandað-
ar innréttingar og tæki.  Hús að
utan afhendist fullfrágengið,
klætt báruformaðri klæðningu.
Lóð og sameign fullfrágengin.
4856

Glæsilegar og vel hannaðar
íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í
húsunum er 2ja, 3ja og 4ra
herb. íbúðir.  AÐEINS EIN
ÍBÚÐ Í HVORU HÚSI EFTIR.
SÉRINNGANGUR er í allar
íbúðir. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar að innan án gólfefna
nema baðherbergi, þvottahús

og anddyri verða flísalögð. 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

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 af-

hendist fullfrágengið, klætt báruformaðri klæðningu.  Lóð og sameign fullfrágeng-
in. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

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 íbúðir.
Seljast fullbúnar að utan sem innan, án gólfefna.

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

Aðeins 2 íbúðir eftir!
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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

Skógarás - Rvík
Mjög góð 80,7 fm 3ja herbergja
íbúð á annarri hæð í snyrtilegu fjöl-
býli ásamt  25,3 fm bílskúr. Stofa
með parketi á gólfi, útgangur á stór-
ar svalir. Eldhús með hvítri og beyki
innréttingu, gegnheill viður á borð-
um. Þvottahús er inn af eldhúsi með
dúk á gólfi. Baðherbergi með flísum

á gólfi og veggjum. Sameign mjög snyrtileg. Góðu bílskúr með geymslu-
lofti. Verð 21 m

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýli ásamt 26,8
fm bílsk. Húsið er að mestu leyti end-
urnýjað. Stofa og borðst. gegnheilu
parketi á gólfum. Nýuppgert eldh.
með sprautulakkaðri innrétt., gegn-
heilt mahóní á borðum, flísar á gólfi.
Baðherb. allt tekið í gegn með nýjum
flísum á gófi og veggjum, hornbað-

kar. Í kj. er 2ja herb. íbúð með sér inng. Mjög stór eignarlóð í fallegri rækt með
matjurtagarði og litlu tréhúsi. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA  Verð 63 m.

Vallarás - Reykjavík
Björt og skemmtileg rúmgóð 3ja
herbergja, 87,3fm íbúð á annarri
hæð með góðu útsýni í snyrtilegu
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í rúmgott
sjónvarpshol, góða stofu, eldhús
með ágætri hvítri innréttingu, 2
svefnherbergi og baðherbergi.
Góðar sv-svalir, ágætt útsýni.  Stutt

í skóla og leikskóla og í hestamannaparadísina í Viðidalnum.  Verð kr. 16,9

Reiðvað - Rvík
Glæsileg 3ja herb. íbúð á efstu hæð
í nýju fjölbýli með sérinngangi af
svölum og sérstæði í bílageymslu.
Eldhús opið við stofu, falleg viðar-
innrétting, gert ráð fyrir innbyggð-
um ísskáp og innbyggðri upp-

þvottavél, parket á gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgang á mjög stór-
ar svalir með glæsilegu útsýni til fjalla. Parket á gólfum verður fasað eik-
arparket. Mikil lofthæð. Verð 21,7 m

Höfðagrund - Akranesi
Höfðagrund nýlegt parhús á falleg-
um útsýnisstað á Akranesi. Húsið er
3ja herbergja 93,2 fm að stærð og
er hannað með þarfir eldri borgara í
huga og er staðsett við hliðina á
Höfða sem er elliheimilið á Akra-

nesi, húsið er tengt elliheimilinu með 4 öryggishnöppum og hafa eigend-
ur aðgang að flestri þjónustu sem er í boði þar. Gólfefni íbúðar eru parket
og flísar. Sólpallur með heitum potti, húsið stendur alveg við sjóin og er
fallegt útsýni yfir Faxaflóann. Verð 22,9

Vættaborgir - Grafarvogi.
Glæsileg 91,2 fm 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi í
phermaform húsi. Parket og flísar á
gólfum. Tvö bílastæði fylgja íbúð-
inni. Þvottarherbergi innan íbúðar.
Stór timburverönd með skjólgirð-
ingu. Húsið virðist vera í góðu

standi. Hiti í stéttum utandyra. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Þetta er
eign sem er vel skipulögð og vert er að skoða. Verð 20,7 mill.

Hjallabrekka - Kóp
Góð 2ja herb. 80,3 fm íbúð á 1.hæð
í tvíbýli m/sólpalli og sameiginleg-
um sérlega fallegum ræktuðum
garði til suðurs.  Rúmgóð forstofa
þvottahús innaf, eldhús, stofa og
borðstofa, svefnherbergi m/skáp-
um, flísalagt baðh.m/sturtu, hiti í
bílaplani. Eikarparket er á öllum

gólfum. Góð eign á rólegum og fallegum stað í Kópavogi. Stutt í skóla,
verslun og þjónustu.  V.17,4 m

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottarhús innan
íbúðar. Fallegar mahogny innrétt-
ingar og góð tæki eru í íbúðinni.
Parket á gólfum úr rauðeik. Glæsi-
legt baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa, góð innrétting og hand-
klæðaofn. Sér afnotaréttur á lóð.
Góð aðkoma að húsi. Stutt er  í

skóla, leikskóla og einnig er stutt í verslunarkjarnan í Spönginni. 20,5 millj.

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. Þvottahús
innan íbúðar. Merbau parket og náttúruflísar á gólfum. Mahony hurðar,
skápar og innréttingar á baði og í eldhúsinu. Verð 27,9 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. Þvotta-
hús og geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Húsið vel við haldið.
Góður bílskúr. Verð 26,5 m

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, baðkar. 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.

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 bárujáni og álklæðningu, að
innan fullbúin með gegnheilu eik-
arparketi. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þvottarhús 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.

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svöl-
um á annari hæð í 4ra hæða lyftu-
húsi í afar fögru umhverfi ásamt
stæði í bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn

og útsýni, stutt í útiveru, golf, verslanir og alla þjónustu. Íbúðin er sérlega
aðgengileg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með vönduðum eikarinnréttingum.
Þetta er eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu. Tilbúin til afh. Verð 23,9 m.

Tröllateigur-Mosfellsbær.
Laus við kaupsamning ný stórglæsi-
leg 3ja herb. 118,0 fm íbúð í góðu
nýju viðhaldsléttu lyftufjölbýlishúsi á
góðum og rólegum stað í Mosfellsbæ
ásamt stæði í góðri lokaðri bíla-
geymslu og tveim geymslum.  Eikar
parket er á gólfum auk þess sem all-
ir skápar/innréttingar og hurðar eru
úr eik. Brunakerfi er innan íbúðar.

Mikið af rafmagns og sjónvarpstenglum. Tveir símar fylgja sem nýtast einnig
sem dyrasímar. Þetta er góð eign sem vert er að skoða. Verð 25.5 millj.

Hellisgata - Hfj
Björt og góð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð, ekkert niðurgrafin með sérinn-
gangi og allt sér og innan íbúðarinnar
í litlu fjölbýli á sjarmerandi stað, alveg
við Hellisgerði í gamla bænum í Hafn-
arfirði, stutt í miðbæinn, Víðisstaða-
skóla, Víðisstaðatún 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.

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 GLÆSILEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ NÝ-
UPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGAHVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8 m.

Furugrund - Kópavogur
Skemmtileg, björt og mjög vel skipu-
lögð 3-4 herb. 73,7 fm íbúð   annarri
hæð í góðu fjölbýli á frábærum stað í
Kópavogi. Í kjallara er herbergi sem
tilvalið er sem unglingaherbergi eða til
útleigu. Stutt í skóla og leikskóla og
verslun. Frábært útsýni!!!! Góð eign á

frábærum stað sem er virkilega þess virði að skoða.  Verð 17,5 millj.

Unufell - Rvík
Fallegt 4ra herbergja 124,3fm rað-
hús ásamt 21,6fm bílskúr, samtals
145,9fm, á rólegum stað í grónu
hverfi. Þrjú rúmgóð parketlögð her-
bergi eru í íbúðinni. Glæsilegt upp-
gert baðherbergi með flísum í hólf

og gólf, baðkar og innbyggður sturtuklefi. Stór stofa/borðstofa með park-
eti á gólfum og útgengi út á hellulagða verönd. Allt parket í íbúinni er
gegnheilt, niðurlímt amerískt parket. Verð 28,7 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.

