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ÁLFHOLT. Nýkomið í einkasölu
skemmtilegt og fallegt, raðhús á
tveimur hæðum á Holtinu í Hafnar-
firði. Húsið er 199 fm, þar af er inn-
byggður bílskúr 23 fm. Baðherbergi
var nýlega endurnýjað á glæsilegan
hátt, hannað af arkitekt. Mjög gott
parket á gólfum. Frábært útsýni er
frá svölum á bakhlið yfir Fjörðinn.
Verð 39,5 millj. 

KLETTAHRAUN. Nýkomið í sölu
mjög gott einlyft einbýli á einstak-
lega góðum stað, miðsvæðis í Hafn-
arfirði. Húsið er alls 193 fm., þ.m.t.
innbyggður 41 fm. bílskúr. Mjög fal-
legur garður með fallegum pöllum. 

Hæðir

BURKNAVELLIR. Nýkomin í einka-
sölu glæsileg og rúmgóð “penthou-
se“ íbúð í fallegu og klæddu fjölbýli
á Völlunum. Íbúðin er alls 135 fm.
auk stæðis í upphitaðri bíl-
geymslu. Glæsilegar innréttingar,
gegnheilt parket á gólfum, 4 góð
svefnherbergi. Tvennar svalir. “Ein-
staklega falleg eign sem vert er að
skoða“ Verð kr. 33,5 millj. Íbúðin er
laus til afhendingar

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 

GRÆNAKINN. Í einkasölu fín ris-
íbúð 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 fyrir unglinginn eða í útleigu.
Íbúðin er í fínu standi og vel skipu-
lögð, eldhús m.a. rúmgott. Verð 18,5
millj. 

GRÆNAKINN.Vorum að fá í
einkasölu mjög góða risíbúð í tví-
býli á þessum eftirsótta stað.
Mjög góð og vel skipulögð, 3ja
herb. íbúð í þessu vinsæla hverfi.
Parket á gólfum. Verð 17,9 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. 

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

VESTURVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu vel hannað og frábærlega
staðsett einbýli með aukaíbúð í kjall-
ara innst í botnlanga í Norðurbæn-
um. 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 rólegt og barnvænt. Verð 56
m. 

VÍÐIÁS, GARÐABÆ. Vorum að fá í
einkasölu fallegt parhús með
skemmtilega hönnun á þessum eftir-
sótta stað í nýju hverfi Garðbæinga.
Húsið er ekki fullbúið og býður því
nýjum eigendum upp á mikla mögu-
leika með endanlegan frágang inn-
réttinga o.fl. Stórglæsileg, afgirt
timburverönd með heitum potti, há-
talarar í þakskeggi. Gegnheilt Ma-
hogny í gluggum og útihurðum.
Verð: Tilboð.

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. 

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. 

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. 

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. Verð
kr. 30.500.000,-.

VESTURGATA. Nýkomið í
einkasölu glæsilegt 149 fm. tvílyft
einbýli á góðum stað í vesturbæn-
um, Hafnarfirði. Húsið er mjög
glæsilegt í alla staði og hefur verið
„nostrað“ við húsið jafnt að utan
sem að innan. Glæsilegar innrétt-
ingar og gólfefni. Verð kr. 35 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 hefur verið vel við hald-
ið 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. 

HEIÐVANGUR. Vorum að fá í
sölu lítið en afar huggulegt einbýli
á þessum frábæra stað í Norður-
bænum. Húsið er alls 150 fm með
bílskúr og er umlukið mjög falleg-
um trjágarði. Frábær staðsetning í
botnlanga þar sem er stutt í skóla
og leikskóla. Afar barnvænt um-
hverfi. Verð 37,5 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. 

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. 

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

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

BREIÐVANGUR. Í einkasölu fal-
leg og björt 106 fm íbúð á vinsæl-
um 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.

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. 

3ja herb.

ÁLFHOLT. Nýkomin í einkasölu vel
skipulögð 93 fm íbúð á 3ju hæð í
góðu fjölbýli á nýja Holtinu. Íbúðin er
mjög björt og rúmgóð. Herb. eru stór
og þvottahús er í íbúð. Suðursvalir
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. Mjög lítið
undir súð. Íbúðin hefur verið endur-
nýjuð talsvert, m.a. eldhús og bað.
Skipulag er mjög gott og íbúðin er
ekki mikið undir súð. Hús að utan
virtist í fínu lagi sem og gler og
gluggar. Góð íbúð fyrir unga fólkið.
Verð 15 millj. 

FLATAHRAUN. Nýkomin í 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. 

HÖRGSHOLT. Vorum að fá í einka-
sölu 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 ör-
stutt er í skóla og verslun. Gott út-
sýni er úr íbúðinni til suðurs. Verð
17,5 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. 

SÓLHEIMAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI. Íbúð á efstu hæð á þessum
frábæra stað í Reykjavík. Parket og
flísar á öllum gólfum. Íbúðin er 85,2
fm og henni fylgja tvær geymslur.
Nýlegt baðherbergi. Húsvörður. Verð
kr. 23.000.000,-. 

BREIÐVANGUR. Nýkomið í sölu
mjög góð og vel skipulögð 3ja herb.
íbúð á annarri hæð á góðum stað í
Norðurbænum, Hf. Tvö góð her-
bergi, björt stofa. 

BURKNAVELLIR. Erum með í
sölu stórglæsilega, 87 fm íbúð á
jarðhæð í klæddu lyftufjölbýli á
Völlunum. Sérinngangur og sér-
garður. Vandaðar kirsuberjainn-
réttingar og hurðar. Vandað park-
et 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. 

KLUKKUBERG:

Í sölu glæsileg og rúmgóð pallbyggð sérhæð á einum glæsilegasta út-
sýnisstað á höfuðborgarsvæðinu. Eignin er ca 330 fm. með innb. tvö-
földum bílskúr. Gegnheilt parket og flísar á gólfum, fallegar innréttingar.
Eign sem býður upp á mikla möguleika og hefur verið mikið lagt í húsið.
Þetta er eign sem vert er að skoða. Verð: Tilboð. 

HJALLABRAUT - ELDRI BORGARAR. 

Vorum að fá í einkasölu fallega og vel með farna íbúð í þessu vinsæla
þjónustuhúsi eldri borgara. Íbúðin er 79 fm, björt og afar vel um gengin.
Er í dag 2ja herb. en auðvelt að hafa 3ja herb. ef vill. Verð 24,5 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 teikningar á skrifst. 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
um
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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

SIGTÚN-RIS
Erum með góða 88,7 fm 5 herb. risíbúð á eft-
irsóttum stað. Íbúðin er nýstandsett að stór-
um hluta. Eldhús með snyrtilegri eldhúsinn-
réttingu.  Falleg tvöfölld hurð með gleri skilur
að borðstofu og stofu. Baðh. er nýstandsett
á afar smekklegan hátt, flísar á gólfi og

veggjum. Sameiginlegt þvottahús. Gott útsýni er úr íbúðinni. Verð 19,9 m.

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

baðh. eru í íbúðinni. 46,3 fm viðarsólpallur sem gengið er út á frá borðstofu.
Góður 46,3 fm bílskúr. Góð eign á eftirsóttum stað. Verð 44,9 milljónir.

AUÐBREKKA-SÉRHÆÐ Í KÓP.
Góð 5 herbergja sérhæð alls 135 fm (þar af
25,2 fm bílskúr) við Auðbrekku í Kópavogi.
Íbúð mikið endurnýjuð og hús í góðu ásig-
komulagi. Forstofa með fataskáp. Stórt
eldhús. Tvær samliggjandi stofur. Góðar
svalir. 3 svefnh. Góður 25,2 fm bílskúr með

góðri 5 fm gryfju fylgir eigninni.  Björt sérhæð í Kópavogi. Verð 23,9 m.

VESTURVALLAGATA - FALLEG
Falleg og rúmgóð 65,4 fm 2ja herb. íbúð á 4.
hæð. Íbúðin er afar snyrtileg með nýlegum
gólfefnum á eftirsóttum stað í Vesturbæ. Frá-
bært útsýni. Stórt eldhús. Björt stofa með út-
gengi á rúmg. suðursvalir. Baðh. er rúmgott.
Björt og rúmg. eign með einstöku útsýni á
eftirsóttum stað í vesturbænum. Verð 15,6 m.

FRAMNESVEGUR-RIS
Hlýleg og vel skipulögð risíbúð. Íbúðin er
nýlega standsett á afar smekklegan hátt.
Baðherbergið flísalagt hólf í gólf. Svefnh.
með fallegum nýjum fataskáp. Hvíttað eik-
arparket á gólfum. Innfelld halogen-lýsing
er í íbúðinni. Falleg íbúð á vinsælum stað í
gamla vesturbænum. Verð 14 m.

TJARNARSTÍGUR - SÉRH. Á SELTJ.
Hæðin er sérlega björt og opin. 4 svefn-
herb. eru í íbúðinni. Baðherb. er nýlega st-
andsett með tengi fyrir þvottavél. Stofa,
borðstofa og eldhús í alrými, dökkt parket
á gólfum. Eldhús með nýlegri og fallegri
viðarinnréttingu, vönduð tæki. Flísalagðar
svalir, gott útsýni. Verð 30,9 m. 

MARÍUBAUGUR - FALLEG
Glæsileg 3ja herb. eign á einum eftirsóttasta
stað í Grafarholtinu. Íbúðin er 78,6 fm með
um 25 fm einkalóð. Íbúðin er sérlega vel
skipulögð, björt og opin. Allar innréttingar
sérsmíðaðar. Gengið er út um eldhús í stóran
garð með nýjum leiktækjum. Glæsilegt út-
sýni. Verð 19,3 m.

FROSTAFOLD-GRAFARVOGUR
Góð 3ja herb. 95,6 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu 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.  Baðh. er stórt, tengi
fyrir bæði þvottavél og þurrkara.  Tvö

svefnerbergi. Hús í góðu ásigkomulagi. Verð 19,3 milljónir.
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FUNALIND-ÚTSÝNI
Rúmg. 3ja herb. íbúð með góðu útsýni á efstu
hæð í fjögurra hæða fjölbýli. Parket er á
flestum gólfum nema baðherbergi og þvotta-
húsi. Hol með fataskáp. 2 svefnh. með góðu
útsýni og fataskápum.  Stofa og borðstofa í
alrými. Útgengt á góðar svalir frá stofu. Lóð
með leiktækjum. Verð 21,5 m.

ÁLFKONUHVARF - 4RA HERB.
Stórglæsileg 120 fm 4ja herb. íbúð í fallegu
fjölbýli, með sérinng. af svölum og stæði í
bílskýli. Stofa og borðstofa með parketi á
gólfi. Rúmgóðar svalir. Eldhúsið með flís-
um á gólfi, vönduðum innréttingum og eld-
hústækjum. Stór og fallegt baðh. Þrjú stór

og björt parketlögð svefnherb. með skápum. Þvottahús í íbúð. Verð 30,5 m.

FÍFULIND - KÓPAVOGUR 
4ja herb. íbúð, 104,4 fm í Lindunum í Kópa-
vogi. Úr stofu er útgengt á svalir sem snúa
til suðurs. Eldhús með fallegum viðarinn-
réttingum. Við eldhúsið er sér þvhús með
flísum á gólfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Baðherbergi Flísalagt gólf og veggir.  Stutt

í alla þjónustu, leikskóla, skóla, verslanir og td. Smáralind. Verð 23,9 milljónir.

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

Arkitekt: Sigurður Halldórsson
SEGIR FRÁ VERKI GLÁMU/KÍM

Áhersla lögð á heillegt svipmót
SIGURÐUR HALLDÓRSSON ER EINN ÞEIRRA ARKITEKTA SEM STARFA
HJÁ ARKITEKTASTOFUNNI GLÁMU/KÍM. HANN VAR BEÐINN AÐ LÝSA
EINU VERKEFNA STOFUNNAR OG VALDI HÁSKÓLANN Á AKUREYRI.

„Það er skemmtilegt og ögrandi að fást við að teikna Háskólann á
Akureyri og fella nýjar byggingar að þeim sem fyrir voru, því þarna var
áður vistheimilið Sólborg. Það þurfti vissa varfærni við en við erum
mjög ánægð með hvernig til tókst,“ segir Sigurður. Hann segir áherslu
hafa verið lagða á heillegt svipmót bygginganna og að þær mynduðu
trausta umgjörð utan um starfsemi skólans. „Þetta voru smágerðar
byggingareiningar sem var raðað saman og þær tengdar í eina heild
með glerjuðum tengigangi. Eldri byggingarnar sem tilheyrðu Sólborg
eru steinsteyptar og einangraðar að innan en nýbyggingarnar eru
steyptar og klæddar múrkerfi að utan,“ segir Sigurður. „Nú er unnið að
uppbyggingu fjórða áfanga háskólans. Sá áfangi hýsir fyrirlestra- og há-
tíðasali. Sigurður lýsir að lokum háskólatorgi sem verður umlukið bygg-
ingum á þrjá vegu en tengist bæjarlífinu um þann fjórða, meðal annars
með göngustíg sem liggur milli bæjarins og efri byggða Akureyrar. Af
torginu verða svo inngangar í allar helstu deildir skólans.“

Horft eftir ganginum sem tengir allar byggingar Háskólans á Akureyri saman. 

Starfsfólk Glámu/Kím arkitekta. Stutt er út í óspillta náttúru.

Tenging milli hæða. Ljósmyndir Roni Horn
prýða húsnæði háskólans.

Garðrými milli kennsluálma.

M
YN

D
 G

VA



7MÁNUDAGUR 7. nóvember 2005

HÆÐIR   

Laugateigur - Neðri sérhæð Falleg
u.þ.b. 130 fm neðri sérhæð í botnlanga við
Laugateig í Reykjavík auk 38,0 fm stórs bíl-
skúrs. Eignin skiptist í forstofu, hol, tvennar
stofur, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi.
Sérinngangur. Rúmgóður og góður bílskúr
með gryfju.  V. 29,9 m. 5293

4RA-6 HERBERGJA   

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

Framnesvegur - 107 Reykjavík. 3-
4ra herbergja falleg101 fm íbúð á 2. hæð í
steinhúsi á horni Framnesvegs og Granda-
vegs. Íbúðin skiptist í gang, hol, stofu, borð-
stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og eld-
hús. Í kjallara fylgir sérgeymsla svo og sam-
eiginlegt þvottahús o.fl. Allt parket á íbúðinni
er nýlegt, gler er nýlegt og baðherbergið er
nýstandsett. Húsið var steypuviðgert og mál-
að fyrir þremur árum síðan, auk þess sem
svalir voru lagfærðar og skipt um klóaklagnir
undir húsinu. V. 20,3 m. 5408

Kelduland - Falleg íbúð. Mikið end-
urnýjuð og falleg 86 fm 4ra herbergja með
glæsilegu útsýni. Eignin skiptist m.a. í hol,
stofu/borðstofu, eldhús, þrjú herbergi og bað-
herbergi. Sér geymsla í kjallara og sameigin-
legt þvottahús. Húsið er í mjög góðu ástandi
að utan. Stórar suður svalir. V. 20,9 m. 5405

3JA HERBERGJA   

Grettisgata - 101 Reykjavík- Laus
fljótlega. Falleg 3ja herb. 89 fm íbúð í
gömlu steinhúsi. Íbúðin sem er björt og snyrti-
leg skiptist í tvær stofur ( önnur stofan er not-
uð sem svefnherbergi), svefnherb.,  eldhús og
baðherbergi. Svalir eru útaf stigapalli. Stór sér
geymsla ( 16,4 fm) fylgir í kjallara ásamt sam-
eignar þvottahúsi. Búið er að skipta um
skólplagnir undir húsinu og út á götu. V. 18,4
m. 5402

Háteigsvegur - Mikið endurnýj-
uð Glæsileg íbúð í kjallara með sérinngang.
Íbúðin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
geymslu/þvottahús, baðherbergi, stofu og
borðstofu sem áður var svefnherbergi. Stutt í
alla þjónustu. Íbúðin er mjög rúmgóð og nýt-
ast stofurnar sérstaklega vel.   5406

Klapparhlíð Gullfalleg íbúð á 1.hæð með
sérinngangi, ( hús á efri lóð ) , íbúðin skiptst í
forstofu,tvö stór svefnherbergi, baðherbergi
með þvottaherbergi innaf, stofur og eldhús.
5409

Kambasel - allt sér 3ja herbergja
102,9 fm íbúð með sérinngangi á jarðhæð,
sér garð og verönd. Eignin skiptist í anddyri,
hol, geymslu/tölvuherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og 2 stór svefnherbergi. Sér
þvottahús er inn af eldhúsi. V. 19,5 m. 5396

Reiðvað - Laus strax Vönduð fullbúin
3ja herb. 83 fm íbúð í falle gu og velstaðsettu
nýju fjölbýlishúsi á glæsilegum útsýnisstað í
Norðlingaholti, rétt austan Elliðavatns. Sér bíl-
stæði í upphitaðri bílageymslu í kjallara. Íbúð-
in skiptist í stofu, 2 svefnherb., eldhús, bað-
herb. og sérþvottahús. Sér inngangur er af
svölum. V. 20,7 m. 5398

Maríubaugur - Laus strax Falleg,
nýleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í húsi þar
sem aðeins er ein íbúð á hæð og þrjár íbúðir í
stigagangi.  Íbúðin skiptist í hol, tvö herbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og
geymslu. Frábært útsýni. V. 19,9 m. 5302
Spóahólar Vel skipulögð 81 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni. Íbúð-
in skiptist í hol, tvö herb., stofu, eldhús og
baðherb. Í kjallara fylgir sér geymsla svo og
sam. þvottahús, hjólag. o.fl. V. 15,9 m. 4987

2JA HERBERGJA   

Álftamýri - laus strax 2ja herbergja
björt 63,4 fm íbúð sem skiptist í hol, stofu,
eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Fallegt
útsýni. Íbúðin er laus nú þegar. Tilboð 5059
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ÆGÍSÍÐA - GLÆSILEG EIGN. 

Glæsilegt 304,1 fm einbýlishús með aukaíbúð á frábærum útsýnisstað við Ægisíðu í
Reykjavík. Á aðlhæðinni eru stórar glæsielgar stofur með arni, bókaherbergi og eldhús. Á
efri hæðinni eru 5 svefnherbergi, hol og baðherbergi. Í kjallara er ósamþykkt 2ja herbergja
íbúð auk þvottahúss, geymslna o.fl. Byggingarréttur. Frábær staðsetning. V. 85 m. 5403

ARNARHRAUN - LAUST FLJÓTLEGA. 