Einbýl i

Hjallabrekka - Kóp

Fallegt 206,6 fm einbýli m/bílsk. og 2ja
herb.aukaíb. á n. hæð m/sérinng. Á efri
hæð eru 3-4 svefnh, forst. m/gestasalerni,
baðh.m/baði m/sturtuaðst, rúmg. og björt
L-laga stofa og borðst., stórt eldh. Gróinn
garður og verönd til suðurs. Róleg og góð
gata, stutt í alla þjón., versl., skóla og fram-
h.sk. Auðvelt að skipta í 2 eignir. V. 41,9 m

Rað- og parhús

Garðsstaðir - Grafarvogur

Fallegt, nýlegt 4ra herb. 161,1fm endaraðh.
með innb. 26,2fm bílsk.á góðum stað í
botnlanga. 3 sv.herb. með parketi. Fallegt
baðherb. flísal. í hólf og gólf, baðkar og
sturtukl., upph. WC. eldhús með sprautu-
lakkaðri innréttingu, háfur, gaseldavél, flísar
á gólfi. Rúmgóð stofa og borðstofa með
parketi á gólfi, útgengi út á góða verönd.
Loft eru upptekin í stofu, holi og herbergi.
Innbyggð halogenljós í loftum. Verð 38,5 m.

4ra herbergja

Breiðvangur - Hfj

Falleg 4ra herb. 114,6 fm íbúð með miklu
útsýni. Andyri, hol, eldh., þv.h. (innan íb.),
stofa/borðst., herbergisgang, hjónaherb. , 2
barnaherb., og baðherb. Gólfefni íbúðar eru
flísar, parket og teppi. Baðherb. hefur nýl.
verið tekið í gegn og eldhús. 2 sér geymsl-
ur í kj. önnur ekki skráð í FMR. Falleg íbúð á
góðum stað í Hafnarfirðinum. Verð 18,9 m.

Kleifarsel - Rvík

3-4ra herb. 97,9 fm íb., hæð og ris í góðu
fjölb. Góð st.setn. og stutt í sk., leiksk. og
versl. Húsið var tekið í gegn og málað 2003.
Falleg og gr. lóð. Bílast. fylgir íb. V. 20,6 m.

Engjasel - Rvík

Falleg, opin 4-5 h. íbúð á 2. hæð með miklu
útsýni og suðv.sv. 3 sv.herb., st. og sjónv.st.
Nýl. endurn. baðherb. Þv.h. innan íbúðar.
Sérst.í upph., lokaðri bílag. Engin umferða-
gata að fara yfir til að komast í verslun, leik-
svæði, leikskóla og grunnsk. Verð 19,4 m.

3 herbergja

Hraunbær - Rvík

Góð 3ja herb. 65,3 fm íbúð á 1.hæð í rólegu
fjölbýli. Stutt í verslun, þjónustu og skóla. 2
svefnherb. baðherb.m/baðkari m/sturt-
uaðst.+ t.f.þvottav. flísalagt í hólf og gólf.
Stofa og eldhús í opnu rými. Flísar og plast-
parket (Hlynur) á gólfum. V. 13,9 m.

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2
svefnh. rúmgott eldhús m/nýlegum inn-
réttingum, baðh. m/baðkari, rúmgóð
stofa m/útgengi á vestusvalir með útsýni.
Stutt í allar gerðir skóla, íþróttir, sund og
verslun. Afhending nóv.2005 V.13,2 m.

2 herbergja

Kaplaskjólsvegur - Rvík

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

Lækjasmári - Kóp

Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinngang
og sérsuðurgarði. á 1. hæð í litlu 3ja
hæða fjölb. við útiv.perlu Kópav.dals-
ins. Stutt í alla skóla, sport, verslun og
þjónustu. Forst., baðh. m/baðkari
m/sturtuaðst., sv.herb., eldh. m/kirsu-
berjainnr. borðst. og st. m/útg. í sér-
garð. Gegnh. eikarparket. V. 16,9 m.

Skeljagrandi - Rvík

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

533 4300 564 6655
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Krókavað
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
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SÉRBÝLI 

GNÍPUHEIÐI-NÝBYGGING 218 fm
einbýlishús með tvöföldum 39 fm bílskúr við
Gnípuheiði. Glæsilegt útsýni. Tilbúið til inn-
réttinga. Á efri hæð eru 2 stofur,eldhús og
gestasnyrting.Á neðri hæð eru 4 herbergi,
sjónvarpsskáli,baðherbergi,þvottahús og
geymsla.  4816

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 hæðum, austanvert í Foss-
vogsdal. Á jarðhæð eru tvær 2ja herbergja
50 fm aukaíbúðir í útleigu.  V. 48,5 m. 4143

RÉTTARHOLTSVEGUR. Mikið end-
urnýjað 109,3 fm raðhús. m.a. nýlega við-
gert þak, gler og gluggar, endurnýjaðar
skolplagnir. V. 23,9 m. 4608

HÆÐIR 

ÁLAKVÍSL Mikið endurnýjuð ca 123 fm
efri sérhæð í 3ja íbúða húsi ásamt  stæði í
lokaðri bílgeymslu. V. 25,5 m. 4722

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

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

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   4737

3JA HERBERGJA 

JÖKLASEL Björt 2ja-3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli. V. 14,9 m. 4850

TORFUFELL 3ja herbergja 79 fm íbúð á
3. hæð. V. 13,2 m. 4856

VÍÐIMELUR Mikið endurnýjuð 3ja her-
bergja efri hæð í góðu þríbýlis-stigahúsi. V.
18,9 m. 4573

VALLARÁS Falleg 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi. V. 17,9 m. 4849

MÁVAHLÍÐ  Falleg 3ja herbergja 90 fm
íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérinngangur,
sérverönd. V. 17,9 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 Góð 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð.  4367

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

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

LAUGARNES - HRÍSATEIGUR.
Góð 3ja herbergja íbúð á miðhæð,nálægt
Laugardalnum. V. 14,9 m. 4567

2JA HERBERGJA 

HRAUNBÆR Mikið endurnýjuð 2ja her-
bergja kjallaraíbúð í fjölbýli. V. 11,3 m. 4855

HVASSALEITI 78 fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð. V.16,9 m. 4860

BERJARIMI - BÍLSKÝLI Rúmgóð 2ja
herbergja íbúð með sér inngangi á jarðhæð
og sér afgirtri timburverönd. V. 15,9 m.
4760

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

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

GARÐABÆR-HRÍSMÓAR. Góð 2ja
herbergja 78 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlis-
húsi.  V. 17,4 m. 4782

4RA - 6 HERBERGJA 

LAUFENGI - LAUS Vel skipulögð 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.Sérinn-
gangur. Sérbílastæði V. 18,9 m. 4853

BERJARIMI Mjög góð  98 fm 4ra her-
bergja 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

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. 17,4 m. 4646

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

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. 14,5 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

BARÓNSSTÍGUR Mjög góð 2ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð. V. 15,4 m. 4843

ATVINNUHÚSNÆÐI 8

DALVEGUR 304 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum við Dalveg. V. 46,5 m. 4835

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 Í LANDI EYRAR-
SVÍNADAL Sumarbústaður í landi Eyr-
ar,Svínadal. Húsið er 49,5 fm grunnflötur
auk svefnlofts.  V. 12 m. 4848

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

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

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

Lítið gagn er af húsum ef á þau vantar þakið.
Fáir veita þeim hins vegar mikla athygli enda
ekki auðvelt að skoða þau nema úr háum hús-
um eða kirkjuturnum.

Húsþök eru vitaskuld punkturinn yfir i-ið á hús-
byggingum. Þau geta verið með margs konar lagi,
flöt, aflíðandi eða snarbrött. Þegar ráðist er í bygg-
ingu húsa er auðvitað mikilvægt að huga að því
hvernig þakið á að líta út. Hefðirnar fyrir því hvaða
efni eru notuð í húsþök eru ólíkar í hinum ýmsu

heimsins löndum. Hér á Íslandi eru flest þök báru-
járnsklædd sem kunnugt er. Annað er upp á teningn-
um úti í hinum stóra heimi. Víða eru tígulsteinar al-
gengir svo dæmi sé tekið en bárujárn afar sjaldgæf
sjón svo ekki sé meira sagt. Stráþök má sjá í heitum
löndum en öruggt er að þau myndu duga skammt hér
á landi. Fjölbreytnin er mikil og óhætt að mæla með
því fyrir ferðalanga að taka sér ferð á hendur upp í
næsta kirkjuturn þegar haldið er til útlanda næst.
Gefa sér svo dágóða stund til að skoða þökin á hús-
unum, sem skýla íbúum þeirra fyrir veðri og vind-
um.

fiökin á húsunum
Í bænum Puglia á Ítalíu eru þessi skemmtilegu hringlaga hús með hringlaga þökum.

Tígulsteinsþök í þéttri byggði í bænum Pírana í Slóveníu.

Sums staðar eru þökin nær alveg eins í flennistórum hverfum eins og
í Flórída í Bandaríkjunum.

Tígulsteinar eru víða í Evrópu mikið notaðir í húsþök.