Mjög fallegt ca 200 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Arnarhraun í Hafnarfirði, ásamt
innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist þannig. 1. hæð: forstofa, hol, snyrting, stofa, borðstofa,
eldhús og þvottahús. Innangengt er í bílskúr sem er notaður að hluta sem sjónvarpsher-
bergi. Efri hæð: fjögur herbergi, baðherbergi, hol og gangur. Stór og fallegur suðurgarður
með nýlegri ca 50 fm timburverönd út af borðstofu. V. 43 m. 5401

BAUGANES - FRÁBÆR STAÐSETNING 
Virðulegt velskipulagt 252 fm einbýlishús á
eftirsóttum og rólegum stað. Á aðalhæð-
inni er forstofa, gangur 3 svefnherbergi (4
skv. teikningu), baðherbergi, snyrting,
stórar stofur (dagstofa, arinstofa og borð-
stofa) og eldhús. Í kjallara er séríbúðarað-
staða. Ákv. sala. Tilboð 5400

FAXATÚN - EINBÝLI 
Fallegt 240 fm einbýlishús á þremur pöll-
um við Faxatún í Garðabæ. Eignin skiptist
m.a. í hol, eldhús, stofu og borðstofu mið-
palli. Á efsta palli er baðherbergi og fjögur
herbergi. Á neðsta palli er hol, þvottahús,
baðherbergi, herbergi, sjónvarpsherbergi
og geymsla.  Fallegur garður. Hellulögð
verönd. Húsið hefur hlotið gott viðhald. V.
39 m. 5311

JÖKULGRUNN - FYRIR ELDRI BORGARA 
Fallegt 112 m2 raðhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr við Jökulgrunn hjá
Hrafnistu í Reykjavík. Eignin er öll í góðu
ástandi en hún skiptist í forstofu, hol,
stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi.
Þvottahús í íbúð. Innangengt í bílskúr.
Hellulögð verönd og garður við húsið. V.
32 m. 5435

KÚRLAND - RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
Vel staðsett 284 fm fm raðhús fyrir neðan
götu, ásamt 26 fm bílskúr á þessum mjög
svo eftirsótta stað í Fossvogsdalnum.
Húsið er á tveimur heilum hæðum sem eru
140 fm hvor. Efri hæðin skiptist í stofu,
borðstofu, sólstofu, þrjú svefnherbergi,
eldhús og snyrtingu. Á nefri hæð er svefn-
herbergi, fjölskylduherbergi, geymslur,
þvottahús og baðherbergi.   5404

•  Fjölskylduvænar 3-5 herbergja íbúðir í hinu nýja Norðlingaholti

•  Í Norðlingaholti verður m.a. nýr grunnskóli, leikskóli og verslunarmiðstöð.

•  Örstutt er í frábær útivistarsvæði eins og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn.

•  Lyftuhús með bílastæði í bílgeymslu fyrir flestar íbúðir.

•  Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð frá HTH og AEG.

•  Sér inngangur í allar íbúðir.

•  Sér timburverönd fylgir öllum íbúðum á jarðhæð.

•  Mjög rúmgóðar og skjólsælar útsýnissvalir á efstu hæð

•  Afhending í júlí 2006.

•  Sjá nánar á www.tgverk.is

HEL
LU

VA
Ð 1-

5

•  Fjölskylduvænar 3-5 herbergja íbúðir í hinu nýja Norðlingaholti

•  Í Norðlingaholti verður m.a. nýr grunnskóli, leikskóli og verslunarmiðstöð.

•  Örstutt er í frábær útivistarsvæði eins og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn.

•  Lyftuhús með bílastæði í bílgeymslu fyrir flestar íbúðir.

•  Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð frá HTH og AEG.

•  Sér inngangur í allar íbúðir.

•  Sér timburverönd fylgir öllum íbúðum á jarðhæð.

•  Mjög rúmgóðar og skjólsælar útsýnissvalir á efstu hæð

•  Afhending í júlí 2006.

•  Sjá nánar á www.tgverk.is



8 7. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

Sími 5575 88500
Fax  575 8505

Síðumúla 11 • 2. hæð • 108 Reykjavík
Jón Ellert Lárusson, lögg. fasteignasali

SÓLVALLAGATA - EINBÝLI Á þessum eftirsótta stað í
vesturborginni höfum við til sölumeðferðar 220 fm húseign ásamt 18
geymsluskúr. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni. Húsið skiptist m.a.
þannig: Á 1. hæð eru þrjár samliggjandi stofur, eldhús og anddyri, ris-
hæðin er þrjú svefnherb. og baðherbergi, kjallarinn er herbergi, baðher-
bergi, þvottaherbergi og fjórar geymslur. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

HAMRABORG  Góð 4ra herb. 107 fm. íbúð á 3.h. ( efstu ) ásamt
6 fm. geymslu eða samtals 113 fm.  Íbúðin skiptist  í flísalagt hol með skáp,
rúmgóða parketlagða stofu með útgang út á suður-svalir, flísalagt bað-
herb. með baðkari, eldhús með ágætri innréttingu og þvottaherb. og búr
inn af. Svefnherbergin eru þrjú og eru skápar í þeim öllum.  Aðgangur að
bílageymsluhúsi fylgir íbúðinni.   Áhv. 12,4 m.   V. 19,8 m.

KLEPPSVEGUR  Góð 4ra herb. 112 fm.  íbúð á 2.h. í litlu fjölbýli
efst á Kleppsveginum.  Eignin skiptist í parketlagt hol með fataskáp, eld-
hús með ágætri innréttingu og þvottaherbergi inn af, baðherbergi með
baðkari, 3 svefnherb. með skápum í tveim þeirra og rúmgóða teppalagða
stofu.  Tvennar svalir og sérgeymsla í kjallara.   V. 18,3 m.

LINDASMÁRI 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, sturt-
uklefa og innréttingu, rúmgóða parketlagða stofu með útgang út í sér-
garð, eldhús með flísum á gólfi, fallegri innréttingu og góðum tækjum og
þvottaherb./geymsla þar inn af.  Hús lagað og málað að utan 2004.   Áhv.
13,8 m.   V. 20,8 m.

SKEIÐARVOGUR  2ja herb. 62 fm kjallaraíbúð á þessum vin-
sæla stað í Vogunum. Íbúðin er m.a. stofa, rúmgott svefnherb., hol, eld-
hús, baðherb. o.fl. Stutt í alla þjónustu. Verð 12,5 millj.

HRAUNBÆR - RAÐHÚS 133 fm raðhús á einni hæð ásamt
21 fm bílskúr á þessum vinsæla stað í austurborginni. Húsið er stofa,
borðstofa, þrjú svefnherb., eldhús, baðherb., þvottaherb., o.fl. 

HÁALEITISBRAUT - BÍLSKÚR Falleg og töluvert endur-
nýjuð 113 fm. íbúð á 3.h. ásamt 23 fm. bílskúr eða samtals 136,1 fm.  Íbúð-
in skiptist í parketlagt hol með skápum, eldhús  með fallegri innréttingu og
tækjum, parketlögð stofa og borðstofa með fallegu útsýni og vestur-svöl-
um, 3 parketlögð hebergi og eru skápar í tveimur, flísalagt baðherb. með
baðkari, innréttingu og glugga og sérgeymsla með glugga í kjallara.  Bíl-
skúr með opnara, vatni og rafmagni.  Áhv. 13,2 m.  V. 24,9 m.

BÓLSTAÐAHLÍÐ  Góð og mikið endurnýjuð 3ja. herb. íbúð á
1.h.   Eignin skiptist í parketlagt hol, flísalagt baðherbergi með baðkari, 2
parketlögð herbergi með skápum, parketlagða 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.

SÖRLASKJÓL Töluvert endurnýjuð 71,1 fm. 2ja herb. íbúð í kjall-
ara (lítið niðurgrafin) með sérinngangi í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í
gang, stofu, rúmgott svefnherbergi, nýlega endurnýjað flísalagt baðher-
bergið með hita í gólfi.  Eldhúsið er með ljósri innréttingu, nýleg eldavél
og borðpláss.  Í garði er sameiginlegur sólpallur með skjólgirðingu.  Búið
er að endurnýja hitaveitulagnir, allar lagnir á baði, ofnar eru að mestu ný-
ir og búið er að endurnýja skólplagnir undir húsinu.  Hátt er til lofts í íbúð-
inni. Verð 16,9 millj.

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

VALLENGI - 5 HERB
Mjög falleg, rúmg. og björt 111 fm, 5 herb. íbúð með sérinng. á ef-
rihæð í litlu fjölbýli. Björt og rúmgóð stofa, útgengt á suðursvalir. 4
sv.herb. öll með skápum. Bað er með baðkari, sturtukl. og innr. Flís-
al. þv.herb. innan íbúðar. Glæsil. eldh. opið inn í stofu. Vandaðar
flísar og parket á gólfum. Útsýni. Stutt í alla þjón. V. 24,4 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. m/parket dúk. Rúmgóð og björt stofa með fallegum
boga kvistum, nýju gleri og gluggapóstum. Nýjar hellulagðar sval-
ir í suður. Nýleg innrétting í eldhúsi. Vaxborið Bruce parket í stofu
og eldhúsi. Raflagnir og rafmagnstafla eru u.þ.b.10 ára. V. 16,9
millj.

HVASSALEITI - 4RA HERB. M/BÍLSK.
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.

ÞRASTARÁS - 4RA HERB
Mjög falleg 4ra herb., 111,5 fm endaíbúð á 3. hæð í Hafnarfirði.
Glæsilegt útsýni. Sér inngangur af svölum en sameiginlegur inn í
húsið. 3 svefnherb., öll með skápum. 16 fm hjónaherb.. Flísalagt
baðherb.. Eldhús með borðkrók. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegar
innréttingar, innfelldar hurðar. Flísar og parket á gólfum. Sér geym-
sla í sameign. Stutt í alla þjónustu. V. 26,7 millj.

ÖLDUGRANDI - 3JA HERB
Góð 85,4 fm, 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með sérinngang og
stæði í lokaðri bílageymslu. Fyrir framan eldhúsið er borðstofa, inn
af henni er rúmgóð stofa með útgengi á skjólgóða og afgirta hellu-
lagða 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
Mjög fallega staðsett, glæsilegt 80,1 fm einbýlishús á 2 hæðum við
Höfðagötu. Uppgert í gamla stílnum að utan. Forstofa og 2 flísalögð
baðherb.. Þvottavél fylgir. Stofa og fallegt eldhús. 2 svefnherb.. Út
af stofu er sólpallur, glæsilegt útsýni. Rúmgóður sjónvarpsskáli
með náttúrurstein á gólfi. Geymsluskúr á lóðinni. Allt nýuppgert á
afar smekklegan hátt, bæði að innan og utan. TILBOÐ ÓSKAST Í
EIGNINA.

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, for-
stofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað með sturtu. Parket á gólfum.
Innangengt í íbúðina úr aðalíbúð. Skipti koma til greina. V. 19,9
millj.

STYKKISHÓLMUR-EINBÝLI
Til sölu fallegt og vel skipulagt 220,9 fm. einbýlishús á einni hæð
með tvöföldum, óvenjustórum 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. Mik-
ið útsýni til fjalla. Skipti möguleg á eign í Reykjavík.  V. 26,8 millj.

Fr
um

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
Samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaðursími

696 7070

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar Baldurs-
son

sölumaður
sími 698 6919

Sverrir Kristjáns-
son

lögg. fasteignasali
sími 896 4489

Gunnar Borg
sölumaður

sími 897 0988

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is
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Nýjar glæsil. 2ja - 3ja og 4ra
herb. séríbúðir í nýju 3ja hæða
fjölbýli með sérinngangi af svölum
í allar íbúðir. Íbúðum á jarðhæð
fylgir stór sérafnotaréttur af lóð.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bíla-
geymslu. Afh. á húsinu nr. 9-11
er eftir 3 mán. Fullbúnar íbúðir
(án gólfefna) með flísal. glæsil.
baðh. vönduðum innrétt. frá HTH
m. mögul. á vali á spónartegund
í hluta íbúðanna. Hús, lóð, bíla-
geymsla og stæði afh. fullfrág.
Verð 2ja herb. 93 fm á jarðh. er
19,9 millj. Verð 3ja herb. 108,5

fm er frá 22,8 millj. Verð 4ra herb. 119,1 fm 25,9 millj. eigum einnig eftir örfáar
íbúðir í nr. 5-7 sem eru til afh. við kaupsamn.

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

Rauðavað 5-11 -afhendast fljótlega

Í einkasölu glæsileg velskipulögð 228 fm
hús á 2.hæðum með innbyggðum 41,2
fm tvöf. bílskúr. Að innan afhendast hús-
in tilbúin til spörslunar, málunar og inn-
réttinga með hitalögn í gólfum og stútum
neysluvatns tilbúnum til tenginga. Steypt-
ir innveggir verða komnir og allir léttir inn-
veggir Allar raflagnir eru komnar sam-
kvæmt teikningu (vinnuljósarafmagn). Öll
inntaksgjöld verða greidd. Húsið verður
fullfrágengið að utan með öllum gluggum

íkomnum með gleri og lausafögum og lóð skilast grófjöfnuð.Frábær staðsetning. Gert
er ráð fyrir að afhenda húsin í mars-apríl 2006. Verð 39,9 millj. endahús og 39,5
millj. miðjuhús. Sjá www.nybyggingar.is 

Hamrakór - ný glæsileg einbýli/tengihús

Nýtt glæsil. 208 fm einb. á einni hæð
þar af innb. tvöfaldur 50 fm bílsk. Húsið
er einstaklega vel skipulagt og vandað í
alla staði. Hiti í gólfum. 4 svefnherbergi,
frábært útsýni á Faxaflóan, til Reykjavíkur,
Reykjanes og fl. Til afhendingar svo til
strax, fullbúið að utan (steinað), rúml. til-
búið til innréttinga. Aðeins eftir að inn-
rétta eftir sínu höfði. Gott verð 39,9 millj.
fyrir góða eign á frábærum rólegum út-
sýnisstað.

Álftanes - sjávarlóð. Glæsil. nýtt einbýli á einni hæð

Til sölu af sérstökum ástæðum lóðir/byggingaframkvæmdir undir sex
sérhæðir + 3 bílskúra á frábærum stað innst í lokaðri götu. Mjög góðar
teikningar. Búið að steypa sökkul og plötu. Til afhendingar strax. Nánari
upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali í 896-5222

Norðlingaholt - lóðir / byggingarframkvæmdir

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 3 íbúðir seldar.

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

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. bíl-
skúr(jeppabílskúr). Húsið skilast frág. að utan og
fokhelt að innan . 4 svefnherb. Flott teikning.
Farðu inná nybyggingar.is og sjáðu tekningar og
prentaðu þær út. V. 33 millj.

Drekakór - parhús til afhendingar fljótlega.

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 - 10 íbúðir seldar

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 lyftuhúsi sem er fyrir
50 ára og eldri. Tvær Íbúðirnar afhendast full-
frág. og er ein íbúð fullbúin með vönduðu park-
eti, 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 góð-
um stað í Mosfellsb. Húsin eru um 165 fm að
stærð með innb. bílskúr. Mögul. á allt að 4 svefn-
herb. 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

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 gólfefna.Frábær staðsetning á góðum útsýn-
isstað. V. 35,9 m.

Sérh. við Andarhvarf í Kópavogi.

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.
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Álfkonuhvarf - Sérinng. 203 Kóp

Falleg 100 fm, 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílgeymslu í nýju fjöleignarhús, Íbúðin skilast fullbúin
á gólfefna, þó verða flísar á baðherbergi, forstofu og
þvottahúsi.  Afhending er í nóvember n.k. Lyfta í stiga-
húsi og sér inngangur af svölum. Verð 21,9 millj.

Brekkubyggð - raðh- 210 Gb

Mjög góð 2ja herb (er í dag sem 3ja herb) 75,8 fm.
raðhús  að Brekkubyggð í Garðabæ. Eldhús er opið
inn af stofu með hvítri innréttingu og parket á gólfi.
Tvö svefnherbergi,  rúmgóð stofa með útgengi út á
fallegan sólpall. Falleg eign á einum besta stað í
Garðabæ. Verð 21 millj.

Kjarrhólmi - 200 Kóp.

Mjög góð 3ja herbergja 75,1 fm íbúð á fyrstu hæð að
Kjarrhólma í Kópavogi. Nýlegt parket á stofu og holi.
Eldhús með ágætri eldri innréttingu. Þvottahús innan
íbúðar. Búið er að klæða suður hlið hússins. Stutt í
Fossvogsdalinn. Verð 15,5 millj.

Laufengi   Sérinngangur 112 Rvk

Mjög góð 3ja herbergja 85,6 fm íbúð með sérinn-
gangi. Eldhús með fallegri innréttingu, flísar á baði,
tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa með útgengi á suður
svalir.Stutt í skóla, leikskóla svo og alla almenna þjón-
ustu. Verð 17,9 millj

Vindás-fjölb. - 110 Rvk

Falleg og vel skipulögð 3ja herb 82,8 fm íbúð á efstu
hæð í fjölb. Eikarparket á öllum gólfum nema baðher-
bergi og eldhúsi sem eru flísalögð. Vel staðsett íbúð,
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Frábærar
gönguleiðir í næsta nágrenni. Verð 17.9 millj.

Ljósalind - 201 Kóp.

LÆKKAÐ VERÐ. Glæsileg 3ja 98 fm herb íbúð í litlu
fjölbýli í Lindarhverfi. Eikarparket á gólfum, maghony
innréttingar. fataherbergi innaf hjónaherbergi, þvotta-
hús inni í íbúð. flísalagaðar svalir.verð 22,9 millj.

Hraunbær 110 Rvk

Lækkað verð. Góð 5 herbergja 123,5 fm íbúð á 1.
hæð í fimm íbúða stigahúsi miðsvæðis í Árbæjar-
hverfi. Húsið er Steni-klætt að hluta en þakið og vest-
urhlið voru viðgerð og máluð fyrir 3 árum. Merkt bíla-
stæði og á sameiginlegri lóð er fjöldi leiktækja. Stutt í
verslanir, heilsugæslu, apótek, pósthús, banka, skóla,
leikskóla, sundlaug og Fylkis-völlinn.  19,5 millj.

3-4ra herb. Strandvegur 210 Gb

3-4ra herbergja 104,4 fm íbúð á 2. hæð með suð
austur verönd. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna,
nema á baði og þvottahúsi þar verða flísar. Íbúðirnar
eru rúmgóðar og eru með vönduðum innréttingu.
Stæði í bílageymslu. Verð  28,5 millj.

3-4ra herb. Strandvegur 210 Gb

3-4ra herbergja 118,1 fm íbúð á 2. hæð með suður
verönd. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna,  nema á
baði og þvottahúsi þar verða flísar. Íbúðirnar eru rúm-
góðar og eru með vönduðum innréttingu. Stæði í
bílageymslu. Verð  34 millj.

3-4ra herb. Strandvegur 210 Gb

3-4ra herbergja 134,8 fm íbúð á 1. hæð með vestur
verönd. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna,  nema á
baði og þvottahúsi þar verða flísar. Íbúðirnar eru rúm-
góðar og eru með vönduðum innréttingu. Stæði í
bílageymslu. Verð  37 millj.

Njálsgata - 101 Rvík.
Gullfalleg  87fm 2-3ja herb íbúð í
mikið endurnýjuðu húsi á besta
stað í miðbænum. Baðherbergi ný-
tekið í gegn, gegnheilt parket á gólf-
um, nýlegur sólskáli út af eldhúsi.
pípulagnir og raflagnir endurnýjaðar
Verð 23,7 millj.

Fasteignasalan Bifröst ● Vegmúla 2 ● 104 Reykjavík ● Sími 533 3344 ● Pálmi B. Almarsson lögg. fasteignas.
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Blásalir í Kópavogi
Til endurúthlutunar er rúm 2 herbergja íbúð um 80 fm. 
Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi og getur verið til afhend-
ingar fljótlega.

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð rúmlega 94 fm. 
Íbúðin er á jarðhæð í fjórbýlishúsi og getur verið til afhend-
ingar fljótlega.