Stráþök henta vel í heitum löndum. Þau eru líka afar falleg á
að líta eins og sjá má á myndinni sem er frá Mexikó.
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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

EYJABAKKI - RVÍK 4RA

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

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.

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

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 17,9 millj. 

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, baðherb. og
geymsla. Nánari lýsing: Sérinngangur af svölum. Góð
eign sem hægt er að mæla með, V. 24,7 m. 

ESKIHLÍÐ - RVÍK.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

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. 

FÍFUVELLIR - HF.

Mjög gott 201,2 fm raðhús á 2. hæðum m/innb. bíl-
skúr. Húsið afhendist fullbúið að utan, en að innan
tilbúið til innréttinga í Feb. 2006. Forstofa, hol,
gestasnyrting, forstofuherb., stofa, borðst., eldhús,
þvottah. Á efri hæð eru 3 herb., fatah., baðh., sjón-
varpshol, Stórar flísalagðar 40 fm svalir, frábært út-
sýni. Verð 37. millj.

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 nóv. ‘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

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.

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.

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. 31 millj.

FLÓKAGATA - HF.

Björt og skemmtileg efri sérhæð í 2-býli ca 130 fm
auk rýmis í kjallara (herbergi, geymsla o.fl.) sam-
tals 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

ASPARHVARF - KÓP

Glæsileg 134,3 fm efri hæð í tvíbýli m. sérinng.,
ásamt stæði í bílag. Mikið útsýni. Anddyri, gestasn.,
eldhús, stofa, borðst., hjónah., 2 barnah., baðh.,
geymsla og þvottah. Glæsil. eikarinnr., vönduð tæki
og flísar. Tilb. til afhendingar.

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

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.

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 vandað til verka. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu
mjög gott einbýli á tveimur hæðum með innb/bílskúr
samtals um 208 fm vel staðsett á frábærum útsýnis-
stað við Sunnuflöt. Eignin skiptist í forstofu, gest-
asnyrtingu, gang, eldhús, stofu, fjögur herb., baðher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Glæsilegur garður með
skjólgirðingu, gróðurhúsi og tilheyrandi. 

NÓNHÆÐ - 4RA GBÆ
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð á
3. hæð (efstu) í góðu nýmáluðu fjölbýlishúsi. For-
stofa, herbergi við forstofu, hol (sjónvarpshol),
baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús, þvottah. og geymsla. Fallegar
innréttingar. Gólfefni eru parket, flísar, dúkur. Frá-
bært útsýni. Verð 23,9 millj.

HRÍSMÓAR - 3JA GBÆ
Mjög góð og björt 85,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli miðsvæðis í Garðabænum. Gengið
er inn í stigahús og þaðan á svalir með sér inn-
gang í íbúðina. Rúmgóð forstofa, hol, barnah.,
þvottah. m/hillum (geymsla), fallegt eldhús, björt
stofa m/útg. á stórar S-svalir, svefnh. og baðh..
Fallegar innréttingar. Gólfefni eru parket og flísar.
Stutt í verslun og alla þjónustu. Verð 19,8. millj.

LYNGMÓAR - 2JA GBÆ
Mjög góð 97 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
auk 13 fm yfirbyggðra flísalagðra svala og 16,2 fm
bílskúrs samtals 126,5 fm. Húsið hefur meira og
minna verið allt tekið í gegn að utan. Forstofa,
hol, eldhús, stofa, borðstofa, gangur, baðherbergi,
2 svefnh. Í kjallara er sérgeymsla, sam. þvottah.
Gólfefni eru parket og flísar . Verð 23,2. 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. Verð 21,9
millj. 70818

Fr
um

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 innrétt-

ingu úr kirsuberjavið, vönduðum tækjum, gott herbergi , baðherbergi, stofa með útgang út í fallegan
bakgarð,útsýni til vesturs að Bessastöðum og víðar. Gólfefni eru parket og flísar. Góð sér geymsla fylgir
íbúðinni. Verð 19,5. millj.
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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 m.

SLÉTTAHRAUN - HF. BÍLSKÚR

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

HÁHOLT - HF.

Mjög góð 107 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölb. Hús í
góðu standi að utan. Mjög gott skipulag, rúmgóð
herb., þvottah. í íbúð. Stórar S-svalir m/útsýni. Stutt í
skóla. Verð 18,9 millj. 112718-1

VESTURHOLT - HF.

Glæsileg 80 fm neðri sérhæð í tvíbýli. Forstofa, þvh.,
barnah., baðh., svefnh., eldhús., stofa og geymsla.
Góðar innréttingar, 2 bílastæði, verönd. V. 20,5 m.

EINIBERG - HF.

Mjög glæsileg mikið endurnýjuð  85,3 fm íbúð m/sér
inngangi í góðu tvíbýli. Eignin hefur verið mikið end-
urnýjuð að utan sem innan á smekklegan  og vand-
aðan hátt. Forstofa,  hol, stofa, hjónah., barnah.,
baðh. ,glæsilegt eldhús og þvottahús.  Gólfefni að
mestu parket og flísar. Glæsilegur stór afgirtur garður
með sólpöllum og tilheyrandi. Verð 18.9 m.

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.

SKÚLASKEIÐ - HF.

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. 2 stofur, eldhús,
svefnh. og baðh. Laus fljótlega. V. 14,5 millj. 

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. 

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

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

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 KÓP LAUS STRAX
Glæsileg fullbúin 105,6 fm 3 herbergja íbúð á efstu
hæð í lyftuhúsi með sér bílastæði í góð bílskýli. Sér
inngangur af svölum. Vandaðar innréttingar og gólf-
efni. Glæsilegt útsýni. Góð sér geymsla í kjallara. Verð
23,9 millj. 95517

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

BREIÐVANGUR - HF. - 4RA M. BÍLS
Mjög skemmtileg íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli
auk bílskúrs. Stórt eldhús, góðar innréttingar, parket,
flísalagt bað. Áhvílandi húsbréf. Góð staðsetning, rúm-
góð sérgeymsla í kjallara og stórt auka herbergi líka.
Góð sameign. Verð 19,8 millj. 80885

SUÐURVANGUR - HF. 3JA - 4RA
Nýkomin sérlega björt og falleg 95 fm 3ja - 4ra herb.
íbúð á annarri hæð í þessu vinsæla fjölbýli. Hús í góðu
standi. Fallegar innréttingar, parket, flísalagt bað,
þvottah. í íbúð. Mikið endurnýjuð eign á frábærum
stað. Verð 18,3 millj. 83184-1

ÖLDUGATA - HF. EINB.
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt gamalt einbýli, kjall-
ari, hæð og ris samtals 143 fm. Eignin býður upp á
mikla möguleika m.a. séríbúð í kjallara. eignin er mjög
vel staðsett . Verð 28,9 millj. 57898

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 

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. Íbúðin er á jarðhæð
og er 89 fm. 2 svefnh., stofa, eldhús m/borðkrók,
hol, baðh., geymsla og þvottahús, auk þess er ágæt-
is geymslupláss í sam. geymslu. Sérlega fín eign sem
vert er að skoða. V.19,4 millj. 

KALDAKINN - HF. RIS

80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinng., fráb. útsýni, róleg og
góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

EINIBERG HF. 3JA

Mjög falleg 66,7 fm risíbúði í góðu tvíbýli. Sér inn-
gangur, góð forst., eldh., björt stofa, hjónah.,
barnah.,  baðh. og þvottah. Gólfefni eru að mestu
gólffjalir, flísar. Geymsluloft. Glæsilegur stór afgirtur
garður m/sólpalli . Verð 15,4.millj.

BERGÞÓRUGATA - RVK Sér-
lega 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.14,9 millj. 

SUNDLAUGAVEGUR - RVK

Mjög falleg mikið endurnýjuð 79,4 fm risíbúð. Inng.,
stigi upp á pall, hol, eldhús, gott hjónah., björt og
falleg stofa, vinnuh., baðh. og geymsluloft. S-svalir.
Gólfefni eru massivt eikarparket og flísar. Sam.
þvottahús. Verð 19,5. millj.

KRÍUÁS - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og glæsileg 79
fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölb. m/lyftu.
Vandað parket á gólfum, fallegar innréttingar, flísa-
lagt bað. Verð 18,7 millj. 112677-1

STEKKJARBERG - HF.

Sérlega skemmtileg 80 fm enda íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Fallegt eikarparket á gólfum, góðar
innréttingar & gott skipulag. Falleg eign á mjög
góðu verði. 16,7 millj. 100478-1

GULLSMÁRI - KÓP

Mjög falleg 79,7 fm íbúð á frábærum útsýnisstað í
litlu fjölbýli. Forstofa, hol, eldhús, 2 herb., stofa,
baðh. og geymsla. Góðar SV-svalir. Fallegar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Verð 19,5.millj.