Lóuland í Garði 
Til endurúthlutunar er 4ra herbergja íbúð í parhúsi. Íbúðin
er rúmlega 105 fm. ásamt um 30 fm. bílskúr og getur verið
til afhendingar strax.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúðir í byggingu í Garði, Sandgerði og til
endurúthlutunar á Kirkjubæjarklaustri.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54 og í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

Víkurbraut 46,
Sími 426 771
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jako
sölumað

SKIPASTÍGUR 20, GRINDAVÍK
Nýlegt raðhús ásamt bílskúr. Húsið
er 103,8 ferm og bílskúr 23,2 ferm.
Húsið skiptist í stofu, eldhús, bað og
3 svefnherb. Allar innréttingar, hurðir
og skápar úr rauðeik. Parket á stofu,
hol og herb. Flísar á eldhúsi og for-
stofu. Innangengt er úr forstofu í bíl-
skúr. Bílskúr er flísalagður. Mjög fal-
leg eign. Afhending í byrjun júní
2006Verð: 21.900.000,-

STAÐARHRAUN 24B, GRINDAVÍK
Glæsileg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús,
bað, 3 svefnherb. þvottaherb. Inn-
rétting í eldhúsi og baði úr kirsu-
berjavið, einnig hurðir og skápar.
Parket á stofu og herb. en flísar á
eldhúsi, baði , gangi og forstofu.
Verð: 19.200.000,-

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 fyrirhöfn 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 hús-
inu 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. Þvotta-
herb. í íbúðinni. Búið að endurnýja
neysluvatnslagnir.

Verð: 9.500.000,-

SUÐURHÓP 3-5
Glæsileg parhús í byggingu, 168
ferm. alls. Skilast fullbúin að innan,
að utan verður lóð grófjöfnuð en
innkeyrsla og aðalinngangur hellu-
lagt með snjólbræðslukerfi. Húsin
eru steypt úr en klædd að utan
með báruðu áli. Í eldhúsi verður

aukalega tvöfaldur ísskápur, uppþvottavél og örbylgjuofn. Öll eldhústæki eru frá
Whirlpool úr stáli. Byggingaraðili Þ.A.byggingar ehf. Verð kr. 28.000.000,- Bygging-
araðili Þ.A.byggingar ehf.

VESTURHÓP 16-28
Falleg raðhús í byggingu. Um er að
ræða raðhús á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr. Íbúðin ásamt bíl-
skúr er samtals 125 ferm.. Hús-
byggjandi er H.H. smíði ehf. Hönn-
uður hússins er Vektor. Eignin skilast
fullbúin að utan sem innan. Lóð

verður tyrft og hellulögð innkeyrsla. Verð: 21.100.000,-

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46
Grindavík
Sími 426 7711
www.es.is

800 Selfoss: Glæsilegt einbýlishús á útivistarsvæði
Húsið og Smárinn fasteignasölur eru með til sölu glæsilegt fimm herbergja einbýlishús við bakka
Ölfusár. 

Lýsing: 175,1 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum. Á neðri hæð hússins er forstofa, tvö stór svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofa og borðstofa. Stigi liggur upp á efri hæð hússins þar sem eru tvö svefnherbergi og sólstofa þaðan sem
opið er niður í stofu og borðstofu og útgengt á suðaustursvalir.

Úti: Húsið er við bakka Ölfusár á einum fallegasta byggingarstað sem völ er á á Selfossi. Hverfið er tilvalið fyrir útivistarfólk.
Hægt er að ganga inn með Ölfusánni og liggja göngustígar um allt skógræktarsvæðið og inn að Hellismýri.

Annað: Húsið skilast fullbúið að utan og nærri tilbúið til innréttingar. Hiti verður í gólfum neðri hæðar og lagt fyrir ofnum á efri
hæð. Í mæni verður stór þakgluggi og tveir veltigluggar. Tvöfalt gler í gluggum. Lagt verður fyrir innbyggðu ryksugukerfi. Bíla-
geymsla verður miðsvæðis og gefst kostur á að kaupa þar stæði. 

Verð: 28 milljónir Fermetrar: 175,1 Fasteignasala: Húsið og Smárinn

112 Reykjavík: Sólpallar og vandað eldhús
Barðastaðir 47: Fjögurra herbergja íbúð á einni hæð í raðhúsi.

Lýsing: Fjögurra herbergja raðhús á
einni hæð. Forstofa með flísum og
fataskápum. Inni af forstofu er
þvottahús. Rúmgóð stofa með park-
etti á gólfi. Útgengt úr stofu á nýjan
sólpall. Opið er úr stofu inn í eldhús.
Eldhús með parketti á gólfi, vandaðri
Alno-innréttingu, keramikhelluborði
og stálháfi. Svefnherbergin eru þrjú,
öll með nýju parketti á gólfum. Skáp-
ar í öllum svefnherbergjum. Baðher-
bergi er flísalagt í hólf og gólf með
baðkari og sturtuklefa. Viðarinnrétting
er á baðherbergi. Vinnuherbergi með
parketti á gólfi, fatahengi og skáp. 

Úti: Bílskúr. Um 60 fermetra sólpallur
í garði með skjólvegg. 40 fermetra
sólpallur fyrir framan hús.

Annað: Tvöfalt gler í gluggum. Sérhiti
með Danfosslokum. Upptekin loft
eru í húsinu. Innfelld halógenlýsing í
stofu, svefnherbergjum og eldhúsi.
Húsið nýlega málað að innan.

Fermetrar 131,8. Bílskúrinn er 32,3 fermetrar. Verð: 39,4 milljónir Fasteignasala: Draumahús

VEGGFÓÐUR
MÁNUDAGA KL 21.00

FYLGSTU MEÐ!

VALA OG HÁLFDÁN KYNNA FYRIR OKKUR ÞAÐ FERSKASTA 
Í HÖNNUN OG LÍFSSTÍL AF ALKUNNRI SMEKKVÍSI.



13MÁNUDAGUR 7. nóvember 2005



14 7. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

EINBÝLI

FURUBERG - EINBÝLI Á EINNI
HÆÐ SÉRLEGA VEL SKIPULAGT 182 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 40 fm BÍL-
SKÚR, samtals 222 fm góðum stað í Set-
berginu í Hafnarfirði.  6 svefnherbergi, stór
stofa og eldhús, rúmgott sjónvarpshol,
flísar og parket á gólfum, hellulagt bíl-
aplan. Gott hús.  Verð 45,5 millj.     2336

FURUVELLIR - GLÆSILEGT EIN-
BÝLI Nýtt og fallegt 218,0 fm EINBÝLI á
einni hæð, ásamt 52,0 fm TVÖFÖLDUM
BÍLSKÚR, samtals 270,0 fm Húsið er full-
búið að utan steinað með marmarasalla,
lóð grófjöfnuð. Að innan er húsið rúmlega
tilbúið til innréttinga. Hiti í gólfum. Gluggar
og útihurðar eru úr plasti og því viðhalds-
frítt. AFH. STRAX. Verð 49,5 m.  4674 

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 innréttingar,
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 - GARÐABÆR -
GOTT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ -
MEÐ ÚTSÝNI. 196 fm einbýlishús með
innbyggðum ca 47 fm bílskúr á góðum
stað í Garðbæ.  Möguleiki á allt að fimm
svefnherbergjum.   Góð eldhúsinnrétting,
stáltæki og gashellur. Gestasnyrting og
gott baðherbergi. Parket  stofu, sjónvarps-
holi og borðstofu. Sjón er sögu ríkari.
Verð 48.7 millj.   48,7 4787

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA TVÆR ÍBÚÐIR  Fallegt MIKIÐ END-
URNÝJAÐ 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 inn-
byggðum bílskúr. Góðar innréttingar og
skápar, gólfhiti, verönd. Húsið er nánast
fullbúið. Örstutt verður í skóla og aðra
þjónustu í framtíðinni. GÓÐ EIGN SEM
HÆGT ER AÐ MÆLA MEÐ.  GOTT VERÐ,
endaraðhús, á aðeins 38.9 millj.  4667 

HÆÐIR

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

LÆKJARGATA, NÝ UPPGERÐ-
LAUS STRAX Vorum að fá í einkasölu
glæsilega mikið endurnýjaða miðhæð á
góðum stað við lækinn. Nýlegt eldhús,
bað og gólfefni. Fallegur garður. LAUS
STRAX Verð. 23,9 millj.  4691 

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR - LAUS STRAX MJÖG GÓÐ OG
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 181 fm EFRI SÉR-
HÆÐ OG RIS Í TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM
BÍLSKÚR, MIÐSVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI.
HÚSIÐ ER KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ.
4 SVEFNHERBERGI. „ LAUS STRAX „
Verð 29,7 millj.  4553 

4RA TIL 7 HERB.

KRISTNIBRAUT - FALLEG -
REYKJAVÍK NÝLEG OG GLÆSILEG
110,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð í nýlegu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANG-
UR innaf svölum. Sér bílastæði í opinni bíl-
geymslu. Flísar og parket. Verönd með
skjólveggjum. Verð 25,9 millj.  4881 

FLÚÐASEL - MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU Góð 4ra herb. 100 fm íbúð
ásamt herbergi í kjallara og stæði í bíla-
geymslu, samt. 150 fm. Bað endurn., nudd-
baðkar og veggsalerni. Yfirb. svalir. Herb. í
kj. er með eldh. og aðg. að snyrt. m/sturtu,
kjörið til útleigu. Verð 22,7 millj.  4970 

EYRARHOLT - STÓR EIGN - FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI Falleg og rúmgóð 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
kaups. Snyrtil. eign. Verð 21.9 millj. 4438

HRINGBRAUT - FALLEG ÍBÚÐ Vorum
að fá endurn. íbúð á 1 hæð. Flísar og parket
á gólfum, flísal. bað og fallegt eldhús. Góð
eign á góðum stað. Verð 18,9 millj.  4884 

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

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

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

DAGGARVELLIR - EIN FLOTT 4ra
HERBERGJA. Falleg og fulbúin íbúð á
annari hæð í góðu fjölbýli, sérinngangur, eik-
arparket og innréttingar. Þrjú svefnherbergi,
rúmgóðar innréttingar, háfur og gaseldavél.
Húsið er steinað að utan því lítið viðhald. 92
fm. Laus fljótlega, verð 21.0 m.    4809

BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS
STRAX Vorum að fá 4-5 herb. íbúð á 2.
hæð í góðu húsi. Möguleg 4 svefnherb.
Þv.h. í íbúð. St. svalir. Laus við kaupsamn-
ing. HAGSTÆTT VERÐ 18,9 millj.  4709 

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDSLITLU“
fjölbýli á VÖLLUM í HAFNARFIRÐI. SÉR-
INNGANGUR af svölum. VANDARÐAR inn-
réttingar. FULLBÚIN OG GLÆSILEG EIGN.
Verð 21,5 millj.  V. 21,5 m. 3718

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

ARNARHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 93,8 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á
1. hæð ásamt 26,9 fm BÍLSKÚR, samtals
120,7 fm á góðum stað í MIÐBÆNUM.
Verð 21,4 millj.  4696 

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-klæðningu,
ásamt 25 fm BÍLSKÚR. Gott sérherbergi og
sérgeymsla í kjallara sem fylgir íbúðinni.
Samtals alls 143,9 fm Verð 19,5millj.   4692 

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK - MEÐ
AUKAHERBERGI. Vorum að fá í einka-
sölu fallega og bjarta 123 fm íbúð á þess-
um vinsæla stað. Auka herbergi í kjallara
með aðgengi að snyrtingu. Gott hús nýlega
tekið í gegn að utan. Verð 23,8 m.  4664 

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104 fm
íbúð á 2. hæð.  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 herb. íbúð ásamt 24 fm bílsk. í góðu
fjölb., samt. 132 fm  Stórt eldhús. 3 svefn-
herb. Stórar v/svalir. Verð 19,9 millj.   4580

HÁHOLT - LAUS STRAXFalleg 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 FLOTTFyrsta flokks íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er
sér stæði í bílgeymslu.  Flott gólfefni og
innréttingar.  Sjón er sögu ríkari, þrjú
svefnherbergi.  Verð 24,9 millj.    4432

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA -
TVENNAR SVALIR Falleg og kósý 112
fm fimm herb. íbúð í litlu góðu fjölbýli.
Íbúðin er á þriðju hæð með fallegt útsýni.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtileg og góð eign.  Verð 18,9 millj.
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 ENDAÍBÚÐá fyrstu hæð í
góðri blokk.  3 svefnherbergi. Parket á
gólfum.   Stutt í barnaskóla og verslun.
Góð eign.  Verð 18,6 millj.    3483

3JA HERB.

STRANDGATA - SÉRINNGANGUR
Falleg 79 fm 3ja herbergja jarðhæð í þrí-
býlishúsi með SÉRINNGANGI. Tvö góð
svefnherbergi.  Góð staðsetning, stutt í
alla þjónustu.  Verð 14,6 millj.   3320 

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐGóð 91,4
fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
litlu nýlega viðgerðu 2ja hæða fjölbýli. AÐ-
EINS EIN ÍBÚÐ Á PALLI - FJÓRAR Í
STIGAGANGI. Verð 17,1 millj.  4893 

TORFUFELL - RVÍK - FYRIR LAG-
HENTA 79 fm íbúð á þriðju hæð í litlu
fjölbýli við Torfufell. Þarf að taka íbúðina
að mestu í gegn nema eldhúsinnréttingu
og skápa.  Tvö svefnherbergi. Laus fljót-
lega. GOTT VERÐ aðeins 12,9 m.    4882

ÁLFASKEIÐ - MEÐ BÍLSKÚR Falleg
3ja herb. 92 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjöl-
býli ásamt 24 fm bílskúr, samtals 116 fm
Blokkin er klædd að utan allan hringinn.
Suðvestursvalir, FRÁBÆRT ÚTSÝNI.  Verð
17,9 millj.  4841 

KRÍUÁS - LYFTUHÚSVorum 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 

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

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

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

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!
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GRÆNAKINN - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega 72,2fm
íbúð með sér inngangi í fallegu ný máluðu
húsi. Parket og flísar á gólfum. Verð 15,5
millj. V. 15,5 m. 4817 

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

VALLARBARUT - MEÐ BÍLSKÚRNý-
leg, 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 - ENDAÍBÚÐ -
LAUS STRAX Falleg og rúmgóð 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 STRAX. 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 skipulgöð 89 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð fallegu húsi.   Það
er verið að taka húsið í gegn að utan því
verður lítið viðhald í framtíðinni að utan.
Rúmgóð herbergi, parket á gólfum.  Verð
16,5 millj.    4606

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

LYNGMÓAR - GARÐABÆR -  BÍL-
SKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg og
vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á
annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og
góðu fjölbýli. Yfirbyggðar svalir/sólstofa
Húsið hefur verið klætt að utan og er því
viðhalds lítið.  Góð og vel með farin eign.
Glæsilegt útsýni út á flóann, Snæfellsnes
og víðar.  Verð 20.9 millj.   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.
FRÁBÆRT 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.
ÍBÚÐ3ja 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.

VALLARGERÐI - KÓPAVOGUR Fal-
leg og rúmgóð 65 fm 2ja herb. neðri hæð í
fjórbýli á góðum og rólegum stað í vestur-
bæ Kópavogs. SÉRINNGANGUR. Baðher-
bergi endurnýjað.  Verð 14,5 millj.  4969 

ESKIVELLIR - NÝ - MEÐ FALLEGU
ÚTSÝNIGLÆSILEG 76,9 fm 2ja herb.
íbúð á 4. hæð (efstu) í NÝJU LYFTUHÚSI
á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Völlun-
um. SÉRINNGANGUR. s Sérhannaðar inn-
réttingar sem ná upp í loft. Vönduð tæki
(stál). Íbúðin afhendist fullbúin en án gólf-
efna fyrir jól, nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar. Verð 17,0 m.  4898 

HVAMMABRAUT - LAUS FLJÓTLE-
GA Góð 64,6 fm 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð á góðum stað í góðu nýlega viðgerðu
og máluðu fjölbýli. Verið er að gera við og
mála húsið að utan. Verð 12,3 millj.  4892 

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 

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

TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐFalleg
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 

KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ
Falleg 53 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
í góðu þríbýli á góðum stað í miðbænum.
Sameiginlegur inngangur með risíbúð.
Verð 11,2 millj.  4848 

MIÐVANGUR - LYFTUHÚS - LAUS
STRAXGóð 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. - LYFTU-
HÚSVorum 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 millj. 16,9
4671 

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEGNÝLEG
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-
ING82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
Falleg og rúmgóð íbúð.  Útsýni,  laus við
kaupsaming.  Verð 15.9 millj.   4386 

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ64.1
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. Verð 12,9
millj.  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 

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

LANDIÐ

MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS
- VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PARHÚS
Á EINNI HÆÐ með innbyggðum BÍLSKÚR í
Vogum, Vatnsleysuströnd. 4 svefnherbergi.
Húsið selst fullbúið að utan rúmlega fokhelt
að innan. Verð 18,6 m.  4866 

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. 4 svefnherbergi.
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 18,5 m.    4844

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

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
millj.  2117 

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK -
MÖGULEG SKIPTIEFRI SÉRHÆÐ, 102
fm ásamt ca: 53 fm óinnréttuðu risi sem
búið er að opna upp í og gefur mikla
möguleika. SÉRINNGANGUR. Íbúðin er öll
endurnýjuð, þ.e. gólfefni, innréttingar og
tæki, skápar, lagnir fyrir heitt og kalt vatn,
rafmagn og rafmagnstafla, innihurðar, loft
með halogenlýsingu. Verð 18,0 m.   4027 

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

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

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg
2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjöl-
býli á góðum stað miðsvæðis í bænum.
Verð 7,5 millj.  3722 

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

VOGAGERÐI - 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. mið-
hæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/her-
bergi, samtals fm112,6. Eldhús með ný-
legri innréttingu. Sér geymsla og sér
þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt
að utan með steni. Innangengt er í kjallar-
ann.  Verð 7,7 millj.  4604 

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. Gófefni eru
flísar að mestu, snyrting og starfsmanna-
aðstaða. Verð 13,9 millj.   3439 

SUMARHÚS

FORNISTEKKUR - HVALFJARÐ-
ARSTRÖNDNýlegur og fallegur 43,2 fm
Sumar-/heilsárshús, ásamt góðu svefn-
lofti á góðum stað í Hvalfjarðarstrandar-
hrepp. Húsið er fullbúið að utan sem inn-
an, án gólfefna. Rafmagn og kalt vatn er
komið. Sérlega góð staðsetning í kjarri-
vöxnu og grónu landi. Verð 10,0 millj.
4831 
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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.

Frábær vönduð neðri sérhæð í
góðu tvíbýlishúsi innst í botn-
langa við Vesturholt. Forstofa
með náttúrustein og hita í gólfi. Eldhús með
fallegri mahoní innréttingu, vönduðum
tækjum úr stáli og gaseldavél, náttúrustein
á gólfi. Opið er úr eldhúsi yfir í góða bjarta
parketlagða stofu með útgangi útá sér
timburverönd. Barnaherbergi gott parket-
lagt. Hjónaherbergi er rúmgott parketlagt
með góðum skáp. Baðherbergi er flísalagt
með baðkari, góðri innréttingu, vönduðum
tækjum og hita í gólfi. Þvottahús er bjart og
rúmgott með hillum. Gott útsýni. Leikskóli,
skóli og Hvaleyrargolfvöllur í göngu fjar-
lægð. Verð 19,9 milj.

4ra til 7 herb.
Kelduland-Fossvogi. Björt 87
fm 4 herbergja endaíbúð á 2.
hæð Falleg og smekkleg íbúð. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað, þak og renn-
ur endurnýjað, gert við steypuskemmdir,
svalir lagaðar, drenlagnir endurnýjaðar og
húsið málað. Einnig skipt um gler í allri
íbúðinni.Verð 20.5 millj kr

3ja herb.

Reyrengi Mjög björt og smekkleg 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
af svölum, opið sér bílskýli. Gott hjónaher-
bergi. Opið eldhús. Opið svæði er aftan
húsið. Fallegt útsýni er úr stofu og frá svöl-
um. Stutt í leikskóla - skóla - framhalds-
skóla- Golfvöll - Egilshöllina og alla þjón-
ustu í Spönginni. Verð 17,9 millj.

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

4ra herbergja endaíbúð á 1.
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum.  Eldhús
flísalagt með ljósri góðri innréttingu og
stórum borðkrók.  Stofan er góð og björt
með útgangi 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 20,4milj

2ja herb.
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.

Góð 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. Verð 13.4
milj

Fyrirtæki  
Hársnyrtistofa í fullum rekstri
vel staðsett og með stóran
fastan kúnnahóp. 3 stólar eru í
notkun en möguleiki er að bæta við. Stofan
hefur verið rekin í tæp 20 ár og er nýbúið að
endurnýja hana að miklu leyti. Einstakt
tækifæri til að hefja rekstur sem byggir á
traustum góðum grunni. Upplýsingar um
rekstrarafkomu liggja fyrir. Upplýsingar
veitir Atli í síma 899-1178 eða atli

Sumarbústaðir

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
Frábært útsýni - tilvalið fyrir
einstaklinga eða félagasam-
tök. Sumarhús ca. 70 fm. Útsýni er frá
húsinu. Húsið er byggt á staðnum og eru
steyptir sökklar og gólfplata, gólfhiti er í
húsinu. Fallegir vandaðir gluggar eru í hús-
inu, rennihurð er út á timburpall úr stofu,
hátt er til loft í öllu húsinu. Húsið verður
fullkárað að utan með stórri timbur verönd.
Að innan verður húsið einangrað og plast-
að. Raflagnir verða komnar með nauðsyn-
legum vinnuljósum ásamt rafmagnstöflu í
geymslu, kalt og heit vatn verður komið inní
hús. Nóg af heitu og köldu vatni er á staðn-
um. Tveir fallegir golfvellir rétt hjá,
ásamt góðri þjónustu á Flúðum sem er
aðeins í um 6 km frá. Verð 11,6 millj.

Mjög falleg 0,6 hekt. eignarlóð
ásamt 20 fm bjálkahúsi í Vall-
arholti rétt við Reykholt. Fallegt
land með uppkomnu 20 fm húsi þar sem
kalt og heit vatn er komið inní hús. Byggja
má gott sumarhús á lóðinni og hafa bjálka-
húsið sem gestahús. Sutt í þjónustu í Reyk-
holti. Rétt um klukkutíma akstur frá Reykja-
vík. Verð 3,9 millj.

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna og

skipasali

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

gsm: 899 1178

Guðbjörg Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Valdimar Jóhannesson
Sölufulltrúi

gsm: 897 2514

Er með kaupanda af 
eftirfarandi eignum : 
* Sérhæð á svæði 103-104-105-108

eða 110, kaupandinn er tilbúinn
með greiðslur. Eignin má þarfnast
lagfæringar.

* Sérbýli eða raðhús í Mosfellsbæ
eða miðsvæðis í Reykjavík. Eignin
má þarfnast lagfæringar. Verðbil
frá 24-34 millj.

Ferkari upplýsingar gefur Valdimar
Tryggvason í s: 897-9929

Opið hús í dag milli 17-18. Önnur hæð, endaíbúð til hægri.
Mjög góð Snyrtileg vel staðsett 103 fm endaíbúð í viðhaldslitlu fjölbýli við Suðurhóla.
íbúðin er björt 3ja herbergja á annarri hæð í enda íbúð með sér inngangi af svölum. Eign í góðu ásigkomulagi. Tvö Rúmgóð herbergi,
stofa björt og falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan íbúðar og yfirbyggðar svalir, sér
geymsla fylgir. Blokkin er klædd að utan og sameign ný tekin í gegn Laus Strax. verð 16,9 milj

EIGNIR VIKUNNAR

Þangbakki Vorum að fá í einkasölu góða 45,5 fm stúdíó íbúð í lyftuhúsi á 7. hæð. Parket og flísar á gólfum. Frábært útsýni. Eign
á frábærum stað þar sem stutt er í alla þjónustu í Mjóddinni. Verð 11,3 millj.

LÆKKAÐ

VERÐ!

LÆKKAÐ

VERÐ!

Glæsileg 3ja herbergja eign á einum eftir-
sóttasta stað í Grafarholtinu. Íbúðin er 78,6 fm með um 25 fm einkalóð.  
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, björt, opin og með vönduðum innrétting-
um. Allar innréttingar sérsmíðaðar.  Samliggjandi stofa og eldhús. Gengið 
er út um eldhús í stóran garð með nýjum leiktækjum. Þvottaherbergi með 
sérsmíðuðum skáp og hillum. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf með 
baðkari.  Rúmgóð flísalögð geymsla. Glæsilegt útsýni. Verð 19,3 millj.

Fr
u

m

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, 

  lögmaður og lögg.fast.

MARÍUBAUGUR
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Njörvasund 20

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

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 862 8683

BÓKAÐU 
SKOÐUN
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SÍLATJÖRN

Góð endaíbúð í raðhúsi 120,2m2 með bílskúr í rólegu hverfi á Sel-
fossi. Íbúðin telur hol, stofu, baðherbergi 2svefnherbergi, eldhús,
þvottahús og bílskúr. Gólfefni eru vönduð og allar innréttingar eru
mjög góðar.

Bílskúrinn er með góðu geymslulofti. Garðurinn er góinn og búið er
að stimpil-steypa pall og stétt fyrir framan húsið. Verð 21.200.000

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 svefn-
herbergi, þvottahús og geymslu. Íbúðin afhendist tilbúin til blett-
spörslunar og málunar. 

Allir inniveggir eru hlaðnir eða steyptir. Lóð verður grófjöfnuð og
bílaplan malbikað. Verð 14.950.000

ODDSPARTUR

Höfum fengið í einkasölu jörðina Oddspart í Rangárþigni ytra,
ásamt einbýlishúsi og öðrum fasteignum á jörðinni. Jörðin er um 10
hektarar að stærð og henni fylgja eftirfarandi fasteignir: Íbúðarhús,
fjárhús, Hlaða, bogaskemma og tvær garðávaxtageymslur.

Íbúðarhúsið er tvílyft bárujárnsklætt timburhús 100,2m2 að stærð.
Neðri hæð telur, forstofu, þvottahús, baðherbergi, hol, eldhús, stofu
og eitt svefnherbergi. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi og geymsla.
Klæðning hússins hefur nýlega verið endurnýjuð. Verð 19.800.000

LANGAMÝRI 

Vorum að fá í einkasölu 154,3 m2 parhús í Fosslandinu á Selfossi.
Íbúðin telur; flísalagða forstofu, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi
með góðum fataskáp, stofu með hurð út í garð, hol, þvottahús með
flísum, baðherbergi með flísum og flísalagt eldhús með fallegri eik-
arinnréttingu. 

Sólpallur með skjólveggjum fyrir framan hús. Bílskúr er flísalagður.
Mjög snyrtileg eign sem vert er að skoða. Verð 25.800.000

HÖRÐUVELLIR

Góð 4 herbergja íbúð í þríbýli á frábærum stað miðsvæðis á Sel-
fossi. Íbúðin sem er 106,6m2 er með sér inngangi og telur, forstofu,
hol, Baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús, búr stofu og borð-
stofu. Út frá stofu er gengið út á hellulagða verönd sem tilheyrir
íbúðinni. 

Búið er að endurnýja allar ofnalagnir sem og neysluvatns- og raf-
lagnir. Íbúðinni fylgir þvottahús í sameign. Verð 15.400.000

MIÐTÚN

Vorum að fá til sölumeðferðar tvílyft 153m2 einbýlishús utan ár á
Selfossi. Á neðri hæð er forstofa, gestasnyrting hol, eldhús búr,
þvottahús, eitt svefnherbergi og rúmgóð stofa. Efri hæð telur; bað-
herbergi, 3 svefnherbergi og sjónvarpshol.

Húsið stendur á rólegum stað og er útsýni gott. Verð 23.000.000
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Birgir Ásgeir
Kristjánsson
Sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hdl.

Óskar Sigurðsson

hrl.

www.arborgir.is 

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

HB FASTEIGNIR KYNNA
HEITAR EIGNIR

Einbýlishús
Hverafold 112 Rvík – SELD
Logafold 112 Rvík - verð 61,5 millj
Miðtún m/aukaíbúð Selfss - verð 31,4 millj
Sólvellir m/stúdíííbúð- Selfoss-verð 24,3 millj

Parhús
Klukkurimi 112 -2 parhús – Seld
Logafold 112 Rvík frábær eign verð 39,2 millj
Nýtt

4ra herbergja
Rauðhamrar 112 Opið hús sunnud 14-16 verð
29,7 millj
Kristnibraut 113 Rvík jarðh gott aðg verð 28,4
millj Nýtt

3ja herbergja
Öldugrandi 107 – Seld
Sóleyjarhlíð Hafnarfj 77,2fm frábær eign verð
17,5millj
Hringbraut 101 Rvík 57,3fm verð 15,5 millj
Hringbraut 101 Rvík 57,3fm verð 14,5 millj Laus

Fyrir fjáfesta 
7 íbúðir allar í útleigu
Hús með 4 íbúðum nýtt í sölu

Kaupendur/ hjá okkur er alltaf
opið hús
Seljendur/skoðum / og verðm
samdægurs. Kári Kort,

sölustjóri

S. 892-2506

Kári Kort,
sölustjóri

S. 892-2506
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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

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. 

ANDRÉSBRUNNUR – 3JA
Falleg og rúmgóð 3ja hergbergja 93,6 fm íbúð
þar af 6,6 fm geymsla í mjög nýlegu lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Innréttingar í eld-
húsi og skápar í herbergjum og forstofu eru
úr Mahony. Parket á íbúðinni er einnig úr Ma-
hony. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf,
hvít innrétting. Útgengt úr stofu á stórar suð-
ursvalir. Ásett verð 21,9 millj.

NÚPALIND – 3JA HERBERGJA 
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
86,6 fm íbúð þar af 4,9 fm geymsla á góðum
stað í Kópavogi. Rúmgóð svefnherbergi með
innbyggðum skápum. Parket á gólfi. Baðher-
bergi er flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús inn-
af íbúð. Svalir snúa í suðurátt. Getur verið
laus 10. desember. Ásett verð 20,9 millj.

FURUGRUND – 3JA HERBERGJA 
Hlýleg og falleg 71,1 fm 3ja herbergja íbúð á
4. hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð stofa með parketi.
Eldhúsinnrétting er upprunaleg og snyrtileg.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Gott
skápapláss er í íbúðinni. Sameiginlegt
þvottahús er á hæðinni. Fallegt útsýni. Svalir
snúa í austur og suður. Ásett verð 16,9

HRAUNTUNGA – RAÐHÚS, BÍLSK.
Vel staðsett 2ja hæða 214,3 fm endaraðhús
þar af er 27,2 fm bílskúr með fallegu útsýni í
Suðurhlíðum Kópavogs. Vel hannað Sigvalda-
hús. 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 endurnýjað og yfirfarið. Að
hluta til nýir ofnar í húsinu. Verð 39,9 millj.

HVASSALEITI-ÚTGENGT Í GARÐ
Falleg og björt 2ja herbergja 77,7 fm íbúð í
kjallara/jarðhæð miðsvæðis í Reykjavík. Út-
gengt er út í garð frá stofu. Rúmgóð stofa og
herbergi með góðu skápaplássi, parket á
gólfi. Baðherbergi með baðkari og sturtuað-
stöðu, flísalagt. Sér þvottahús er inn í íbúð-
inni, einnig er þvottahús í sameign. Nýtt gler í
gluggum bílastæðamegin í íbúð.Verð 16,9
millj.

HLÍÐARVEGUR - BÍLSKÚR 
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 87,7 útsýnisí-
búð á 2. hæð (efstu) þar af 21,8 fm bílskúr í
Suðurhlíðum Kópavogs. ath. ca. 8 fm geymsla
er ekki inn í fermetrafjölda íbúðar. Ljóst park-
et og innréttingar í íbúðinni. Mikið útsýni yfir
Fífuhvamminn. Stórar suðursvalir. Íbúðin get-
ur verið laus fljótlega. Fallegur suðurgarður.
Verð 20,7 millj. 

TRÖLLABORGIR – RAÐHÚS 
Bjart og snyrtilegt 167,2 fm endaraðhús þar
af er 25,9 fm innb. bílskúr á góðum og róleg-
um stað í Grafarvogi. Fallegt sjávar- og fjalla-
útsýni. Garður og svalir snúa í austur-suður. Í
húsinu eru 3 svefnherbergi og tvö baðher-
bergi. Eldhús er með hvítri L-innréttingu. Ol-
íuborið gegnheilt stafaparket. Stutt í alla
þjónustu, verslanir og skóla. Tilboð óskast í
eignina.

BERGÞÓRUGATA – 2JA HERB.
Björt og snyrtileg 2ja herb. íbúð í kjallara,
íbúðin er á jarðhæð bakatil. Eldhús er flísa-
lagt með nýrri hvítri innréttingu, ískápur fylg-
ir. Flísar í forstofu og á baðherbergi. Stofan
er björt með parketi. Nýlega skipt um frá-
rennslislagnir, vatnslagnir og dren. Íbúð og
sameign er nýlega máluð. Laus strax Verð
14.9 millj.

SANDAVAÐ – ENDAÍBÚÐ
123,8 fm glæsileg 4- 5 herb. endaíbúð í fal-
legu lyftuhúsi. Gluggar í þrjár áttir. Eignin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefn-
herbergi, vinnuherbergi, baðherbergi,
þvottahús, bílastæði í lokaðri bílageymslu,
sérgeymslu, rúmgóðar svalir og sameign.
Fallegar eikarinnréttingar frá Brúnás, tengl-
ar fyrir síma og sjónvarp í öllum herbergjum.
Gólfefni fylgja ekki með. Ásett verð kr. 28,7
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
gólfefna og flísalagnar á baðherbergi. Í
þessari íbúð hefur verið steypt í plötuna fyr-
ir halógenlýsingu. Gott og vel skipulagt
hverfi sem er í hraðri uppbyggingu og með
góðu útsýni yfir Árbæinn og Heiðmörk. Til-
boð 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.
Eldhús er opið við stofu. Risloft er yfir eld-
húsi. Baðherbergi 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 og ris í hjarta
Reykjavíkur. Sérinngangur er inn í íbúðina.
Rúmgóð stofa. Slípaðar gólffjalir eru á öllum
gólfum. Eignin er laus strax. Ásett verð 19,9
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. 

TIL LEIGU – 21 SKRIFSTOFA
Nokkrar skrifstofur á Stórhöfða, 10 til 50 fm
hver. Innifalið í leigugjaldi er afnot af sameig-
inlegu rými í móttöku, afnot af fundarher-
bergi, eldhúsi og sameiginlegu salerni. Að
auki er innifalið í leigugjaldi rafmagn, hiti, ör-
yggisþjónusta, tryggingar og þrif á sameign.
Leiguverð frá 29.000 til 65.000 kr. Alls eru 21
skrifstofur til leigu, með eitt besta útsýni í
höfuðborginni. Leiguráðgjöf ehf. sími 554-
0400 og 898-9394 Barbara.

NÝBYGGING

NÝBYGGING

SELD

SELT

SELD

NÝTT

LAUS STRAX

SÉR INNG.
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HÆÐIR

HJALLABREKKA MEÐ SÉR-
INNGANG. 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
baðherbergi með innréttingu og baðkari.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 21,9 m. 

3JA HERB.

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

BRÆÐRABORGARSTÍGUR Fal-
leg ný uppgerð 119 fm þriggja herbergja
íbúð á tveimur hæðum í virðulegu steinhúsi
við Bræðraborgarstíg. Nánast allt nýtt í
íbúðinni sem verður til afhendingar í des-
ember n.k.. V. 29,9 m. 

KRÍUHÓLAR MEÐ BÍLSKÚR.
Góð 3ja herbergja 80 fm íbúð á 5. hæð

með 25 fm bílskúr alls ca 105 fm. Tvö her-
bergi mðe skápum. Björt stofa með parketi
og vestur svölum. Eldhús með upprunan-
legri innréttingu. Þvottavél og ísskápur get-
ur fylgt. Verð 16,4 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 

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTA-
NESI NÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS
MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR. HÚSIÐ
STENDUR Á SJÁVARLÓÐ. Gert er ráð
fyrir 4. svefnherbergjum, tveimur baðher-
bergjum. stofu, borðstofu og studíoeldhúsi
. Verönd út frá stofu. Húsið verður afhent
tilbúið til innréttinga. Verð 39,9 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 - SÉRINNGANG-
UR Rúmgóð og vel staðsetta 137 fm 4-5
herbergja 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. 

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. 

2JA HERB.

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 

DALSEL MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU. Mikið endurnýjuð 76,7 fm
íbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er ný
standsett, ný eldhús innrétting, ný tæki í
eldhúsi, keramik helluborð og blástursofn,
nýtt parket á gólfum og nýjar hurðir. Bað-
herbergi er flísalagt með baðkari, innrétt-
ingu og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er til af-
hendingar við kaupsamning. Verð 15,4 m. 

SUMARBÚSTAÐIR

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

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

FF jórar 3ja herbergja og tólf 4ra herbergja
íbúðir í 16 íbúða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru

frá 101 fm til 140 fm, öllum íbúðunum fylgir
stæði í bílageymslu. Íbúðirnar skilast full-
búnar án gólfefna 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 

SOGAVEGUR - EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu 64 fm álklætt timburhús
ásamt 28,5 fm bílskúr við sogaveg. Húsið
stendur á 500 fm lóð. Húsið er uppruna-
legt að mestu og þarfnast lagfæringa. Bíl-
skúrinn er steiptur og með rafmagni. V. 19
m 

SAFAMÝRI - HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Vorum að fá í sölu 129,8 fm hæð ásamt
27,6 fm bílskúr og 13,8 fm herbergi í kjall-
ara. Á hæðinni er stór stofa, eldhús, bað-
herbergi og gestawc, þrjú svefnherbergi
og þvottaherb sem hægt er að breita í her-
bergi. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús
geymsla og 13,8 fm herbergi sem er í út-
leigu. V. 33,6 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.

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.   

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. 

ÁLFKONUHVARF 
Vorum að fá í sölu 5 stk 3ja herbergja íbúðir með og án
stæðis í bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar
án gólfefna nema baðherbergi verður með flísalagt gólf
og veggi upp í ca 2,10 m. hæð. Þvottahús verður með
flísalögðu gólfi. Húsið verður fullbúið að utan, lóð frá-
gengin og bílastæði malbikuð. Stærð íbúða er 104,5 til
107,2 fm. Verð frá 23,8 m til 24,9 M. Íbúðirnar verða til
afhendingar í apríl 2006. Allar nánari upplýsingar á skrif-
stofu Lyngvík fasteignasölu sími. 588-9490 
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Þórarinn 
Jónsson hdl. 

lögg. fasteignasaliKÓPAVOGUR
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samvinnu
Viðskipti okkar snúast um...