FENSALIR - KÓP 2JA LAUS

Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð í nýju litlu fjöl-
býli. Forstofa, hol. eldhús, borðstofa, stofa með út-
gang 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. m.

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 samtals 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.

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. 

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, eld-
hús, baðherbergi, herbergi og geymslur. Fallegt út-
sýni út á höfnina. Fallegar innréttingar og gólfefni
eru parket og flísar. Í kjallara er sameigninlegt
þvottahús. Verð 10,7 millj.

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. 

DAGGARVELLIR - HF. Sérlega

fín 2-3 herbergja íbúð í lyftuhúsi á þessum góða
stað á Völlunum. Íbúðin er 73,2 fm m/geymslu. 2
svefnherb, stofa, eldhús, baðherb, þvottahús,
geymsla, auk sameignar á jarðhæð. v.16,9 millj.

VOGAR - VATNSLEYSA

HOLTSGATA - SANDGERÐI

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

LEIRDALUR - VOGAR

Glæsilegt 205,4 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt
51,7 fm innb. bílskúr samtals um 257,1 fm í Vogunum.
Góðar innréttingar og gólfefni. Forstofa, þvottah., hol,
stór og góð stofa og borðstofa, eldhús, gang, baðh., 3
góð herb. Glæsilegt baðherb. m/sturtuklefa og fallegri
innr. Á efri hæð eru 4 góð herb., baðh. og geymslur.
Gólfefni eru að mestu parket og flísar. Góður bílskúr
með rafmagni og hita.

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.

HÓLMATÚN PARH. ÁLFTANES
Glæsilegt parhús 167,2 fm m/innb. bílskúr, 31,5 fm,
samtals 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 sjónvarpshol, 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.

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. 

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.
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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.

Ford Focus Trend Collection skrd.
09/2004, ek. 12.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 1.780.000 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 3.990.000 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,
1600cc, 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. Tilboð 1.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/97, ek. 153.000
km, 1400cc, 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. Tilboð
1.790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Mercedes Benz ML-350 skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.690.000 kr. Tilboð
4.190.000 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.

VW Golf station skrd. 12/2001, ek.
79.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.060.000 kr. Tilboð 960.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Dodge Caravan skrd. 01/1996, ek.
146.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 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 4.690.000 kr.
Tilboð 4.390.000 kr. 100% lán mögu-
legt. 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. Tilboð 550.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station skrd. 10/2002,
ek. 51.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.290.000 kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus H/S station skrd. 10/2001,
ek. 85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. 100 % lán
mögulegt. 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.
67.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.590.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic skrd. 08/1998,
ek. 98.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Hyundai H-1 skrd. 07/2000, ek.
122.000 km, 2351cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Ford Ranger CrewCab XL skrd.
06/2000, ek. 96.000 km, 2500cc, dies-
el, 31 tommu breyting, beinskiptur.
Ásett verð 1.290.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station skrd. 04/2003,
ek. 51.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.350.000 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. Tilboð 370.000 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 499.000 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
1.990.000 kr. Tilboð 1.850.000 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 3.290.000 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 599.000 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.

Honda CR-V skrd. 07/1999, ek. 84.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station, skrd.
05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.590.000 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.

Ford Explorer XLT skrd. 07/2003, ek.
61.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 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 



Citroen Xsara SX skrd. 02/2002, ek.
27.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.170.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Fiesta Flair skrd. 05/1998, ek.
128.000 km, 1250cc, beinskiptur. Ásett
verð 360.000 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 1.190.000 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, beinskiptur.
Ásett verð 1.320.000 kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Forester CS skrd. 07/2000, ek.
123.000 km, 2000cc , beinskiptur. Ásett
verð 1.120.000 kr. 100% lán möguleiki.
S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

VSK bíll - VSK bíll - VSK bíll FORD F-350
Double Cab King Ranch árgerð 2005.
Ekinn 7 þúsund km. Diesel 6.0 vél. Einn
með öllu s.s. rafmagn í rúðum, pallloki,
topplúgu og fleira og fleira. Verð kr.
4.800.000.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

GPS tæki er góð fermingargjöf. Styðjum
útivist ungs fólks. Magellan GPS tæki
eru á verði frá 16.900 kr . Sjá nánar á
heimasíðu okkar www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Citroen C3 árg. 09/2005, ek. 1300 km.,
ssk., bakkskynjari, aurhlífar framan og
aftan, þokuljós í framst. o.fl. Verð.
1490þús. 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

Subaru Legacy 06/2001, ek. 71 þús.
Sjsk., álfelgur, CD, krókur, filmur, vind-
skeiðar. Gott eintak. Bílalán getur fylgt.
S. 894 1554.

Nissan Primera ‘05, ek. 41 þ. 1,8 L., ssk.,
bakkmyndav., ný vetrard., bílalán getur
fylgt, 23 þ. á mán. S. 893 4038.

Til sölu MMC Lancer árg. ‘91. Sk. ‘06,
ssk. V. 70 þ. S. 861 3790.

Volvo 460 ‘97 2,0 L. Ssk. Ekinn 138 þús.
Skoðaður ‘06. Verð 350 þús. Sími 868
8565.

VW Golf ‘95 til sölu á 170 þús. S. 895
1666.

Daihatsu Charade, árgerð 91 til sölu.
Vel með farinn og lítið keyrður. upplýs.
í síma 6968976

Tilboð tilboð!
Ford Fiesta árg ‘97. 5 dyra. sk.’06. Vetrar-
dekk. Ásett verð 270 þús. Tilboð 150 þ.
S. 691 9374.

VW Golf ‘96, 5 dyra, ek. 114 þ., sk. ‘06,
beinsk. Góður bíll. V. 350 þ. S. 692 4141
& 860 9675.

Toyota Celica 11/’99, ek. 104 þús. Nýsk.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 864 6576 e. kl.
17.30.

Óska eftir Mitsubishi L300, sk. ‘06 á
verðbilinu 50-80 þús. S. 845 8704.

Óska Toyota Hiace, lengri gerð, fjór-
hjóladrifinn, árg. 2002-2004 í skiptum
fyrir Hyundai H1 sendibíl árg. 2000.
Uppl. í s. 896 4824.

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

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

Til sölu einn fallegasti bíll landsins
Mustang California Special 1968 289
cub V8 Allur orginal uppgerður á íslandi
keyrður í California til 2001. Uppl. 861
7254

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

Lincoln árg. 2006 Mark LT silfur-
grásanseraður, ek. 2000 mílur. Með öll-
um mögulegum aukaútbúnaði þ.á.m.
sóllúgu og lok á palli. Verð 4.790 þús.
Bein sala eða skipti á bíl í verðflokki 1-
1 1/2 milljón. Uppl. í s. 663 5555.

Traustur sendiferðabíll!
Isuzu NPR, 3,9 dísel, Direct injection.
Góður og vel með farinn bíll með góð-
an kassa og 1,5 tonna lyftu. Sparneyt-
inn og öflugur vinnubíll. Verð aðeins
1.480 þús. Allar uppl. í s. 861 6660.

Renaut Kangoo árg. 2000, bensín, ek-
inn 100.000 km. Verð 650.000 kr. Áhv.
550.000, 18.000 á mán í 30 mán. Uppl.
í síma 892 7687.

Sendibílar

Pallbílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

43
SMÁAUGLÝSINGAR

MÁNUDAGUR 24. okóber 2005

Cadillac Sedan Deville DHS Árg.'00
ek.146 þ.km. V.2900,- Lán.1,330,-
Sk.m/ód. TILBOÐ 2,290,- STGR.

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

Mazda 6 STW 2,0 árg 05/04 ek.18
þ.km. sjálfsk. V.2,200,- Lán. 1,400,-

Kia Carnival árg '00, ek.65 þ.km. Tilboð
950,-stgr. Lán 700,-

Toyota Rav 4 WTI NEW. árg.03
ek.37þ.km. sjálfsk. V.2390,-
Lán.1500,-

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

Suzuki Grand Vitara 06/00 ek.92
þ.km. 5 gíra Tilboð 1,100,- stgr.

M.Benz SL 500 05/94 ek 125 þ.km
Blæja/Hardtop V. 3500,-

Hyundai Coupe FX, árg '03 ek. 31
þ.km. Tilboð. 100 % lán.

Galloper TDi 33“ 05/01 ek. 67 þ.km, 
5 gíra. Tilboð 1150,-, lán 955,-

Fiat Dukato TDi Húsbíll, árg '04, ek. 7
þ.km. V. 4500,- Lán 3040,-.

Mmc Montero XLS 3500 Árg.01.
ek.70þ.m. s.sk. V.2990,- Lán 1377,-
sk.m/ód.

BMW 318 I E-46 1,9 Árg 99
ek.92þ.km. b.sk. V.1390,-

BMW 750 I árg 98 ek.187þ.km. sjálf-
sk. einn með öllu, ný v/dekk.
V.2,200,- sk.m/ód.

Cadillac Escalade árg '02, ek. 50
þ.km V. 5200,- Tilboð kr 4500,- stgr
Lán 2600,-

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.

Mmc Carisma 1,6 árg.98 ek.109þ.km.
beinsk. V.560,- Sk.m.d/ód.

M.Benz S 350 Turbo Diseil árg.96
ek.326 þ.km. Toppeintak,Toppvið
hald.Taxalangkeyrsla. V.1950,- Tilboð
1500,-stgr. sk.m.d/ód.

Subaru Impreza GL 2wd árg 93 ek
128 þ.km Tilboð kr 300,- stgr

KAUPENDUR
ATHUGIÐ!

Fjöldi bíla á
staðnum á tilboði



Til sölu vörubíll með krana MAN 41-460
8x6 1999 árgerð, ekinn 140 þús., með
Pesci 50 tm krana, nær í 17 metra með
2.2 tonn (+2 handútdregin í 21m) með
vírspil og slöngusett fyrir krabba, bíll
með upphituðum sturtupalli og dráttar-
stól. Ásett v. 10 millj. Uppl. í síma 866
3322, Kiddi Þór.

Til sölu svo til nýtt Yamaha Virago hjól,
árg. 2004, keyrt 4.600 km. Orange á lit-
inn. Glæsilegt hjól með öllum auka-
búnaði. Verð kr. 680.000. Uppl. í s. 824
0825.

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

Nýsmíðuð kerra til sölu 1.20x2.20.
Uppl. í síma 847 3196.

Travel King 460 TDF hjólhýsi til sölu,
sólarsella, bökunarofn og skyggni. Verð
1.650.000. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

ATH Ódýrt hjólhýsi!!! Knaus K-310. Verð
300.000. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Travel King 460 TDF hjólhýsi til sölu,
sólarsella, bökunarofn og skyggni. Verð
1.650.000. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Ódýrt Fellihýsi til sölu! Coleman Col-
umbia 290 þ. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Stórglæsilegt fellihýsi, Palomino Colt ár-
gerð 2000, hlaðið aukabúnaði. Verð að-
eins 490.000. Uppl. í síma 511 2203.
www.seglagerdin.is

Viking 1906 Epic fellihýsi til sölu árgerð
2004. Verð aðeins 550.000. S. 511
2203. www.seglagerdin.is

Stórglæsilegt fellihýsi, Palomino Colt ár-
gerð 2000. Hlaðið aukabúnaði. Verð
aðeins 490.000. Uppl. í síma 511 2203.
www.seglagerdin.is

Palomino Colt 2004, Fortjald, 2 svefn-
tjöld, grjótgrind og 2 gaskútagrindur.
Tilboð 840.000. S. 511 2203.
www.seglagerdin.is

Ódýrt Fellihýsi til sölu! Coleman Col-
umbia. 290 þ. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Comanche Montana tjaldvagn með for-
tjaldi og kassa á beisli. Árgerð 1996.
Verð aðeins 250.000. S. 511 2203.
www.seglagerdin.is

Palomino Colt 2004. Fortjald, 2 svefn-
tjöld, grjótgrind og 2 gaskútagrindur.
Tilboð 840.000. S. 511 2203.
www.seglagerdin.is

Er með Ægistjaldvagn til sölu árgerð
2004. Verð aðeins 350 þ. Uppl. í síma
511 2203. www.seglagerdin.is

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

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

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

Til sölu Flamingo 520 quick Silver árg.
2005, lengd 18 fet, breidd 2.28, svefn-
pláss fyrir 2, er á nýjum vagni, 90 hp
Mercury Optimax, keyrsla 12 tímar á
mótor. Mikið af aukahlutum í bátnum.
Mjög skemmtilegt verkfæri. Tilboð
óskast. Sími 696 7669.

Campion bátasýning í Smáralind um
helgina.Verið velkomin. www.vatna-
sport.is Sími 8224060

Nokkrir af flottustu sportbátum lands-
ins verða í Smáralind um helgina. Verið
velkomin. www.vatnasport.is Sími 822
4060

Óska eftir að kaupa nelgd vetrardekk
205/70/15. Uppl. í s. 892 2257.

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.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. 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.
Varahlutir 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 Im-
presa 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
Kórianska bíla.

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.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Pajero sjálfskipting með lágu, vél og
fleira smátt ‘87/’88. Selst á hálfvirði,
fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl.
55555@islandia.is eða í s. 864 0963.

Til sölu. HiLux gírkassi, lágt drif, vökva-
stýrismaskína + dæla. omfl. 6 gata felg-
ur. Einnig C3 sjálfsk. úr Ford. Uppl.
55555@islandia.is / 864 0963.

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

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

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 þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beyki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
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.

Aðeins 2990 kr. !
Tíu tíma mánaðarkort aðeins 2990 kr.
Stjörnusól Fjarðargata 17, Hafn. S. 555
7272.

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.skipa-
sala.com Skipamidlun@sim-

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Mótorhjól

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

Skemma ca 35 fm, byggð á staurum
grafna í jörð, með 3 gluggum og renni-
hurð, nýklædd með pappa og gegnvar-
inni timburklæðningu og máluð 2 umf.
Mesta lofthæð ca 4 m. verðhugm.
200.000. Sími 863 4553.

Til sölu 2 ára Siemens ísskápur, 160 cm.
Uppl. í s. 822 7006

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

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

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.

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

ELU veltisög 2 ára, v. 45 þús. og plötu-
lyfta, v. 60 þús. Uppl. í s. 845 7378.

Óskast keypt:Vakumvélar, farsvélar,
blástursfrystir, frystigámur, einnig ýmis-
an búnað til saltfiskframleiðslu. Uppl.
861 7254 og eða tjp@bakkar.is

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

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.

Kr.5.990 (fást í svörtu og
hvítu.)

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is prax-
is@praxis.is

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.

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

Eðalmálun GE. getur bætt við sig verk-
efnum 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.

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

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

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.

Parketlagnir/slípun, gluggar/gipsvegg-
ir/innréttingar. S. 896 9819. Parket og
Smíðar.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s
málun, múrun, flísa-& parketlagnir og
trésmíði. Föst tilboð eða tímavinna. S.
616 1569.

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

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.

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.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

Hugið að kuldanum. 30 ára reynsla. S.
699 0100 & 567 9929.

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjón-
usta. Villi píp ehf.

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.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Garðyrkja

Íbúðarþrif
Tökum að okkur íbúðar-, nýbygg-
inar- og almenn þrif. Ásamt bón-

leysingu og bónun á gólfum.
Uppl. í s. 561 8000. Geymið

auglýsinguna

Ræstingar

Hreingerningar

Innrömmunarverkstæði
til sölu

Með öllum vélum, tækjum og
lager.

Upplýsingar í síma 552 7390.

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki
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Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Stuðningskennsla. Get tekið nemendur
í 8. 9. og 10. bekk í stuðningskennslu, í
ensku, dönsku, íslensku & stræðfr. Bý í
Laugarneshverfinu. Er m/ kennslurétt-
indi. Uppl. í síma 894 6301.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Fallegar yfirbreiðslur ( throw ) fyrir sófa
og stóla. Rúmteppi og púðaver. Sófalist
- Síðumúla 20 ( 2 hæð ) - Sími 553
0444 www.sofalist.is - sofalist@inter-
net.is

Til sölu mjög fallegur spegill 205x105.
Þurrkari. Whirpool frystikista. Hringlaga
fuglabúr. S. 822 2471.

Til sölu íssk., þvottavél, uppþv.vél & öfl-
ugar sterio Pioneer græjur & 4 Jamo há-
talarar. S. 845 7711.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Fullt af nýjum vörum! www.comfort.is

Dalmatiner hvolpar til sölu. Hreinrækt-
aðir og ættbókarfærðir. Tveir eftir.
Myndir á http://www.hibyliogskip.is
Upplýsingar í s. 893 3985.

Bómli hvarf þann 10. sept. í Mosó. Allar
uppl. um hvarf hans eða íverustað í s.
864 2257. Fundarlaun.

Cat’s Best kattasandur eyðir lykt 100%,
rakadrægur og klumpast vel. Dýrabær,
Hlíðasmára 9, Kóp. s. 553 3062, op.
mán.- fös. 12-18, lau. 11-15.

Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s.
551 9637 & 868 6058, Anna.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró 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.

Tenerife
Gisting f. 4 vikuna 28. okt - 4. nóv. Verð
15 þús. Uppl. í s. 822 6364 & 515 0800.