Starfsfólki er þannig heimilt að:

• Skoða og verðmeta eignir
• Halda fundi með viðskiptavinum 
• Undirbúa og annast skjalagerð
• Semja söluyfirlit 
• Annast kauptilboðsgerð

Starfsmönnum á fasteignasölum er heimilt að vinna öll 
störf á fasteignasölu í umboði og ábyrgð fasteignasala

Landssamtök fasteignasala

* Skýring 1. mgr. 12. gr. laga nr. 99/2004

Þessi réttur starfsfólks til að starfa í umboði og á ábyrgð fasteignasalans kemur á ótvíræðan 
hátt fram í 12 gr. laga nr. 99/2004 ásamt meðfylgjandi lagaskýringum þeirrar greinar

“ Í 1. mgr. er lagt til að tekið verði af skarið um það að það sé fasteignasalinn sjálfur sem eigi að afla 
upplýsinga þeirra sem fram eiga að koma í söluyfirliti. Það að kveðið sé á um að hann eigi að gera 
þetta sjálfur þýðir ekki að hann geti ekki falið starfsmönnum sínum að gera þetta á sína ábyrgð og í 
umboði sínu, heldur er verið að undirstrika að það sé fasteignasalinn, en ekki seljandinn, sem skyldan 
hvílir á. Lagt er fyrir fasteignasala að sækja upplýsingar til opinberra stofnana eftir því sem kostur er 
og með því er tekið af skarið um það að slíkar upplýsingar á hann ekki að láta sér nægja að fá frá seljanda. 
Þá er lagt fyrir fasteignasala að kynna sér af eigin raun ástand fasteignar, gerð hennar og búnað sem 
fylgja á við sölu. Einnig þetta getur hann látið starfsmenn sína gera í sínu umboði og á sína ábyrgð.  ”*
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Draumaeign

18.300.000
3ja herbergja 96 fm íbúð á fyrstu hæð í klasahúsi með sér verönd á miklum útsýnisstað í Hafnarfirði. Stutt í leikskóla
og skóla.

Eyrarholt - 220 Hfj

Draumaeign

23.900.000    
Falleg 4ra herb. 107,3 fm íbúð þ.a. 7,1 fm geymsla, á 1. hæð með útgengi í suðurgarð í litlu fjölbýli.

Álfholt - 220 Hfj

29.900.000     
Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 4ra herb. 120,3 fm íbúð með sérinngangi í fjórbýli með stórum suðvestursvölum.

Reykjavíkurvegur - 220 Hfj

54.000.000             
Einstaklega glæsilegt einbýli alls 296,7 fm, þ.a. 59 fm bílskúr á frábærum stað í Firðinum. Glæsil. garður og mögu-
leiki á aukaíbúð á neðri hæð.

Glitvangur -  220 Hfj

32.500.000
Stórglæsileg og mjög vönduð 5 herbergja 173,2 fm (þ.a. 21,4 fm bílskúr) með sérinngangi á efstu hæð í þríbýli á góð-
um stað í Hafnarfirði. Nýjar lagnir, ný gólfefni, allt rafmagn er nýtt sem og allt gler. Innréttingar eru frá Alno, eikarp-
arket á gólfum að undanskyldu þv.húsi og baðherb. Stutt á barnaheimili og skóla sem og alla þjón. LAUS STRAX.

Öldutún - 220 Hfj

17.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herb. 108,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Hjallabraut í Hafnarfirði 

Hjallabraut - 200 Hfj

Hafnarfjörður
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2ja herbergja 2ja herbergja

Bergstaðastræti  - 101 Rvk

16.500.000  
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 2ja
herbergja, 66 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á mjög góðum stað í mið-
bæ Reykjavíkur. TOPP STAÐSETNING!

Breiðavík - 112 Rvk

16.500.000 
Glæsileg 2ja herbergja 68,4 fmíbúð á
3. hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi
og suðursvölum. Eikarparket og flísar
eru á gólfum. Fallegar innréttingar.

Hrísrimi - 112 Rvk

Seld
Björt og falleg 2ja herbergja 78,1 ferm
íbúð á 3.hæð, góð lofthæð. Stutt í alla
þjónustu. Afar rúmgóð og glæsilega
eign. Laus strax.

Hverfisgata - 101 Rvk.

Seld
Falleg 2 herbergja 59 fm íbúð í kjallara
á góðum stað á Hverfisgötu, íbúðina
er búið að taka alla í gegn, skipta um
öll gólfefni innréttingar og rafmagn.

Bergstaðastræti   101  Rvk

Seld
Vorum að fá í sölu mjög góða 56,7 fm
2ja herb íbúð með sérinngang.  Gott 14
fm bjart vinnuherb. fylgir eign sem
einnig er með sérinngang. 

Bláhamrar - 112 Rvk

Seld 
Góð 2ja herb. 76 fm íbúð á 4. hæð með
sérinngangi í vel viðhöldnu fjölbýli
með lyftu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Leifsgata - 101 Rvk

12.100.000  
2ja herb. 48,7 fm íbúð á 2. hæð í ágætu
fjölbýli. Nýtt gler og gluggar, raf-
magn,vatnslagnir og hitalagnir.

Miklabraut - 105 Rvk

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

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 - 107 Rvk

13.200.000  LAUS STRAX
53,3 fm 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu
hæð í lyftuhúsi með SV svölum og fal-
legu útsýni.

Lómasalir - 201 Rvk

Seld
Sérlega fallega 81 fm 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með sérgarði og verönd
í vönduðu lyftuhúsi.  Stæði í bíla-
geymslu fylgir eigninni.

Nökkvavogur - 104 Rvk

Seld
52,7 FM. samkv. FMR 2ja herbergja
risíbúð í þríbýli á mjög góðum stað.
Íbúðin hefur að miklu leiti verið endur-
nýjuð.

Grýtubakki - 109 Rvk

Seld
Björt  2ja herbergja 80,2 fm íbúð á
2.hæð. Stutt í alla þjónustu, leikskóla
og skóla.

Holtsgata - 101 Rvk

14.400.000
Afar björt og rúmgóð 2ja herb. 69 fm
íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað.
Óvenju hátt er til lofts í íbúðinni og er
hún lítið sem ekkert niðurgrafin.

Reynimelur - 107 Rvk

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

Vesturgata - 101 Rvk

20.900.000 
Glæsileg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í
fjórbýli með sérinngang.  30 fm vestur-
svalir með einstöku útsýni.

2ja herbergja

Hamraborg  -  200 Kóp

9.900.000
Góð 2 herbergja 39 fm íbúð í lyftuhúsi á góðum stað í miðbæ Kópavogs. Góð
fyrsta eign.

Grettisgata -  101 Rvk

12.500.000            
Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð sem er 64 fm auk sérgeymslu á
hæðinni. Íbúðin er á 4. hæð, undir súð og því töluvert stærri að gólffleti. 

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Hjalti Pálmason
hjalti@draumahus.is

hdl., löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Andrea Bóel Bæringsdóttir
andrea@draumahus.is

ritari/skjalagerð

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

Draumaeign

37.900.000 
Gott 219 fm 6. herbergja einbýlishús á 2 hæðum í Vesturbæ Kópavogs. Húsið er 170 fm og bílskúrinn 49 fm.

Kársnesbraut  - 200 Kóp

Draumaeign

16.900.000  
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð, 3ja herbergja, 72 fm risíbúð. - BÚIÐ ER AÐ SKIPTA UM GLER, GLUGGAPÓSTA,
ÞAK, BÁRUJÁRN OG KLÆÐA HÚSIÐ MEÐ MÚR OG SALLA.  EINNIG ER  BÚIÐ ER AÐ ENDURNÝJA DREN.

Skipasund  - 104 Rvk

Leitum að eign í hverfinu

Leitum að eign í hverfinu

Leitum að eign í hverfinu

Leitum að samskonar eign

Lækkað verð!

Lækkað verð!

Leitum að samskonar eign

Leitum að samskonar eign

Leitum að samskonar eign
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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/skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Linda Wiium
linda@draumahus.is

skjalagerð

Barmahlíð - 105 Rvk

Seld
3ja herbergja 78,8 fm virkilega góðaí-
búð með sér inngangi. Laus fljótlega.
Stutt í alla þjónustu og skóla. Sameign
er góð.

Bárugata - 101 Rvk

Seld 
Rúmgóð og fín 3ja herb. 92 fm sérhæð
í kjallara í þríbýli á eftirsóttum stað í
vesturbænum.

Jörfabakki - 109 Rvk

Seld   
Þetta er 3ja herbergja 73,3 fm íbúð þ.a.
6,1 fm geymsla á þriðju hæð í fjölbýli.
Laus fljótlega.

Kársnesbraut  200 - Kóp

Seld
Falleg 66,8 fm 2-3 ja herbergja íbúð á
1. hæð ásamt 31,8 fm stúdíóíbúð sem
leigð er út í dag.  Einnig er 10,0 fm her-
bergi með salerni samtals 108,6 fm

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.

Nesvegur - 107 Rvk

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

tvíbýlishúsi.

Sjávargrund - 210 Gbæ

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

Sörlaskjól - 107 Rvk

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

Ferjubakki - 109 Rvk

Seld   
Mjög góð, opin og skemmtileg 85,9 fm
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með svöl-
um sem snúa í vestur. TILVALIN
FYRSTU KAUP.

Fífulind   201 - Kóp

Seld
Falleg 3ja herbergja 83,4 fm íbúð á 2.
hæð í vönduðu fjölbýli.

Kársnesbraut - 200 Kóp

Seld
77,1 fm, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
Vesturbæ Kópavogs.  Íbúðin er með
sér inngangi í litlu fjölbýli

Kristnibraut - 113 Rvk

22.500.000
Einstaklega falleg 104,4 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3. hæð í vönduðu lyftu-
húsi.

Nýlendugata - 101 Rvk

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

Reykás - 110 Rvk

19.000.000
Falleg 104 fm  3ja herbergja íbúð með
tvennum svölum og fallegu útsýni.  

Holtagerði - 200 Kóp

31.500.000      
Sérlega falleg 3ja - 4ra herb. 129,8 fm
efri sérhæð í tvíbýli auk 22,8 fm bíl-
skúrs samt. 152,6 fm Íbúðin er mikið
endurnýjuð s.s eldhúsinnr. og gólfefni.

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. íssk., uppþv.vél, gard-
ínur og ljós fylgja eigninni.

Frostafold - 112 Rvk

Seld
Mjög rúmgóð og snyrtileg 3ja herb.
íbúð með sérinngangi á 3. hæð og
stæði í lokaðri bílageymslu.

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

Seld
Mjög björt og falleg 3ja herb. 76,3 fm
íbúð á jarðhæð í mjög fínu fjölbýli. Sér-
verönd út af stofu.

Lautasmári  - 201 Kóp

19.000.000 
Falleg 78 fm, 3ja herbergja íbúð á 9.
hæð í mjög góðu lyftuhúsi í Smára-
hverfinu. - FRÁBÆR STAÐSETNING 

Laufengi - 112 Rvk.

Seld 
Falleg og björt 79,5 fm 3ja herb. íbúð á
þriðju hæð í góðu fjölbýli.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

Rofabær - 110 Rvk

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

Laufrimi   112 - Rvk

17.900.000  
Falleg 84,9 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli með sérinngang af
svölum. Glæsilegt útsýni af suðvestur-
svölum yfir borgina.

Laufrimi  - 112 Rvk

18.900.000 
Falleg 3 herb. 90,9 fm íbúð á jarðh.
með sérinngangi, bílskýli og mjög
stórri geymslu með glugga. Stutt í
skóla og alla þjónustu.

3ja herbergja3ja herbergja
Draumaeignir

Hamravík  - 112 Rvk

23.900.000  
Mjög falleg 3ja herbergja,  105 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi á vin-
sælum stað í Víkurhverfinu. Afgirtur sérgarður - Aðeins 5 íbúða stigagang-
ur.

Mjóstræti  -  101 Rvk

19.900.000     
Falleg 3 herbergja 81,1 fm íbúð á rómantískum stað í Grjótaþorpinu í hjarta
Reykjavíkur. Húsið er allt endurnýjað að utan sem innan.

Þórufell - 111 Rvk

13.700.000. 
Einstaklega falleg 3ja herbergja 77,8 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.  Góð-
ar suðvestursvalir með frábæru útsýni.
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4ra - 7 herbergja 4ra - 7 herbergja

Engjasel  -  109 Rvk.

Seld
Góð 4 herb. 133,1 fm þar af 30,7 bílskýli
á góðum stað í Engjaseli í Reykjavík,
baðherbergi og eldhús nýuppgert, nýtt
þak á húsinu. Stutt í skóla og leikskóla.

Funalind - 201 Kóp

Seld
Sérlega falleg 99,4 fm 4ra herb. íbúð á
3. hæð í vönduðu fjölbýli.

Ásbraut - 200 Kóp

Seld
90,8 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt óskráðri geymslu á góðum stað
í Kópavogi. Búið er skipta um lagnir að
mestu og skólp.

Bogahlíð - 105 Rvk

Seld
Sérstaklega góð og björt 3ja-4ra herb.
íbúð á 3. hæð (efstu) á þessum vin-
sæla stað. Aukaherb. í kjallara, alls
104,1 fm Auðvelt að breyta í 4ra herb.

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

21.900.000 
Björt og virkilega falleg 4ra herb. 98,3
fm endaíbúð á 4. hæð í mjög vel við-
höldnu fjölbýli. Baðherb. auk gesta-
salernis og tvennar svalir. 

Unufell - 111 Rvk

18.500.000     
4ra herbergja 101,4 fmá 1. hæð með
ca 9 fm flísalögðum sólskála og sér-
garði. Húsið er klætt og eignin í alla
staði góð.

Grundarhús - 112 Rvk

Seld
124,5 fm 4ra til 5 herb. endaíbúð á 2
hæðum með sérinng. Eignin er á góð-
um stað og hverfið hentar einkar vel
fyrir barnafólk.

Lautasmári - 201 Kóp

22.500.000       
4ra herbergja 97,9 fm, auk ca 5 til 6 fm
geymslu, á 3. hæð með suðursvölum í
nýmáluðu og snyrtilegu fölbýli á góð-
um stað.

Naustabryggja - 110 Rvk

29.900.000  
Einstaklega falleg 131,2 fm 6 her-
bergja íbúð á 3. hæð og 4. hæð í vönd-
uðu fjölbýli.  Vandaðar innréttingar úr
kirsuberjavið og parket úr sama við.

Hvassaleiti  -  103 Rvk

20.900.000
Falleg 4 herb. 118,8 fm íbúð á 4 hæð
þar af 20,3 fm bílskúr. Íbúðin er björt
og falleg og er mikið endurnýjuð. Laus
strax. 

Jöklafold - 112 Rvk

24.500.000
Afar falleg 115,3 fm 5 herbergja íbúð á
jarðhæð í litlu fjölbýli með hellulagðri
verönd.

Álfheimar - 104 Rvk

Seld
4ra herb. 97,2 fm íbúð á 4. hæð í mjög
góðu fjölbýli.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Seld
Falleg 115,6 fm 4ra herb. rishæð í
reisulegu þríbýli með sérinngangi auk
34,8 fm bílskúr alls 150,4 fm.

Hraunteigur - 105 Rvk

Seld 
86,8 fm 4 herb. íbúð í kjallara með sér-
inngangi. Í námunda við Laugardalinn
og þá þjónustu og útivist sem þar er
boðið upp á.

4ra - 7 herbergja

Ástún - 200 Kóp

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

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.

Draumaeign

20.500.000        
Mikið endurnýjað og fallegt 4ra-5 herb einbýli á einni hæð auk bílskúrs. Íbúðin er 123,2 fm og bílskúrinn er 48 fm alls
171,2 fm

Skólabraut - 250 Garður

Draumaeign

26.500.000  
Falleg 116 fm, 3ja herb. sérhæð með bílskúr í tvíbýli á mjög góðum stað í Smárahverfinu. Íbúðin er 95,5 fm og bíl-
skúrinn 20,1 fm. LAUS STRAX - TILVALIN EIGN FYRIR ÞÁ SEM ERU AÐ MINNKA VIÐ SIG.

Lækjasmári  - 201 Kóp 
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Barðastaðir 112 Rvk

39.400.000  
Glæsilegt 164,1 fm 4ra herb. raðhús á
einni hæð ásamt bílskúr. Eign í sér-
flokki!

Ásgarður - 108 Rvk

Tilboð óskast
Þetta er afar gott raðhús á þremur
hæðum 129,6 fm í mjög velviðhöldnu
húsi með fallegum garði.

Grænlandsleið - 113 Rvk

Selt 
Þetta er fallegt raðhús á tveimur
hæðum 244 fm þ.a. 28,9 fm bílskúr
glæsilegt útsýni. Opið hús í dag frá 16
- 18.

Logafold - 112 Rvk

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

Fagrihjalli  -  200 Kóp.

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

Hraunbær -110 Rvk

Selt 
168,7 fm parhús og þ.a. er 20,7 fm
endabílsk. Húsið er í mjög góðu
ástandi. Það var tekið í gegn að utan
fyrir ca 2 árum. Stutt í þjón. og skóla.

Heiðarbrún - 810 Hve

27.200.000. 
Virkilega fallegt 189,2 fm 7 herbergja
parhús með innbyggðum 20,7 fm bíl-
skúr sem er hluti af heildarfm.

Raufarsel - 109 Rvk

42.900.000 
Fallegt og vandað 239,5 fm endarað-
hús með innbyggðum bílskúr. Húsið er
tvær hæðir og ris alls 219,5 fm auk 20
fm bílskúrs, samtals 239,5 fm.

Heiðarholt - 230 Kef

Selt 
Mjög fallegt 4ra herb. 136,8 fm raðhús
með innbyggðum bílskúr. Góður
suðurgarður með verönd þar sem gert
er ráð fyrir heitum pott.

Kirkjustétt - 113 Rvk

43 700.000     
172,1 fm, þ.a. 30,2 fm innbyggður bíl-
skúr, 4ra til 5 herbergja raðhús með
tvennum svölum.

Framnesvegur - 101 Rvk

24.900.000  
Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur
hæðum og kjallara undir. Þak, raf-
magn, pípulagnir o.f.l. hefur verið end-
urnýjað.

Álfhólar - 800 Sel

Selt 
Sérlega fallegt 3ja herb. 148,1 fm
parhús þar af 30,8 fm innbyggður
bílskúr.

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.

Hrísrimi - 112 Rvk

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

Neðstaleiti   103 - Rvk

53.000.000
234 fm og 7. herbergja raðhús á tveim-
ur hæðum með innbyggðum bílskúr á
frábærum stað í Reykjavík.  4 svefn-
herbergi, 2 stofur og sjónvarpshol.

Smárarimi - 112 Rvk

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

Framnesvegur - 101 Rvk

Selt 
Afar fallegt 106,8 fm raðhús á 2 hæð-
um og kj. Þak. gluggar og gler, rafm.,
pípulagnir o.fl. hefur verið endurnýjað.

Tjarnargata - 230 Rbæ

24.000.000         
194 fm 5 herbergja parhús á 2 hæðum
og kjallara. Möguleiki er á séríbúð í
kjallara. Húsið er á eftirsóttum stað í
bænum og stutt í þjónustu og skóla.

Fífurimi - 112 Rvk

Selt
131,2 fm 4ra til 5 herb. raðh. á tveimur
hæðum og góðu svefnherb. í risi. Suð-
urgarður er við húsið, stutt er í skóla
og þjón. Fallegar innrétt. og gólfefni.

Rað- og parhúsRað- og parhús
Draumaeignir

Leirdalur - 190 Vogar

18.700.000  
Gott endaraðhús á einni hæð. Húsið er 4ra herb. 107,8 fm Endurnýjað og
fallegt eldhús, fallegur garður.

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.

Mávabraut - 230 Rbæ

19.900.000
Gott 6. herbergja, 167 fm endaraðhús (þar af  35 fm bílskúr)  á tveimur hæð-
um á vinsælum stað í Keflavík. 
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Draumaeign

28.900.000 
Mjög fallegt 108 fm,  4ra herbergja raðhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ - Nýstandsett glæsilegt eldhús - sólpall-
ur.

Krókabyggð  - 270 Mos

Draumaeign

27.900.000 - Laus strax
Falleg 139,8 fm 4ra herbergja sérhæð með útsýni.  Íbúðin er öll nýlega standsett.  Eldhús innrétting og tæki er nýtt,
gólfefni öll endurnýjuð og baðherbergi allt ný standsett með hornbaðkari og sturtuklefa.

Hlíðarás - 270 Mos

Draumaeign

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

Grenibyggð - 270 Mos

Draumaeign

36.200.000
Lúxus 4ra herb. íbúð með tveimur glæsilegum baðherb. í verðlaunabyggingu ástamt stæði í lokaðri bílgeymslu alls 151,4
fm. Lyfta er í húsinu en sérinngangur af svölum. Sjón er sögu ríkari. Tröllateig 24, 1. hæð Helen tekur á móti gestum 

Tröllateigur - 270 Mos

Draumaeign

25.800.000
Vandað raðhús  192 fm. þ.m.t. 23 fm. og geymsla 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr,
garði og svölum.Húsið afhendist fullbúið að utan, fokhelt að innan með gólfhita (án stýrikerfis) og grófjafnaðri lóð.

Tröllateigur - 270 Mos

Mosfellsbær

Leitum að ákveðnum eignum 
- Ræddu við sölumenn Draumahúsa núna!

Draumahús leita að eignum fyrir viðskiptavini sína.
Þar sem Draumahús eru ein stærsta fasteignasala
landsins er mikið af kaupendum í samskiptum við
okkur á hverjum degi. 
Margir þeirra eru að leita að ákveðnum tegundum af
eignum og því er mjög gott að vita ef þú ert í söluhug-
leiðingum. Ekki skiptir máli hvort þín eign er sett í
sölu strax eða bíður í einhvern tíma eftir rétta kaup-
andanum. 

Hringdu í síma 530 1800 
og ræddu við sölumenn okkar.  

Á vef Draumahúsa eru fleiri eignir til sölu 
en eru auglýstar í þessu blaði.
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Einbýlishús Einbýlishús

Mýrargata  - 190 Vogar

34.500.000
Einstaklega fallegt 6 herbergja  237,2
fm einbýli þar af 63 fm bílskúr í Vogum
á Vatnsleysuströnd.  Húsið er að
mestu leyti fullklárað.

Suðurgata - 190 Vogar

33.400.000      
Virkilega fallegt 6 herb. 214 fm einbýli
þ.a. 50 fm bílskúr. Fallegur garður með
heitum potti.

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.

Asparhvarf - 203 Kóp

Tilboð óskast.
Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbýlis-
hús á tveimur hæðum.  Húsið skilast
fullfrágengið að utan, lóð verður full-
kláruð.  Rúmlega fokhelt að innan, þar
sem búið er að einangra þak.  

Lambhagi - 225 Álf

Tilboð óskast
Fallegt 151,8 fm einbýlishús ásamt 30,2
fm bílskúr, samtals 182 fm 5 herbergja
og vel skipulagt. Laust við kaupsamn-
ing.

Starengi - 112 Rvk

42.000.000
Einstaklega fallegt 176,7 fm einbýlis-
hús með innbyggðum 34,3 fm og 12 fm
sólstofu.  Einnig vandað gróðurhús við
hlið eignar og afar fallegur garður í
kringum húsið  Eignin er laus strax.

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.

Fannafold - 112 Rvk.

41.900.000
Glæsilegt 6 herbergja 186,5 fm einbýl-
ishús með bílskúr. Mjög vandað og
fallegt hús með fallegum garði, stutt í
alla þjónustu. Húsið er viðhaldsfrítt.
Laus við kaupsamning.

Þrándarsel - 109 Rvk

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

Ekrusmári - 201 Kóp

48.000.000       
174 fm 5 herbergja einbýlishús byggt
1995 með innbyggðum bílskúr, falleg-
um garði, stórum svölum og frábæru
útsýni. 

Blikastígur - 225 Álftanes

37.900.000           
Sjarmerandi einbýli á Álftanesinu.
Húsið sem er timburhús á tveimur
hæðum er með 5 svefnh. og 2 stofum.
Eignin  stendur á 1000 fm eignarlóð.

Miðhús - 112 Rvk

43.000.000    
Glæsilegt og vel viðhaldið 5 herb. ein-
býli á 2 hæðum auk bílskúrs, alls 210 fm
Falleg gróin lóð og afgirtur pallur.

Fr
um

Draumaeign

Ægisíða - 107 Rvk

85.000.000
Aðalhæð skiptist í stofu og borðstofu með frábæru sjávarútsýni, bókastofu
með arni, hol, rúmgott eldhús og snyrtingu við anddyri. Á efri hæð eru
hjónaherbergi með stórum svölum, fjögur barnaherbergi og baðherbergi. Í
Kjallara er aukaíbúð með sérinngangi. Í húsinu eru alls 11 herbergi. Úr
borðstofu er gengið út á svlir og sólpall. Fallegur garður.

Fleiri eignir á

www.draumahus.is
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SÉRBÝLI 

GARÐABÆR - ARATÚN Fallegt og
notarlegt 134 fm einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Góður garður. V. 35,9
m. 4680

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

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

RÉTTARHOLTSVEGUR. Laglegt og
mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús. m.a. ný-
lega viðgert þak, gler og gluggar, endurnýj-
aðar skolplagnir. V. 23,9 m. 4608

4RA - 6 HERBERGJA 

HRAUNBÆR Góð 4ra herbergja íbúð á
3. hæð sem er efsta hæð í góðri blokk. V.
18,9 m. 4497

LAUFENGI - LAUS Vel skipulögð 4ra
herb. ca94fm íbúð á 2. hæð 3ja h.fjöl-
býli.Sérinngangur. Sérbílastæði V. 18,5 m.
4853

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

VALLENGI - GÓÐ STAÐSETNING.
Björt og rúmgóð 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. 20,4
m. 4771

FÍFUSEL  Falleg 98 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli.
Möguleg skipti á 2ja herb. íbúð.  Útborgun
aðeins 1,2 millj.Laus strax.  V. 19,5 m. 4736

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

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

EYJABAKKI - LAUS FLJÓTL. Fal-
leg 4ra herb. 104 fm endaíbúð á efstu hæð.
Húsið er tekið í gegn að utan. Snyrtileg
sameign. V. 17,4 m. 4646

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

HAFNARFJÖRÐUR - ÁLFASKEIÐ
125 fm  4ra - 5 herbergja endaíbúð ásamt
24 fm bílskúr.  V. 19,9 m. 4182

3JA HERBERGJA 

SUÐURHÓLAR - SÉRINNGANG-
UR. GOTT ÚTSÝNI. 3ja herb. 91 fm
íbúð á 2. hæð með sér inngangi.Mjög þægi-
leg íbúð í litlu fjölbýli þar sem allt er nánast
sér, lítil sameign. Húsið er í ágætu ástandi,
klæddir gaflar. V. 16,9 m. 4868

JÖKLASEL Björt 2ja-3ja herbergja íbúð
á 2. hæð (efstu 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 - JARÐHÆÐ, Falleg 3ja
herbergja 90 fm íbúð á jarðhæð í þríbýlis-
húsi. 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

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

GAUTAVÍK - SÉRHÆÐ / JARÐ-
HÆÐ.   Nýleg og gullfalleg .110 fm neðsta
sérhæð í þríbýli. Vandaðar innréttingar. 2
sér bílastæði. V. 22,9 m. 4709

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

FAGRABREKKA  - KÓPAVOGI.
200 fm einbýlishús á góðum stað, 165 fm
íbúð og 35 fm bílskúr innréttaður sem íbúð.
Fallegur garður, heitur pottur. V. 39,4 m.
4695

Björt og rúmgóð efri hæð í góðu fjórbýlishúsi ásamt góðum bíl-
skúr. Hol, 2 stofur, eldhús með nýrri Brúnás-innréttingu, 3 svefn-
herbergi og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Bíl-
skúr er óvenju rúmgóður og þar er innréttað aukaherbergi. Fal-
legur gróinn garður umhverfis húsið.  4561

HÁTEIGSVEGUR - HÆÐ OG BÍLSKÚR

Öldugata - Einbýli

218 fm einbýlishús með tvöföldum 39 fm bílskúr við Gnípuheiði.
Glæsilegt útsýni. Tilbúið til innréttinga. Á efri hæð eru 2 stof-
ur,eldhús og gestasnyrting.Á neðri hæð eru 4 herbergi, sjón-
varpsskáli, baðherbergi, þvottahús og geymsla.  4816

Gnípuheiði-Nýbygging

Vel staðsett 212 fm einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföld-
um bílskúr á skjólgóðum stað í Seljahverfi. M.a. 4-5 herbergi,
borðstofa og stofa með arni. Vönduð eign. V. 47,9 m. 4861

GILJASEL    

Fr
um Gullfallegt og sérlega skemmtilegt 253 fm einbýlishús ásamt 18

fm bílskúr, allt í einstaklega góðri umhirðu og viðhaldi. Í kjallara er
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi og sér hita og rafmagni.
Bílskúr með hita, rafmagni og sjálfvirkum opnara fyrir hurð og hlið.
Raflagnir og töflur, þak og rennur nýlegt og húsið málað og
sprunguviðgert 2004.Allar endurbætur á húsinu eru vandaðar og
gamli tíminn hefur fengið að halda sér m.a. í gluggasetningum.
Hitalögn í gangstétt meðfram lóð. TILBOÐ ÓSKAST. V. m. 4862
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Verslunargata í Tókýó að kvöldi til.

Yfirbyggður göngustígur í Kraká í Póllandi.

Ljósastaur og götuskilti í Boston í Bandaríkjunum.

TORFUFELL Snyrtileg og falleg 79 fm
3ja herb. íbúð á 2.hæð.Baðherbergi endur-
nýjjað. Skipti á stærri eign möguleg. V. 13,9
m. 4653

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. Góðir möguleikar. V. 14,2
m. 4567

2JA HERBERGJA 

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

HVASSALEITI  Snyrtileg 78 fm, 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð. V.16,9 m. 4860

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

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

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. 12,9 m. 4633

BARMAHLÍÐ 2ja herbergja 56 fm kjall-
araíbúð í góðu þríbýlishúsi.  V. 11,5 m. 3515

ATVINNUHÚSNÆÐI   8

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

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

SÖLUTURN 6000 tiltlar af vhs/dvd.
Lottó og spilakassar.  V. 9,5 m. 4639

LANDIÐ 

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.  V. 26,9 m. 4652

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

EYRARBAKKI Nýtt FULLBÚIÐ 90
fm timburparhús með aluzink-klæðningu
og sólpalli. Möguleiki að fá keypt eða
leigt atvinnuhúsnæði á samliggjandi lóð.
V. 13,9 m. 4821

Seattle í Bandaríkjunum.

Götuljós við Pont Alexander í París. Eiffelturninn í baksýn.

Kannski fer ekki mikið fyrir ljósastaurum í
hversdagslegu lífi okkar en þeirra yrði vissu-
lega saknað yfir dimman vetur hyrfu þeir á
braut.

Íslensku ljósastaurarn-
ir eru flestir einfaldir
að lögun og gerð og
gegna sínu hlutverki án
þess að sprengja peru
af sýndarmennsku feg-
urðarinnar. Margir þeir
sem aldrei hafa út fyrir
landsteinana komið
standa jafnvel í þeirri
trú að allir ljósastaurar
séu gráir og langir. En
svo er nú ekki.
Ljósastaurar eru jafn
misjafnir og þeir eru margir. Staurarnir eru oft prýði
hverrar götu með vísun í tíma þegar önnur form og
eldri arkitektúr réð ríkjum. Sumir staurar eru því
gráir, langir og valdslegir og gæta íslenskra öku-
manna í skammdeginu meðan aðrir ljósastaurar lýsa
daðurlega upp umhverfi sitt eða varpa ljósi á heim-
spekilegar samræður yfir kaffibolla á útikaffishúsi.

L‡sa upp stræti og torg

Allir þekkja þennan gamla vin sem gnæfir yfir götum.

Kínahverfið í San Francisco.
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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.

GARÐAVEGUR - HF.

Í sölu glæsil. 85 fm neðri hæð í tvíbýli vel staðsett við
Garðaveg númer 15 Hafnarfirði. Eignin er mikið endur-
nýjuð á mjög smekklegan hátt. Eignin er með sér inn-
gang og skiptist í forstofu, eldhús gang, baðherbergi ,
hjónaherbergi , góða björta tvöfölda stofu, herbergi,
þvottahús og geymsla. Gólfefni er nýtt eikarparket og
flísar. Glæsilegar nýjar innréttingar. Verð 18,9. millj.
Eignin er laus við kaupsamnings. Þorbjörn Helgi sýnir.

DOFRABERG - HF. SÉRH.

Glæsileg neðri sérhæð. Íbúðin er á jarðhæð og er
80 fm m/sérinngang. 2 svefnh., stofa, borðstofa,
baðherbergi, 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, park-
et, 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

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

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 19,9.millj. 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 16,9 millj. 110764

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

FLÓKAGATA - HF.

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

DOFRABERG HF. PENT-
HOUSE

Stórglæsilega penthouse íbúð á tveimur hæðum á
þessum frábærra stað í setbergslandinu. Íbúðin er
166,3 fm með geymslu. Skipting eignarinnar: Neðri
hæðin: forstofa, hol, 2 svefnh., eldhús, borðstofa,
baðh, stofa & þvottah. Efri hæðin: Stofa(sjónvarps-
hol) 2 svefnh, hol og baðh. Auk þess er geymsla,
sameiginlegt þvottah og hjólageymsla. Þetta er eign
sem hægt er að mæla með. V.31,9 millj. 

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.

BÆJARHOLT - HF - LAUS

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
mjög fallega 117,9 fermetra endaíbúð á efstu hæð i
góðu vel staðsettu fjölbýly á Holtinu í Hafnarfirði .
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottah, þrjú
góð herb, baðh stofa , borðstofu og geymslu. Stórar
suður svalir glæsilegt útsýni. Getur verið laus strax.
Verð tilboð.

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. 

FAGRAHLÍÐ HF. LAUS

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

SLÉTTAHRAUN - HF. BÍLSKÚR

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

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 til-
boð. 19011

ERLUÁS - HF PARH.

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

BREKKUHVAMMUR - HF

Tvær íbúðir Sérlega skemmtilegt pallbyggt einbýli
með auka íbúð á jarðhæð 177 fm auk bílskúrs 35
fm Eignin er mjög vel staðsett við opið svaæði íi ró-
legu íbúðarhverfi, stutt í verslun og alla þjónustu.
Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð á liðnum ár-
um og fengið mjög gott viðhald. Góð eign frábær
staðsetning. Verð tilboð.

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.

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 39,5 millj. 

LÆKJARBERG - EINB/TVÍB. HF.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vandað tvílyft
einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals 280 fm. Á
fyrstu hæð er góð 2ja herb íbúð með sérinngangi.
Glæsilegur góður pallur með heitum potti, rúmgóð-
ar tvennar svalir, útgangur þaðan út í garð. 

ÖLDUGATA - HF. EINB.

Nýkomið í einkasölu skemmtilegt gamalt einbýli,
kjallari, hæð og ris samtals 143 fm. Eignin býður
upp á mikla möguleika m.a. séríbúð í kjallara. eign-
in er mjög vel staðsett . Verð 28,9 millj. 57898

TÚNHVAMMUR - HF. RAÐH.

Nýkomið í einkasölu á þessum vinsæla stað sérlega
skemmtilegt tvílyft raðhús með inbyggðum bílskúr
samtals 210 fm. Húsið er fallega innréttað með
vönduðum gólfefnum. Tvö baðherbergi, 4 góð
svefnherbergi, fallegar stofur. Mjög góð eign á
þessum fjölskylduvæna hverfi. Verð 41,2 millj. 

GLITVANGUR - HF. EINB.

Nýkomið glæsilegt pallbyggt einbýli með bílskúr
samtals 300 fm, stofa, borðstofa, 5 svefnherbergi
o.fl. glæsilegur garður, hornlóð, góð staðsetning.
Verð 54 millj. 

DAGGARVELLIR - SÉRH. HF.

Nýkomin í einkasölu glæsileg fullbúin 129 fm efri
hæð í nýju fjórbýli. Eign sem mikið er lagt í. Nátt-
úrusteinn og parket á gólfum, glæsilegar innrétting-
ar frá Innex og vönduð tæki. Eign í algjörum sér-
flokki. Verð 29,9 millj. 106532-2

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.

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

LAUFVANGUR - HF.

Í einkasölu mjög vel skipurlagða 121,5 fermetra 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Eignin
skiptist í inngangur, hol þar sem búið er að stúka af
herbergi, eldhús, þvottah, stofu , svefnhgangur , tvö
barnah, hjónah, baðhog geymslu. Gólfefni eru að
mestu parket,flísar. Góðar suður svalir. Geymsla í
kjallara. Verð 18,9. millj.

BREIÐVANGUR - HF. BÍLSKÚR

Mjög skemmtileg íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli
auk bílskúrs. Stórt eldhús, góðar innréttingar, park-
et, flísalagt bað. Áhvílandi húsbréf. Góð staðsetn-
ing, rúmgóð sérgeymsla í kjallara og stórt auka her-
bergi líka. Góð sameign. Verð 19,8 millj. 80885

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. 

VESTURHOLT - HF.

Glæsileg fullbúin 80 fermetra neðri sérhæð í sérlega
fallegu nýlegu tvíbýli á þessum frábæra stað á Holt-
inu í Hafnarfirði. Eignin er með sér inngang og
skiptist í, forstofu, þvottahús, barnah, gang, baðh,
svefnh, eldhús, stofu og geymslu. Glæsilegar inn-
réttingar og tæki. Gólfefni eru parket og flísar. Af-
girt verönd í sér garði. Tvö hellulögð bílastæði.
Glæsileg eign, allt fyrsta flokks. Stutt í skóla & leik-
skóla. verð 20,5.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. 