Rjúpnaveiði á austur-
landi.

Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir S. 567 5204 660 6890 ellida-
son@strengir.is

Mountain Horse. Nýja vetrarlínan kom-
in, úlpur, gallar, peysur, reiðskór. Ístölt,
S. 555 1100.

28 hesta hús til sölu í Fjárborg, ath.
skipti á minna hesthúsi í Víðidal. Uppl. í
s. 567 7908 & 661 9377.

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Glæsileg 170m2 íbúð í Reykjavík með
húsgögnum og öllum búnaði til leigu í
lengri eða skemmri tíma. Einnig hægt
að kaupa fasteignina samtals 440m2
með 2-3 íbúðum eða vinnustofu. Mjög
skemmtilega staðsett umkringt útivist-
arsvæðum neðst í Breiðholti, nálægt
Mjódd, skólar, kirkjur, íþróttamiðstöð og
verslanir í göngufjarlægð. Upplýsingar í
síma 0045 20825022.

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. 

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Glæsilegar fullbúnar studio íbúðir til
leigu í 101 Reykjavík í lengri eða
skemmri tíma upplýsingar í síma 863-
0403

Til leigu 1. nóv. 80 fm íbúð á sv. 220,
jarðhæð. Uppl. í s. 861 3113 e. kl. 20.

3ja herb. íbúð í 201 Kóp. Leigist með
eða án húsg. frá 1. nóv. + trygging. S.
847 7147.

Einstæður faðir með tvo unglinga óskar
eftir 3ja-4ra herb. íbúð á stór Reykjavík-
ursvæðinu. Góð fyrirframgreiðsla. Uppl.
í s. 846 2774.

31 árs tölvunarfræðing vantar 2-3ja
herb. íbúð á höfuðborgarsv. S. 862
8545.

Frístundahús/sumarbústaðir. Ósaman-
settir norskir sumarbústaðir til sölu.
Byggingarefnispakkar með öllu utan og
innan fylgir, margar stærðir. Uppl. í s.
487 1371 & 893 2990.

Vil kaupa atv.húsnæði. 100-200 fm. á
stórrvk.svæðinu. Húsið þarf að vera á
hreinlegum & snyrtil. stað. Staðgr. S.
897 7798.

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 geymsluhús-
næði

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

Hlutastörf
Fagkynning ehf. leitar eftir starfsfólki í
vörukynningar í matvöruverslunum.
Viðkomandi þarf að vera með aðlað-
andi framkomu, metnað, söluhæfileika
og reiðubúin(n) að veita framúrskar-
andi þjónustu. Í boði er fjölbreytt og
skemmtilegt starf og sveigjanlegur
vinnutími. Nánari upplýsingar veitir
Harpa í síma 588-0779, á skrifstofu-
tíma. Fagkynning ehf. Smiðjuvegi 72,
200 Kópavogi. www.fagkynning.is
www.fagkynning.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-
inni, Smáratorgi, Suðurveri, Glæsi-

bæ og Mjódd óskar eftir af-
greiðslufólki. Vinnutími 10-19, 13-

19 og 08-16.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Kentucky Fried Chicken
Kópavogi

Óskum eftir hressu og duglegu
fólki 16 ára og eldra í afgreiðslu
og eldhús, vantar á fastar vaktir
og aukavaktir, gott með skóla.

Umsóknareyðublöð á staðnum.
KFC Kópavogi s. 554 4700

Gröfumenn
Vantar mann á nýja hjólavél Kom-

atsu 160 árgerð 2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Hellulagningaraðilar og
verkamenn

Vana aðila vantar í hellulagnir
einnig verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla
Snyrting

Nudd
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Rekkverk ehf. Hafnarfirði óskar eftir
vönum járniðnaðarmanni til starfa sem
fyrst. Uppl. í s. 896 3232.

Röska menn vantar á hjólbarðaverkst.
Uppl. í s. 568 3080 og á staðnum. Barð-
inn, Skútuvogi 2.

Meiraprófsbílstjóri
Óskum eftir bílstjóra á sendibíl, aðeins
ábyggilegur og duglegur starfskraftur
kemur til greina. Uppl. í síma 896 4002.

Starfsmaður óskast nú þegar í hjól-
barðadeild Bræðranna Ormsson, Lág-
múla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899
2844

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

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

Leikskólinn Rofaborg í
Árbæ.

Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg í Árbæ við uppeldi og

kennslu ungra barna í 100% starf.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á

að starfa með börnum, vera
ábyggilegur og ekki yngri enn 20

ára.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 567
2290 til kl. 16:30 á daginn.

Umsjónarmaður hjá
Menntasviði Reykjavík-
urborgar Fríkirkjuvegi 1
óskað er eftir umsjónarmanni í
afleysingarstarf á aðalskrifstofu
Menntasviðs Fríkirkjuvegi 1. Í

starfinu felst m.a. eftirlit og verk-
stjórnun vegna viðhalds og ræst-
ingu húsnæðisins að Fríkirkjuvegi
1. Helstu hæfniskröfur eru góð al-
menn menntun, iðnmenntun er
kostur, rík þjónustulund, skipu-

lögð vinnubrögð og lipurð í
mannlegum samskiptum. Laun

samkvæmt kjarasamningi Starfs-
mannafélags Reykjavíkur. Æskilegt

að viðkomandi geti hafið störf
sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar veitar um
störfin veita Steinunn Hjartar-

dóttir steinunn.hjartardott-
ir@reykjavik.is og Auður Jóns-

dóttir audur.jonsd@reykja-
vik.is í síma 411 7000. Laun

eru samkvæmt kjarasamning-
um Reykjavíkurborgar við

Starfsmannafélag Reykjavíkur-
borgar.

Starfsfólk óskast á leik-
skólann Sæborg.

Okkur vantar barngóða einstak-
linga sem eru tilbúinir að fórna
sér fyrir yngstu börn leiksólann.
Sem eru á aldrinum 18 mán - 3

ára. Starfið felst í umönnun barn-
ana undir handleiðslu deildar-

stjóra. Æskilegt að viðkomnadi sé
orðin 20 ára og hafi reynslu af

vinnu með börnum, sé skapandi í
hugsun, hraustur og góður í sam-

skiptum.
Áhugasamir hafi samband við
Soffíu þorsteinsd. leikskóla-

stjóra í síma 562 3664 eða 562
3674.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is
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Stakir jakkar. 
Tískuverslunin Smart 
Ármúla 15, Grímsbæ 
Bústaðarvegi og
Hafnastræti 106 Akureyri

Tilboð á Gouda 26% í
sérmerktum kílóastykkj-
um í næstu verslun, 20%
afláttur!
Osta- og smjörsalan.

Stöndum saman!
Allar í kvennafrí mánu-
daginn 24. október klukk-
an 14.08 
Framkvæmdanefnd um
kvennafrí.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Sniðugt og skemmtilegt.
Skransalan 
Skipholti 29A

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Það er styrkur í kvenna-
samstöðu!
Allar í kvennafrí mánu-
daginn 24. október klukk-
an 14.08
Framkvæmdanefnd um
kvennafrí.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Allt til víngerðar.
Áman.

Höfuðljós.
Dynjandi.

GP-alkaline.
Rafborg.

Dúnúlpur, ný sending. 
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Flauelsbuxur, Flauelsbux-
ur.
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Rafhlöður.
Rafborg.

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

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.

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 P

R
E 

28
04

9 
 0

4/
20

05

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA
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SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

44%

Lækka

Standa í stað

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Verð á fasteignum mun á næstu
mánuðum

45%

Þarf
að taka til í 
geymslunni

þinni?

11%Hækka

DRAUMAHÚSIÐ MITT TÓMAS AXEL RAGNARSSON

Sveitasetur með stjörnukíkiVíkurskóli var vígður
5. desember árið
2003. Hann stendur
í Hamravík 10 í
Grafarvogi og er
arkitekt hússins Sig-
urður Gústafsson.
Lóðarhönnun ann-
aðist Landslag hf.
og aðalverktaki við
uppbyggingu Víkur-
skóla var Sveinbjörn Sigurðsson hf. 
Skólinn er 4400 fermetrar, að hluta til á tveimur hæðum. Í skólanum eru 16
heimastofur í þremur húsum og hefur hvert skólastig sitt eigið hús. Víkur-
skóli er einsetinn grunnskóli með 300 til 350 nemendur. Byggingin er hugs-
uð sem smækkuð mynd af samfélaginu þar sem gatan og rýmið milli hús-
anna tengir íbúana saman. Við götuna eru einnig tengingar við þá starf-
semi sem þetta samfélag þarf á að halda, íþróttahús, tækniturn, verk-
menntahús, hátíðarsal, mötuneyti, bókasafn og fleira. Húsið er úr stein-
steypu, þak er byggt úr timbri og klætt með sinkklæðningu. Skólastjóri er
Árný Inga Pálsdóttir.

VÍKURSKÓLI

?

Tómas Axel Ragnarsson er trúb-
ador, rafvirki og guðfræðinemi sem
væri mjög til í að flytja út úr bæn-
um. „Ég er hálfgerður hillbillí og
stoltur af því svo þegar ég er
spurður um draumahúsið mitt sé
ég fyrir mér sveitasetur með ver-
önd og risagarði fyrir aftan sem
liggur að tjörn. Á veröndinni ætla
ég að sitja í ruggustól, tannlaus og
gamall, plokka gítar, skjóta á
óboðna gesti og slæda svo á gítar-
inn með haglabyssuhlaupinu. Svo
gengur villibráð laus úti í garði svo
ég geti skotið hana með boga og
örvum í matinn. Bílskúrinn á að
vera stærri en húsið en samt
ómögulegt að koma bíl inn í hann

því hann á að vera dótahús. Á hús-
inu er auðvitað háaloft og helst
turn með stjörnukíki. Háaloftið er
allt fullt af ryki og gömlum minn-
ingum og draugum liðinna áratuga.
Ætli maður verði ekki að hafa kon-
una og börnin með í húsinu,
tengdabörn og barnabörn. En svo
eru líka undirgöng frá kjallaranum
og yfir í tvíbreitt bátaskýlið, en það
er frábær flóttaleið þegar leiðinleg-
ir ættingjar koma í heimsókn. Þá
get ég stokkið út í bát og flúið út á
vatn.“

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Dregið hefur úr hækkun fasteignaverðs
á höfuðborgarsvæðinu.

Dregur úr
hækkun
Vísitala íbúðaverðs á höfuð-
borgarsvæðinu hækkaði um
0,9% frá fyrra mánuði.
Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-
svæðinu var 283,3 stig í september
2005 (janúar 1994=100), hækkaði
um 0,9% frá fyrra mánuði. Síðast-
liðna þrjá mánuði hefur vísitalan
hækkað um 3,7%, 12,6% síðast-
liðna sex mánuði og 37,0% síðast-
liðna 12 mánuði.

Vísitala íbúðaverðs á höfuð-
borgarsvæðinu sýnir breytingar
á vegnu meðaltali fermetraverðs.
Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka
eftir stærð og hvort það telst fjöl-
býli eða sérbýli. Reiknað er með-
alfermetraverð fyrir níu flokka
íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er
vegin með hlutdeild viðkomandi
flokks í heildarverðmæti á mark-
aði miðað við undangengna 24
mánuði. Heimild: fmr.is

Tómas ætlar að sitja á
veröndinni í ellinni og
skjóta á óboðna gesti.

































ABBA klassík í 50 ár
VIÐ TÆKIÐ Þórdís Lilja Gunnarsdóttir horfði á afmælisveislu Júróvisjón-keppninnar.

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Gurra grís (24:26) 18.06
Kóalabræður (38:52) 18.17 Pósturinn Páll
(8:13) 

SKJÁREINN

12.45 Í fínu formi 2005 13.00 Perfect
Strangers (74:150) 13.25 Fresh Prince of Bel
Air (3:25) 13.50 Hedwig and the Angry Inch
15.35 Derren Brown – Trick of the Mind (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

22.25

CARNIVALE

▼

Drama

22.25

MOST HAUNTED

▼

Raunveruleiki

22.00

THE CUT
▼

Raunveruleiki

20.00

THE O.C

▼

Drama

22.00

OLÍSSPORT

▼

Íþróttir

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 12.20 Neighbours

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir Sveppi, Auddi og Pétur

halda uppteknum hætti. 
20.30 Wife Swap (4:12) (Vistaskipti) Ertu orð-

in leið á karlinum og jafnvel krökkun-
um líka? 

21.15 You Are What You Eat (2:17) (Matar-
æði) Matarvenjur okkar eru eins ólíkar
og við erum mörg. 

21.40 Grey's Anatomy (9:9) (Læknalíf)
Dramatísk þáttaröð um nokkra lækna-
kandídata.

22.25 Most Haunted (7:20) (Reimleikar)
Magnaður myndaflokkur sem beinir
sjónum okkar að hinni eilífu spurn-
ingu um hvort það sé líf eftir dauð-
ann.

23.10 Silent Witness (6:8) (Bönnuð börnum)
0.00 Sunshine State 2.15 Kóngur um stund
(9:16) 2.40 Sjálfstætt fólk 3.10 Fréttir og Ís-
land í dag 4.15 Ísland í bítið 6.15 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.25 Spaugstofan 23.50 Ensku mörkin 0.45
Kastljós 1.35 Dagskrárlok

18.30 Ástfangnar stelpur (13:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.30 Átta einfaldar reglur (56:76) (8 Simple

Rules)
20.55 Listin mótar heiminn (1:5) (How Art

Made the World) Breskur heimilda-
myndaflokkur. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Karníval (4:12) (Carnivale II) Banda-

rískur myndaflokkur. Ben Hawkins á
enn í baráttu við bróður Justin og
heldur för sinni áfram með farands-
irkusflokknum þar sem undarlegt fólk
er saman komið. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna. Nánari upp-
lýsingar er að finna á vefslóðinni
http://www.hbo.com/carnivale/. 

23.15 David Letterman 0.00 Weeds (3:10)
0.30 Friends 4 (6:24) 0.55 Kvöldþátturinn 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 The Cut (8:13) 
20.00 Friends 4 (6:24) 
20.30 Fashion Televison (4:4) Í
21.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þáttur.

22.00 The Cut (9:13) (I'm A Grown-Ass
Man And I Quit!) Það er enginn annar
en Tommy Hilfiger sem er hönnuður-
inn að þessum raunveruleikaþætti en
Hilfiger er eitt þekktasta vörumerkið í
tískuheiminumí dag. 16 manns berjast
um að ná hylli Hilfigers í hinum ýmsu
verkefnum sem eru lögð fyrir hópinn,
allt frá fatahönnun til markaðsmála. 

22.45 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur. 

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) Það má með sanni
segja að Allt í drasli sé hreinasta
snilld!

20.00 The O.C. Seth fer til Alex og býður
henni í mat en hann fær vægt áfall
þegar hann sér að fyrrverandi kærast-
inn hennar er í heimsókn. Summer,
Marissa og Lindsay hittast heima hjá
Marissu, Lindsay er ekki alveg viss
um að hún passi í hópinn.

21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin
fram í Guatemala og búast má við
hörkuslag.

22.00 C.S.I. Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar. 

22.55 Sex and the City – 1. þáttaröð 

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 

20.30 Ítölsku mörkin 
21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktækifær-

in úr enska boltanum, næst efstu
deild. Við eigum hér marga fulltrúa.

21.30 Spænsku mörkin 
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu

íþróttaviðburði heima og erlendis. Það
eru starfsmenn íþróttadeildarinnar
sem skiptast á að standa vaktina en
kapparnir eru Arnar Björnsson, Bene-
dikt Hinriksson, Hörður Magnússon,
Guðjón Guðmundsson.

22.30 Stump the Schwab (Veistu svarið?)
Stórskemmtilegur spurningaþáttur þar
sem íþróttaáhugamenn láta ljós sitt
skína. Enginn er fróðari en Howie
Schwab.

15.50 Spænski boltinn 17.30 US PGA Funai
Classic

14.00 Portsmouth – Charlton frá 22.10
16.00 Bolton – WBA frá 22.10 18.00 Þrumu-
skot

19.00 West Ham – Middlesbrough frá 22.10 
21.00 Að leikslokum Snorri Már Skúlason fer

með stækkunargler á leiki helgarinn-
ar.

22.00 Aston Villa – Wigan frá 22.10 
0.00 Þrumuskot (e) 1.00 Blackburn –
Birmingham frá 22.10 3.00 Dagskrárlok

▼

▼

▼ ▼ ▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
David Siqueiros úr kvikmyndinni Frida
árið 2002

„I'd rather have an intelligent enemy than a stupid
friend.“

FYLGSTU MEÐ!

ALLIR Á MÓTI ÖLLUM
...OG ALLIR MEÐ ÖLLUM?

ÁSTARFLEYIÐ

FIMMTUDAGA KL. 21:00

FYLGSTU MEÐ!

Kristín

Elísabet

Hafdís 

Kia

Hulda

Gréta

Tinna K.

Árni 

Haraldur

Denis  

Daði R. 