Fr
um

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

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

HJALLABRAUT 33 - ELDRI BORGARAR
Nýkomin sérlega falleg 2ja herb. íbúð á efstu
hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi. Eignin er í mjög
góðu ásigkomulagi, fallegar innréttingar, park-
et á gólfum, flísar á baði. Mjög góð eign og
þjónusta til staðar. Útsýni. Verð 18,6 millj.
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ÁLFASKEIÐ - HF. M/BÍLS.
Mikið endurnýjuð 95,9 fm 3 herb., íbúð á efstu hæð
í góðu fjölb. auk bílskúrs 23,8 fm, samtals 119,7 fm.
Eignin skiptist í forstofu, hol , stórt eldhús, stór stofa
og borðstofa, baðh., barnah., og hjónah. S-svalir,
gott útsýni. Gólfefni eru parket og flísar.Bílskúr með
rafmagni og rennandi vatni. Stutt í skóla og leik-
skóla. Verð 18,8. millj.

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 

SUNDLAUGAVEGUR - RVÍK

Mjög falleg endurnýjuð 79,4 fm risíbúð. Inng. stigi
upp á pall, hol, eldhús, gott hjónaherb. björt og fal-
leg stofa, vinnuherb. baðh. og geymsluloft. S-svalir.
Gólfefni eru massívt eikarparket og flísar. Sam.
þvottaherb. Verð 18,9 millj. 

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. 

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

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 garð-
ur með sólpöllum og tilheyrandi. Verð 18.9.millj
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 frá-
bærum stað. Verð 18,3 millj. 83184-1

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.

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

KALDAKINN - HF. LAUS

Sérlega falleg og björt 80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinn-
gangur., fráb. útsýni, róleg og góð staðsetning.
LAUS STRAX.. Verð 15,6 millj.

BERJAVELLIR - HF.

Nýkomin glæsileg 79 fm 3ja herb. íbúð á fimmtu
hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi. Glæsilegar innrétt-
ingar og skipulag. Fallegt flísalagt baðherb. m/bað-
kari og sturtuklefa. Vandað eikar parket. Verð 19,1
millj. 112894

FAGRAHLÍÐ - HF.

Nýkomin í einkasölu mjög góð 80 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Stórar SV-sval-
ir, þvottah. í íbúð. Íbúðin er LAUS nú þegar. Verð
16,8 millj. 112899

TRAÐARBERG - HF.

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

KRÍUÁS - 2JA HF. Falleg og björt íbúð
á þessum vinsæla stað í Áslandshverfinu, Íbúðin er 75
fm og er á jarðhæð. Skipting eignarinnar: forstofa,
hol,eldhús með borðkrók, svefnherbergi, geymsla (nýtt
sem svefnherbergi) og þvottahús. Þetta er góð eign
sem nýtist frábærlega. Laus við kaupsamning. 

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.

LEIRUBAKKI RVÍK

Sérlega smekklega 2ja herb.íbúð á fyrstu hæð á þess-
um góða stað í bakkahverfi, íbúðin er 94,2 fm með
geymslum. Skipting eignarinnar.hol, eldhús með borð-
krók, stofa, baðherbergi, svefnhebergi 2 geymslur auk
sameignar. Þetta er mjög góð eign sem vert er að
skoða. Íbúðin getur verið laus strax. V.15,5 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. 

MIÐVANGUR - HF.
LYFTUHÚS Nýkomin í einkasölu sér-
lega falleg 68 fm íbúð á fimmtu hæð í lyftuhúsi.
Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, baðh.
o.fl. Glæsilegt útsýni. Hús í góðu standi að utan.
Verð 15 millj. 112883-1

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.

FENSALIR - KÓP 2JA
LAUS Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð
í nýju litlu fjölbýli. Forstofa, hol. eldhús, borð-
stofa, stofa með útgang út á stóran afgirtan
sólpall, gott útsýni. Gott herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymsla. Gólefni eru parket og flís-
ar. Glæsileg vel staðsett eign. Íbúðin getur verið
laus við kaupsamning. Verð 22.9. millj.

REYKJANES

HOLTSGATA - SANDGERÐI

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

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.

ASPARHVARF 17 B_C_D
SÉRHÆÐIR

TIL AFHENDINGAR Í DESEMBER 2005
Sex glæsilegar sérhæðir 134,3 fm. afhendast
fullbúnar án gólfefna. Sérmíðaðar eikarinnrétt-
ingar í íbúðunum með valmöguleika á eldhús-
innréttingu. Glæsilegt baðh. m/nuddbaðkari og
sturtuklefa, gestasnyrting. 3 góð svefnh.,
þvottah. og geymsla innan íbúðar, allt sér.
Glæsilegt útsýni úr íbúðum efri hæðar, sér af-
notagarður með íbúðum neðri hæðar. Fullbúin
sýningaríbúð. Uppl. veita sölumenn Hraunham-
ars. 

AKURVELLIR 2

Glæsilegt 6 íbúða fjölb.hús á þremur hæðum. Í
húsinu er ein 3ja herb. íbúð, 108,5 fm á jarð-
hæð, ein 4ra herb. íbúð 126 fm einnig á jarð-
hæð. Á 2. og 3. hæð eru tvær íbúðir á hvorri
hæð, 152 fm 5-6 herb. íbúðir. Allar með sér inn-
gangi. Tveir 26 fm bílskúrar eru í húsinu og selj-
ast með hvaða íbúð sem er. Íbúðunum verður
skilað fullbúnum að utan sem innan, án gólf-
efna, nema á baðh. og þvottah. sem verða flís-
alögð. Allar innr. og tæki verða frá BYKO. Sam-
eign og lóð verður skilað fullbúnu.

AKURVELLIR 4

Glæsilegt sex íbúða fjölbýlishús á þremur hæð-
um. Á jarðhæð eru 2 íbúðir, önnur er 4ra herb.
144,4 fm og hin 4 - 5 herb. 157,7 fm, báðar með
verönd og sérlóðarfleti. Á 2 og 3. hæð eru fjórar
157,7 fm 4- 5 herb. íbúðir, tvær á hvorri hæð
með góðum 20 fm s-svölum (hornsvalir). Íbúð-
unum verður skilað fullbúnum án gólfefna, sam-
eign og lóð með fullnaðarfrágangi. 144,4 fm
íbúðin er á kr. 28.000.000 / 157,7 fm íbúðirnar
eru á kr. 29.400.000. Afhending í mars 2006

DREKAKÓR 5 & 7 - KÓP

Glæsileg 181,7 fm parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum tvöföldum jeppabílskúr sem er
38,1 fm á frábærum stað í nýju hverfi í Kópa-
vogi, samtals 220,1 fm. Húsin verða afhent full-
búin að utan og hraunuð. Að innan verða húsin
afhent fokheld. Tvennar svalir. Afhending í des.
‘05

FÍFUVELLIR - HF.

Mjög gott 201,2 fm raðhús á 2. hæðum m/innb.
bílskúr. 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., sjónvarpshol, Stórar flísalagðar 40 fm
svalir, frábært útsýni. Verð 37. millj.

FJÓLUVELLIR 1 & 3 - HF.

Falleg einbýli, skemmtilega hönnuð á nýtísku-
legan hátt af Vektor hönnun og ráðgjöf. Annað
húsið er 223 fm m/bílsk., en hitt 207,4 fm
m/bílsk. Húsin eru hönnuð þannig að lítið mál er
að breyta innra skipulagi. Nánari upplýsingar og
teikningar hjá sölumönnum Hraunhamars. Af-
hending í jan. 2006

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE

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 glæsilegustu og
gólfefni eru parket og flísar. Glæsilegt útsýni úr stofu
til vesturs að Bessastöðum og Snæfellsjökli og til
norðurs að Esju. Góðar suður svalir. Bílskúr með raf-
magni og hita. Eign í sérflokki. Upplýsingar gefur Þor-
björn Helgi.

SJÁVARGRUND - 3JA M.
BÍLSKÝLI

3ja herb. íbúð á jarðhæð með verönd og garði. Fal-
legar innréttingar, parket á gólfum, þvh í íbúð, stór
sér geymsla í bílskýli, góð eign. Verð 20,9 millj.
70818

ASPARÁS - 2JA GBÆ

Glæsileg 73,4 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu
fjölbýli. Húsið er við fallegt friðað svæði og gott út-
sýni til suðurs og vesturs. Forstofa, hol eldhús með
fallegri innr. úr kirsuberjavið, vönduðum tækjum,
gott herb , baðh, stofa með útgang út í fallegan bak-
garð, útsýni til vesturs að Bessastöðum og víðar.
Gólfefni eru parket og flísar. Góð sér geymsla fylgir
íbúðinni. Verð 19,5. millj.

HÁHÆÐ - GBÆ PARH.

Glæsilegt ca 200 fm parhús ásamt 80 fm rými í kjall-
ara á frábærum útsýnisstað. Forstofa, forstofuher-
bergi, hol, hjónaherbergi, eldhús, stofa, borðstofa,
baðherbergi og þvottahús. Á millilofti er sjónvarps-
hol, herbergi og geymslur. Gott 80 fm rými í kjallara
sem býður upp á mikla möguleika. Glæsilegar sér-
smíðaðar innréttingar og gólfefni. Fallegur garður
með sólpöllum og tilheyrandi. Uppl. veitir 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 BÍLSKÚR GBÆ

Mjög góð 97,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 26,4 fm bíl-
skúr m/geymslu innaf samtals um 124,1 fm. Sérinng.,
forstofa með skáp, hol, gott herb. með skáp. Rúm-
gott baðh., þvottavél á baði, sturtuklefi, flísar á gólfi.
Sefnh. með góðum skápum. Rúmgóð stofa með útg.
út á S-svalir, björt borðstofa. Gott eldhús með fallegri
innréttingu. Parket og flísar. Mjög góð staðsetning,
stutt í verslun og þjónustu. Verð 28 m. 

EIKARÁS - EINB. GBÆ

Tvílyft einbýli með innb. bílsk. samtals 320 fm. Mögu-
leiki á aukaíbúð. Eign í sérflokki. Húsið er mjög
glæsil. innréttað með sérsmíðuðum innréttingum úr
eik frá Tak á Akureyri og gólfefni eru massíft eikarp-
arket og steinn. Frágangur lóðar er eftir. Glæsilegt
hús á frábærum stað. Útsýni.

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 Lyng-
móa í Garðabæ. Geymsla í kjallara, snyrtilegur bíl-
skúr. Sérlega skemmtileg íbúð með góðu útsýni. Verð
21,7. millj.

TUNGUÁS - EINB. GBÆ.

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á þessum vin-
sæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Húsið er skráð
208,5 fm með bílskúrnum sem er 48,7 fm. Skipting
eignarinnar: forstofa, hol, 3 svefnherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús, gestasalerni, baðherbergi, þvotta-
hús 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.

LYNGMÓAR 3JA - 4RA
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. Gólf-
efni eru parket og flísar . Verð 23,2. millj.

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ

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 herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og bílskúr. Glæsilegur garður
með skjólgirðingu, gróðurhúsi og tilheyrandi.

ÆGISGRUND - EINB.

Nýkomið sérlega fallegt einlyft einbýli 142 fm auk bíl-
skúrsréttar fyrir 44 fm bílskúr. Stofa, borðstofa, 3-4
svefnherbergi, o.fl. mikið endurnýjað á sl. árum m.a.a
innréttingar, gólfefni, lagnir o.fl. suður garður, frábær
staðsetning. Verð 38,9 millj. 

SJÁVARGRUND - GBÆ - 3JA

Nýkomin í einkasölu glæsil. 3ja - 4ra herb. 115 fm
íbúð á 1. hæð í klasahúsi auk 20 fm stæði í bílahúsi
(innangengt úr íbúð). Parket, sér inngangur og sér
garður. Frábær staðsetning og útsýni. Verð 24,8 m.
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ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða
lyftuhús á völlunum. Tvö samliggj-
andi stigahús með 3ja, 4ra og 5 her-
bergja íbúðum. Bílageymsla er í
kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér
geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar
eru frá 86 fm og upp í 125 fm 5 her-

bergja íbúðirnar eru 142 fm  Stórar svalir, frá 16 fm og upp í 22 fm, eftir stærð íbúð-
anna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og
þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með
nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innrétt-
ingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðn-
ingu 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.  4628

KIRKJUVELLIR - 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

VÍKURBRAUT - KEFLAVÍK - FJÁRFESTAR - VERKTAKAR
Um er að ræða 1270,3 fm saltgeymslu, sem stendur á 2400,0 fm eignarlóð. Gert er ráð fyrir
íbúðarhúsnæði fyrir blokk með 32 íbúðum í lyftuhúsi með frábæru útsýni. Góður möguleiki er
á að nota salthúsið sem hluta af nýrri byggingu td. sem bílastæðakjallara. Þegar hefur verið
sprengt fyrir byggingu (að stærstum hluta) á þeim hluta lóðar sem ekki er hús í dag. Á mynd
deiliskipulags má sjá að nýtingarhlutfall lóða sitt hvoru megin við Víkurbraut 23 er 1.59 og
1,60, því má ganga út frá að sama gildi um Víkurbraut 23. Ef notað er viðmiðið 1,6 þá eru
byggingar-fermetrar 3840. Verð tilboð.  4260

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 góðum
stað á völlunum. Alls eru 34 íbúðir í húsinu,
þar af eru tvær „penthouse“ íbúðir en þær
eru 5 herbergja, ÁSAMT 57 FM SVÖLUM.
Tvær lyftur eru í húsinu. Bílakjallari með 29
stæðum.  Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og
sólar.  Öllum íbúðunum fylgja stórar suður-
svalir, að auki fylgja norðursvalir 4ra herb.
íbúðunum.  Íbúðirnar afhendast fullbúnar en
án gólfefna nema á baðherbergi og þvotta-
húsi verða flísar á gólfi. Sérlega vandaðar
Voke III innréttingar frá Húsasmiðjunni.
Vönduð tæki. Sjónvarpsdyrasími. Hús að

utan afhendist fullfrágengið, klætt báruformaðri klæðningu.  Lóð og sameign fullfrá-
gengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

FURUVELLIR - GLÆSILEGT EINBÝLI

Nýtt og fallegt 218,0 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 52,0 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR, samtals 270,0 fm
Húsið er fullbúið að utan steinað með marmarasalla, lóð grófjöfnuð. Að innan er húsið rúmlega tilbúið til
innréttinga. Hiti í gólfum. Gluggar og útihurðar eru úr plasti og því viðhaldsfrítt. AFHENDING STRAX. Verð
49,5 millj.  4674 

Aðeins 2 íbúðir eftir!
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300 Akranes: Góð eign fyrir fólk á efri árum
Höfðagrund: Nýlegt parhús með útsýni yfir Faxaflóann

Lýsing: Húsið er þriggja herbergja. Forstofa er
með flísum á gólfi, skáp og hillu. Stofa er björt
með eikarparketti og útgengi á sólpall. Gott
skápapláss er í eldhúsi, þar er veggofn,
keramikhelluborð, tengi fyrir uppþvottavél og
parkett á gólfi. Herbergin tvö eru með skápum.
Parkett á gólfi. Baðherbergi er flísalagt og með
sturtuklefa. Þvottahús er með flísum á gólfi,
skolvaski og borði. Geymsla inn af þvottahúsi
er með hillum, flísum á gólfi og útgengi út á
sólpall sem er með heitum potti. Allar hurðir
og innréttingar eru spónlagðar með hlyn og eru hurðarop 90 cm að breidd og án þröskuldar.

Úti: Á pallinum er pottur og skjólveggur. Garðurinn er fallegur og er í góðri rækt. 

Annað: Húsið er hannað með þarfir eldri borgara í huga og er til dæmisbúið 4 öryggishnöppum. Það er
við hliðina á elliheimilinu Höfða og eigendur geta haft aðgang að allri þjónustu þar. Eignin er laus og er
til afhendingar við kaupsamning. 

Fermetrar: 93.2 Verð: 22.9. Fasteignasala: Smárinn.

109 Reykjavík: Gott útsýni úr risi
Raufarsel 13: endaraðhús með innbyggðum bílskúr.

Lýsing: Húsið er tvær hæðir og ris. Gengið er
inn í flísalagða forstofu með fatahengi og inni
af henni er flísalögð gestasnyrting. Úr forstof-
unni er innangengt í bílskúr. Á fyrstu hæð er
einnig eldhús, stofa, borðstofa og þvottahús.
Eldhúsið er flísalagt með ljósri innréttingu,
keramik helluborði og tengi fyrir uppþvottavél.
Opið er á milli eldhúss og borðstofu og úr
borðstofu er útgengt út á verönd. Þvottahúsið
er með innréttingu og vaski. Parkettlagður stigi
liggur upp á aðra hæð þar sem eru fjögur
rúmgóð parkettlögð herbergi og þar af tvö
með útgangi út á svalar. Á annarri hæð er auk
þess rúmgott flísalagt baðherbergi með sturtu-
klefa og baðkari. Á þriðju hæð er stórt parkett-
lagt fjölskylduherbergi með góðu útsýni úr risgluggum. Á þriðju hæð er einnig geymsla undir súð.

Úti: Innbyggður bílskúr.  Annað: Litað gler er í öllum gluggum.

Fermetrar: 239,5 Verð: 42,9 milljónir Fasteignasala: Draumahús
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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

Dofraborgir - Rvík
Glæsilegar íbúðir í grónu rólegu
hverfi.  Íbúðirnar afhendast að inn-
an með múruðum útveggjum og
frágengnum loftum, sandspartlað
og grunnmálað. Búið er að leggja í
gólf og eru þau tilbúin undir gólf-
efni. Hiti komin í húsið. Vinnuljós-
arafmagn. Að utan er húsið fullfrá-
gengið og málað, hitalögn og hellur
eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti
grófjöfnuð.  Verð frá 30 millj.

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

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

Andrésbrunnur - Grafarholt
Góð 2ja herbergja 69,5fm íbúð á
efstu hæð í nýlegu lyftu húsi. Kom-
ið er inn á anddyri með parketi á
gólfi. Eldhús með fallegri mahóní
innréttingu, flísar á milli skápa, t.f.
uppþvottavél og parket á gólfi.
Stofan er björt með parketi á gólfi
og útgengi á stórar suður svalir.
Svefnherbergið er rúmgott með
parketi á gólfi og góðum skáp.

Þvottaherbergi er innan íbúðar. Baðherbergi með flísum á gólfi og vegg,
baðkar með sturtu og hvít innrétting með halogen lýsingu. Verð 16,2 millj.

Flétturimi - Rvík
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja
93,7 fm íbúð á 3ju hæð, efstu í litlu
fjölbýli ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Herbergi með nýju parketi
á gólfi. Baðherbergi með flísum á
gólfi. Gullfallegt eldhús með sér-
smíðaðri Jatoba innréttingu og

góðum tækjum. Mjög stór stofa, borðstofa og hol með nýju parketi, út-
gangur á stórar vestur svalir. Áhv. 7,1 m. Verð 18,7 millj.

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
eigendur aðgang að flestri þjónustu
sem er í boði þar. Gólfefni íbúðar

eru parket og flísar. Sólpallur með heitum potti, húsið stendur alveg við
sjóinn og er fallegt útsýni yfir Faxaflóann. Verð 22,9 millj. 

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottahús innan
íbúðar. Fallegar mahóní innréttingar
og góð tæki eru í íbúðinni. Parket á
gólfum úr rauðeik. Glæsilegt bað-
herbergi með baðkari og sturt-
uklefa, góð innrétting og hand-
klæðaofn. Sér afnotaréttur á lóð.
Góð aðkoma að húsi. Stutt er  í
skóla, leikskóla og einnig er stutt í
verslunarkjarnann í Spönginni. Verð
20,5 millj.