Úlfar

Snorri

Sumarliði

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Hvar varst þú þegar ABBA vann Júró-
visjón árið 1974? Þeim sem voru fæddir
er það nefnilega mörgum eftirminnileg
stund. Sjálf lá ég á stofugólfinu heima í
náttkjól, með sæng og heimalagað popp-
korn í lítilli skál og stjörnur í augum.
Minn heittelskaði var nýfermdur í litla
húsinu á Patró. Ég horfði með uppglennt
augu hrifningar á stjörnugítar Björns
sem þótti ansi róttækt hljóðfæri í Júró-
visjón-keppnum þess tíma. Sem sagt fá-
gæt, sígild stund í sjónvarpi. 
Fylgdist svo með 50 ára afmæli Júró-
visjón-söngvakeppninnar í beinni á laug-
ardagskvöldið, þar sem vinningslag
ABBA, Waterloo, var valið af íbúum Evr-
ópu sem besta Júróvisjón-lag allra tíma.
Frægustu fjórmenningar Svía létu ekki

sjá sig í afmælinu þótt þeim sjálfum, og
eflaust flestum Júróvisjón-kunnugum,
hafi rennt í grun um hver færi með sigur
af hólmi. Mér þótti smávegis dónalegt af
þeim að eiga ekki heimangengt þar sem
keppnin var einmitt sú sem kom þeim á
heimskortið á sínum tíma, og sem barn-
ungur aðdáandi með ABBA-betrekk á
veggjum var ég auk þess heilmikið
svekkt að fá þau ekki barið augum á ný.
Sýnist þau ætla að feta í fótspor fjór-
menninganna frá Lifrarpolli um að koma
aldrei saman aftur, sem kannski væri
ágætt ef, líkt og í tilviki Bítlanna, allir
sköpuðu sér einstakan sólóferil sem
færðu heimsbyggðinni ómetanlegar perl-
ur og gimsteina tónlistar. Meinið er að
ekkert þeirra Agnetu, Björns, Bennys og

Annefrid hefur hlotið viðlíka frama og
þegar þau unnu saman sem ABBA, þótt
öll hafi bjástrað við eigin tónsmíðar og
sólóferil síðan upp úr slitnaði.
Af hverju komu þau þá ekki í afmælið og
veltu sér upp úr gullregni Júróvisjón-
sviðsins einu sinni enn? Agneta þjáist af
ólæknandi flughræðslu, gæti verið svar-
ið, en mikið sem þau hefðu unnið sér inn
prik hjá sjónvarpsdísinni ef þau hefði
þekkst boðið.

ENSKI BOLTINN

24. október 2005  MÁNUDAGUR

6.45 Wasabi (B. börnum) 8.20 The Wild
Thornberrys Movie 10.00 Fame 12.10 How
to Lose a Guy in 10 Days 14.05 The Wild
Thornberrys Movie 16.00 Fame 18.10 How
to Lose a Guy in 10 Days  20.00 Wasabi
Dramatísk frönsk-japönsk gamanmynd. Bönn-
uð börnum. 22.00 Den of Lions (Ljónagryfj-
an) Spennumynd af bestu gerð. 0.00 Die
Another Day (B. börnum) 2.10 Without Warning:
Diagnosis Murder (B. börnum) 4.00 Den of
Lions (St. b. börnum)

ABBA Svíkur ekki frekar en fyrri daginn.
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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 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Úr tónlistarlífinu

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 með Placebo 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. 20.50 Allt og sumt 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 Morgunvaktin 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

Í þessum breska heimildamynda-
flokki er farið í ferðalag um tíma og
rúm og ljósi varpað á það hvernig
sköpunargáfa mannsins hefur mótað
umhverfi hans. Horfið er aftur til upp-
hafs siðmenningarinnar og staldrað
við ýmis af mögnuðustu sköpunar-
verkum mannanna. Í fyrsta þættinum
er fjallað um myndir af mannslíkam-
anum. Saga þeirra er rakin frá auglýs-
ingamyndum nútímans aftur til forn-
grískra hofa og reynt að ráða í það
hvers vegna menn löngum haft svo
óraunverulegar myndir af mannslík-
amanum í kringum sig.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Listin mótar umhverfi›

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Tennis: WTA Tournament Zurich 13.15 Beach Volley: Swatch-fivb
World Tour Brazil 14.15 Football: Football World Cup Season Legends
15.15 Football: Football World Cup Season Journeys 15.30 Football:
Eurogoals 16.30 All sports: WATTS 17.00 Sumo: Aki Basho Japan 19.00
Fight Sport: Fight Club 21.00 Football: Eurogoals 22.00 News:
Eurosportnews Report 22.15 Motorsports: Motorsports Weekend 22.45
Olympic Games: Mission to Torino 23.15 News

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 Building the Impossible 1.00 Governing
Europe 1.30 Governing Europe 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Snake Killers – Honey Badgers of the Kalahari 13.00 When Ex-
peditions Go Wrong 14.00 Treasures of the Titanic 14.30 7/7: Attack On
London 16.00 Seconds From Disaster 17.00 King Tut's Curse 18.00
Snake Killers – Honey Badgers of the Kalahari 19.00 When Expeditions
Go Wrong 20.00 Hurricane Floyd 21.00 Storm Stories 22.00 Air Crash In-
vestigation 23.00 Hurricane Floyd 0.00 Storm Stories

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 Videos 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 The World's
Favourite Animal 20.00 Miami Animal Police 21.00 Meerkat Manor 21.30
Monkey Business 22.00 K9 Boot Camp 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife
SOS 0.00 The World's Favourite Animal 1.00 Meerkat Manor 1.30 Mon-
key Business 

DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge 13.00
Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge
16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Face
Race 20.00 Trauma 21.00 Body Works 22.00 Mythbusters 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 Battlefield

MTV
12.00 Just See MTV 13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
EMA Build-Up Show 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Europe-
an Top 20 18.00 Switched On 19.00 Global Room Raiders 19.30 Andy
Milonakis Show 20.00 EMA Build-Up Show 20.30 EMA Build-Up Show
21.00 Power Girls 21.30 The Real World 22.00 The 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 21.00
VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Fabulous Life Of... 23.00
VH1 Hits

CLUB
12.10 Crimes of Fashion 12.35 Lofty Ideas 13.00 Staying in Style 13.30
The Review 14.00 Girls Behaving Badly 14.25 The Villa 15.10 The Ros-
eanne 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 19.25 Race to the Altar
20.15 Sextacy 21.10 Women Talk 21.35 Sex and the Settee 22.00 Chea-
ters 23.00 Entertaining With James 23.30 City Hospital 0.25 Girls Behav-
ing Badly 0.50 Completely Hammered 1.15 Innertainment 1.45 The Revi-
ew

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 Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30
Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and
Jerry 19.00 The Flintstones 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
11.35 Number One 13.20 Lady in White 15.15 The Scalphunters 17.00
The Rosary Murders 18.45 Take My Daughters, Please 20.20 Driving Me
Crazy 21.50 Meatballs 4 23.20 War Party 0.55 Valet Girls 

TCM
19.00 Viva Las Vegas 20.25 The Walking Stick 22.05 Captain Nemo and
the Underwater City 23.50 The Comedians 2.20 Take the High Ground

HALLMARK
12.30 Straight From The Heart 14.15 McBride: The Chameleon Murder
16.00 Mary & Tim 17.30 McLeod's Daughters V 18.15 Reason For Liv-
ing: The Jill Ireland Story 19.45 Empire 21.30 Lonesome Dove: The
Series 22.15 Riding The Bus With My Sister 0.00 Reason For Living: The
Jill Ireland Story 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
Made to Order 15.00 The Hi Lo Club 15.30 Masterchef Goes Large 16.00
Food Source New Zealand 16.30 A Cook's Tour 17.00 Off the Menu
17.30 Deck Dates 18.00 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 New Scand-
inavian 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 Yu-Gi-
Oh! 15.20 Droopy 15.30 Troldspejlet 16.00 Lotte fra Spektakelmagerga-
de 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 16.55 Dagens Danmark 17.25
TV Avisen 17.30 Dyrenes verden 18.00 Rejseholdet 19.00 TV Avisen
19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig – under mistanke
21.35 •rnen 22.30 Viden om 23.00 Re:action

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 16.30 Lilla sportspegeln 17.00 Trackslistan 17.30
Rapport 18.00 Häktet 19.00 Plus 19.30 Sverige! 20.00 Familjen 20.50
Rapport 21.00 Kulturnyheterna 21.10 Kommissarie Lynley 22.40 Sändn-
ing från SVT24 

How Art Made the World
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12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Há-
degisfréttir 13.00 Vítt og breitt 14.00 Fréttir 14.03
Útvarpssagan 14.30 Miðdegistónar 15.03 Töfrar
Bollywoodmynda 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Í fyrsta þætti verða myndir af mannslík-
amanum í forgrunni

Sjónvarpið kl. 20.55