Lindasmári - Kóp
Mjög góð og björt 3ja herbergja
83,9 fm íbúð á efstu hæð, þriðju í
litlu fjölbýli á þessum frábæra stað
þar sem stutt er í allar verslanir,
skóla, leikskóla. íþróttaaðstöðu og
líkamsræktina. Íbúðin sjálf er vel
nýtt, björt og skemmtileg með góðu
eldhúsi, stórri stofu og góðum her-

bergjum ásamt þvottahúsi innan íbúðarinnar. Útgangur úr stofunni á stór-
ar suður svalir. Leiktæki á lóðinni fyrir börn. Verð 18,9 millj.

Miðbraut - Seltjarnarnesi
Mjög góð 83,2 fm 3ja herbergja
íbúð ásamt 23,8 fm bílskúr. Eldhús
með hvítri sprautulakkaðri innrétt-
ingu og parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi og útgang
á stórar svalir. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum, baðkar.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Snyrtileg sameign. Húsið vel við
haldið. Góður bílskúr. Verð 25,9
millj.

Breiðavík - Grafarvogi
Falleg 3ja herbergja 86,3fm endaí-
búð á 1 hæð með sér inngang og
sér stæði í bílskýli. Forstofa með
flísum á gólfi og skáp. Tvö herbergi
með  parket á gólfi. Eldhús með
parketi á gólfi og fallegri innréttingu.
Baðherbergið er með flísum á gólfi
og vegg, baðkari og sturtu. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stofan er parket-
lögð. Falleg íbúð með miklu útsýni

yfir Esjuna á góðum stað í nálægð við skóla, leikskóla, verslun, golf, Eg-
ilshöllina og fallegar gönguleiðir. Verð 20,5 millj.

Bergstaðarstræti - Rvík
Góð 2 herbergja samþykkt íbúð á 1
hæð á þessum frábæra stað í hjarta
borgarinnar. Eldhús með nýmálaðri
innréttingu, nýleg borðplata, t.f.
þvottavél og dúkur á gólfi. Stofa
með nýlegu parketi. Herbergi með
nýlegu parketi. Baðherbergi með
dúk á gólfi og sturtuklefa. Íbúðin er
nýmáluð og nýtt plastparket er á
íbúðinni. Húsið er bárujárnsklætt
timburhús og lítur vel út. Íbúðin er
laus og er til afhendingar við kaup-
samning. Verð 8,9 millj.

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.

Andrésbrunnur - Grafarholti
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm íbúð
á 1. hæð í góðu nýlegu fjölbýlishúsi á
rólegum stað í Grafarholtinu ásamt
ca 29 fm stæði í góðri ca87 fm
þriggja bíla bílageymslu. Þvottahús
og geymsla innan íbúðarinnar. Park-
et og innréttingar úr mahóní. Ca 40
fm sólpallur í suður með skjólgirð-
ingu. Þetta er falleg eign sem vert er
að skoða. Verð 22,8 millj.

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

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

Engin sameign til að hugsa um. Góð fyrsta íbúð eða fyrir þann sem er með
hund eða einhvern sem þarf gott aðgengi. Verð 13 millj.

Grandavegur - Rvík
Sérlega björt og skemmtileg ný-
uppgerð 99,7fm íbúð á annarri hæð
í góðu fjölbýli við Grandaveginn.
Tvö góð svefnherbergi, rúmgóð
stofa, nýstandsett baðherbergi,
eldhús/borðkrókur með nýjum inn-
réttingum, öll gólfefni ný. Allt raf-
magn nýyfirfarið. Íbúðin er laus við
kaupsamning.  Góð eign á sívinsæl-
um stað.  Áhvílandi hagstætt lán frá
SPRON sem möguleiki er á að yfir-
taka. Verð kr. 23,7 millj. 

533 4300 564 6655

Fr
um

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

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

Flétturimi - laus
Mjög góð 93,2 fm ásamt stæði í
bílageymslu. Eldhús með hvítri og
beyki innréttingu. Svefnherbergin
eru tvö bæði með parketi á gólfi og
skápum. Baðherbergi með dúk á
gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi, útgangur á stórar svalir með
frábæru útsýni. Þvottahús innan
íbúðar með dúk á gólfi. Parket á

íbúð er nýtt fallegt eikarparket. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ SAMNING. Verð
20,9 millj.

Njarðargata - Rvík
Skemmtilegt og vel staðsett 3ja
hæða hús í efst í Þingholtunum.
Húsið er samtals 157,1 fm ásamt
kjallara undir öllu húsinu. 2 eldhús,
2 baðher.1.salerni, 4 stofur, 4
svefnh. fataherb. Hurð út í sérgarð
bak við húsið.  Eign á einstökum
stað með mikla möguleika. V.42,9
millj.

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

kar. Eldhús með flísum, nújar flísar á milli skápa og ný AEG eldavél. Mjög
rúmgóð stofa með parketi, útg. á stórar suðvestur svalir með flottu útsýni.
Verð 16,9 millj.

Hraunbær - Rvík
Góð 101,5 fm 4ra herbergja íbúð á
fyrstu hæð. Eldhús með sprautu-
lakkaðri innréttingu sem nær upp í
loft, flísar á gólfi. Rúmgóð borðstofa
og stofa með parketi á gólfi og út-
gang á svalir.  Baðherbergi með flís-
um á gólfi og upp á miðja veggi,
baðkar og sturtuaðstaða. Sameign
snyrtileg. Húsið klætt að utan. Verð
17,9 millj.

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 gólf-
hita (án stýrikerfis) og grófjafnaðri
lóð. ÞETTA ER GLÆSILEGT HÚS Á
GÓÐUM STAÐ VIÐ NÝUPPBYGGÐA
GÖTU Í TEIGAHVERFINU Í MOS-
FELLSBÆ. Verð 28,8 millj.

Reiðvað - Rvík
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í nýju fjölbýli með sérinngangi
af svölum og sérstæði í bíla-
geymslu. Eldhús opið við stofu, fal-
leg viðarinnrétting, gert ráð fyrir inn-
byggðum ísskáp og innbyggðri
uppþvottavél, parket á gólfi. Stofa
með parketi á gólfi og útgang á
mjög stórar svalir með glæsilegu
útsýni til fjalla. Parket á gólfum
verður fasað eikarparket. Mikil loft-
hæð. Verð 21,7 millj.
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Bergþórugata - Rvík
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara í
góðu fimm íbúða steinhúsi. Sameig-
inlegur inngangur. Göngufæri í bæ-
inn. Búið að skipta um lagnir í gólfi
og setja ný tæki í sturtuna. Tvær sér-
geymslur og sameiginlegt þvottahús.
Sameign nýlega máluð. Íbúðin er ný-
lega máluð að innan og snyrtileg.
Rósettur í lofti og falleg gerefti í kring-
um hurðar. Nýlegar frárennslis-,
vatnslagnir og dren. Verð 14,9 millj.

Nýbyggingar

Hellugljúfur - Ölfus-
hreppi 
Ca. 262,0 fm einbýlishús á einni
hæð við Hellugljúfur í Ölfushreppi,
þar af er ca 50,0 fm innbyggður bíl-
skúr.  Lóðin er  5.871,0 m² og býð-
ur upp á þann möguleika að byggja
á henni til viðbótar t.d. hesthús.
Eigninni verður skilað fokheldri að
innan en tilbúinni að utan, þó óm-
álaðri. Lóð grófjöfnuð. Gatnagerð-
argjöld greidd. Verð 34,5 millj.

Jónsgeisli - Grafarholti

Nýtt 207,5fm raðhús ásamt 22,9fm
innbyggðum bílskúr, samtals
230,4fm í byggingu á frábærum
stað með góðu útsýni í Grafarholt-
inu. Húsið afhendist fullbúið að ut-
an með grófjafnaðri lóð og tilbúið
undir tréverk að innan. Hiti í gólf-
um. Húsið er steinað að utan.  Verð
kr. 44,7 millj.

Einbýli

Snekkjuvogur - Rvík

Fallegt 2ja hæða 186 fm einbýlis-
hús, ásamt 26,3 fm frístandandi
bílskúr, samtals 212,3 fm + mann-
gengt risloft er yfir öllu húsinu
(ath.ekki í FMR). Möguleiki á auka-
íbúð m/sérinngang í kjallara. Fal-
legur ræktaður garður m/gróður-
húsi og verönd. Góð eign við ró-
lega götu á þessum eftirsótta stað.
Stutt í alla þjónustu, verslun og
skóla. Verð 39,7 millj. Laus við
kaupsamning.

Hjallabrekka - Kóp

Fallegt 206,6 fm einbýlishús m/bíl-
skúr og 2ja herb.aukaíbúð á neðri
hæð m/sérinng. Gróinn garður og
verönd til suðurs. Róleg og góð
gata, stutt í alla þjónustu, verslun,
skóla og framhaldsskóla. Auðvelt
að skipta upp í tvær eignir. V.41,9
m

Stærri íb. og sérhæðir

Vallargerði - Kóp

Gullfalleg og nýuppgerð 127,1fm 5
herb. íbúð ásamt 43,1fm bílskúr
samtals 170,2fm á rólegum stað í
Kópavogi. Íbúðin skiptist í 4 her-
bergi, stofu, eldhús, baðherbergi
og þvottahús. Nýjar innréttingar,
hurðar og gólfefni. Bílskúrinn er
innréttaður sem 2-3 herb.íbúð og
eru leigutekjur af honum í dag um
kr. 60þús. Hagstætt lán frá KB
banka getur fylgt.  Verð kr. 37,5
millj

4 herbergja

Þórðarsveigur - Grafar-
holti

Falleg, nýleg 97,2fm, 4ra herbergja
endaíbúð á annarri hæð í nýlegu
fjölbýli, ásamt sérmerktu stæði í bíl-
skýli. Íbúðin skiptist í eldhús, góða
stofu með útgengi á rúmgóðar sval-
ir, 3 góð svefnherbergi, þvottahús
innan íbúðar og gott baðherbergi,
flísalagt í hólf og gólf. Sér inngang-
ur af svölum. Húsið er steinað að
utan og viðhaldslítið. Verð kr. 23,5
millj.

Hraunbær - Rvík

Falleg og vel skipulögð 4ra her-
bergja 84,1fm íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Íbúðin skiptist í gott
eldhús t.f. uppþvottavél, rúmgóða
stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi,
vinnuherbergi og baðherbergi t.f.
þvottavél. Tvennar svalir eru á íbúð-
inni.  Skemmtilegt útsýni. Sameign
er mjög snyrtileg og lóðin gróin með
leiktækjum. Barnvænt hverfi, stutt í
skóla og leikskóla.  Verð kr. 17,5
millj.

Kleppsvegur - Rvík

Björt og falleg 116,7 fm 4ra her-
bergja rúmgóð íbúð í kjallara í
snyrtilegu fjölbýli á góðum stað.
Stutt í verslun og þjónustu. Íbúðin
skiptist í góða og bjarta stofu, 3
herbergi, gott flísalagt baðherbergi,
rúmgott og fallegt eldhús með upp-
gerðri eldri innréttinu og þvotta-
hús/geymslu innan íbúðar. Góð
eign á góðu verði!!!!   Verð kr. 17,5
millj.

Breiðvangur - Hafnar-
firði

Góð 4ra herbergja 117,4fm íbúð á
fjórðu hæð ásamt 24,8fm bílskúr í
góðu fjölbýli í Hafnarfirði. Íbúðin
skiptist í eldhús, rúmgóða stofu, 3
herbergi, baðherbergi með horn-
baðkari og þvottahús. Í kjallara eru
tvö herbergi sem tilvalin eru til út-
leigu. Húsið er klætt með Steni og
því viðhaldslítið.  Bílskúrinn er upp-
hitaður með heitu og köldu vatni.
Verð kr. 23,5millj.

Kleifarsel - Rvík

Vel staðsett 3-4ra herb. 97,9 fm
íbúð, hæð og ris í góðu fjölbýli. Góð
staðsetning og stutt í skóla, leik-
skóla og verslun. Húsið var tekið í
gegn og málað árið 2003. Falleg og
gróin lóð er í kringum húsið og
merkt bílastæði fylgir íbúðinni.
V.19,4 m.

3 herbergja

Mávahlíð - Rvík

Björt og falleg 83,4fm 3ja herbergja
íbúð í góðu fjórbýli í fallegu skelj-
asandshúsi á þessum vinsæla stað.
Íbúðin er talin 73,5fm í FMR en er
83,4fm skv. nýlegum eignaskipta-
samningi.  Íbúðin skiptist í rúmgóða
stofu, eldhús, baðherbergi, rúmgott
hol og tvö herbergi.  Góð eign sem
vert er að skoða.  Verð kr. 16,5 millj.

Blönduhlíð - Rvík

Gullfalleg, björt 102,8fm 3ja her-
bergja íbúð með sérinngangi á góð-
um stað í Hlíðunum. Rúmgott sjón-
varpshol með parketi, halogenljós í
lofti. Rúmgott eldhús, nýlegir skápar
og hurðar og nýleg tæki. Rúmgott
hjónaherbergi og barnaherbergi
með parketi á gólfi. Baðherbergi
með dúk á gólfi, baðkar, innbyggður
sturtuklefi með hleðslugleri. Gullfal-
leg rúmgóð stofa/borðstofa með
parketi á gólfi, fallegur bogagluggi er
í borðstofu. Verð. 21,9 millj.

Kleppsvegur - Rvík

Falleg 3ja herb. 81,5 fm íbúð á 3.hæð
í lyftublokk. 2 svefnherb. baðherb.
m/baðkari m/sturtuaðstöðu og ný-
legum skápum, eldhús allt nýlegt
með fallegum ljósum innréttingum og
flísum á gólfi,  rúmgóð stofa m/skjól-
góðum suðursvölum. Parket er á
gólfum í íbúðinni. V.17,4 m.

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2
svefnh. rúmgott eldhús m/nýlegum
innréttingum, baðh. m/baðkari, rúm-
góð stofa m/útgengi á vestusvalir
með útsýni.  Stutt í allar gerðir skóla,
íþróttir, sund og verslun. Afhending
nóv.2005 V.12,9 m.

Hraunbær - Rvík

Góð 3ja herb. 65,3 fm íbúð á 1.hæð
í rólegu fjölbýli. Stutt í verslun, þjón-
ustu og skóla. 2 svefnherb. bað-
herb.m/baðkari m/sturtuaðst.+
t.f.þvottav. flísalagt í hólf og gólf.
Stofa og eldhús í opnu rými. Flísar
og plastparket (Hlynur) á gólfum.
LAUS FLJÓTLEGA V.13,9 m.

Háberg - Rvík

3ja herbergja endaíbúð á annarri
hæð í littlu rólegu fjölbýli með sér
inngangi af svölum. Útsýni yfir
Elliðavatn. Fallegt nýlega endurnýj-
að baðherbergi  með hornbaðkars-
sturtuklefa m. gufu, nuddstútum og
útvarpi. Tvö góð svefnherbergi,
stofa og bjart, rúmgott eldhús m.
fallegri hvítri innréttingu. Góðir skáp-
ar í herbergjum og á svefnherbergis
gangi. Suður svalir eftir allri íbúðinni
Verð 16,9 m

2 herbergja

Lækjasmári - Kóp

Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinn-
gang og sér suðurgarði. á 1. hæð í
litlu 3ja hæða fjölbýli við útivistar-
perlu Kópavogsdalsins. Stutt í alla
skóla, sport, verslun og þjónustu.
Forstofa, baðherb.m/baðkari
m/sturtuaðstöðu, svefnherb, eldhús
m/kristuberjainnr. borðstofa og stofa
m/útgengi í sérgarð. Gegnheilt eik-
arparket er á gólfum.  V.16,9 m.

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
eldhús. Plastparket á gólfum. Hús
tekið í gegn 2003. V.15,1 m.

Hjallabrekka - Kóp

Góð 2ja herb. 80,3 fm íbúð á 1.hæð
í tvíbýli m/sólpalli og sameiginlegum
sérlega fallegum ræktuðum garði til
suðurs.  Rúmgóð forstofa þvottahús
innaf, eldhús, stofa og borðstofa,
svefnherbergi m/skápum, flísalagt
baðh.m/sturtu, hiti í bílaplani. Eik-
arparket er á öllum gólfum. Góð eign
á rólegum og fallegum stað í Kópa-
vogi. Stutt í skóla, verslun og þjón-
ustu.  V.16,9 m

Skeljagrandi - Rvík

Bílageymsla. Mikið útsýni. Á þess-
um vinsæla stað í Reykjavík er 2ja
herbergja 66fm björt íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli  með sér inn-
gangi af svölum. Falleg sameiginleg
lóð. Suður svalir. Innangengt upphit-
að bílskýli.  Verð 15,9 m.

Atvinnuhúsnæði

Stapahraun - Hafnar-
fjörður

Nýtt 476,5 fm atvinnuhúsnæði, á
tveimur hæðum, með 4 innkeyrslu-
dyrum, á góðum stað í Hafnarfirði.
Húsið er í byggingu. Húsinu verður
skilað með viðhaldslítilli grárri Aluz-
ink klæðningu að utan.  Hurðarnar
verða úr áli og gluggarnir verða PGV
plastgluggar.  Þakið verður einangr-
að.  Veggir verða sandspartlaðir að
innan.  Ath. öll skipti. Verð kr. 54,7m

Sumarhús

Sumarhús - Húsafelli

Verið er að hefja uppbyggingu á 15
sumarhúsum í landi Húsafells.  Hús-
in eru 62fm að grunnfleti með 20fm
svefnlofti og 20fm palli. Húsin skilast
fullbúin að utan sem innan með
tengingum fyrir heitan pott.  Lóðirn-
ar eru u.þ.b. 1000fm í skógi vöxnu
landi. Golfvöllur, sundlaug og þjón-
ustumiðstöð í næsta nágrenni.
Ásett verð pr. bústað kr. 16,8millj.
Möguleiki er á að kaupa alla bústað-
ina í einu lagi með góðum afslætti.

Húsið sími 533 4300

Smárinn sími 564 6655

Krókavað - Norðlingaholti

Til sölu efri og neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í Norðlinga-
holtinu. Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri hæðirnar 4ra her-
bergja 164,9 fm þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin skilast tilbúin að utan og tæp-
lega tilbúin til innréttinga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar
á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2 . Aðeins 9 hæðir eftir af 24.

Kólguvað - Norðlingaholti.

Vorum að fá í sölu efri og neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frábærum stað í
Norðlingaholtinu. Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri hæðirn-
ar 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 innréttingar að
innan. Afhendingar hefjast í desember 2005.  Verð frá 24,0 millj.- 28,0 millj.
Sjá nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2
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AÐALTÚN 22 - 270 MOSFELLSBÆR

181m2
endaraðhús á
tveimur hæð-
um með inn-
byggðum bíl-
skúr. Á neðri
hæðinni eru
forstofa, hol,
eldhús, stofa,
borðstofa, sól-

stofa og gestasnyrting. Á efri hæðinni eru gangur,
þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi.
Svalir út af sjónvarpsholi eru yfirbyggðar. Góð
innrétting er í eldhúsi og fataskápar í tveimur
svefnherbergjum. Sólbekkir á neðri hæð eru nýjir .
Geymsluris er yfir svefnherbergjum. Glæsileg eign
á frábærum stað. Nánari uppl. á skrifstofu

HEIÐARVEGUR 19A - 230 REYKJANESB.

Steinsteypt
tveggja íbúða
hús með bíl-
geymslu.
Samþykktar
eru 2 íbúðir í
húsinu á sitt-
hvoru fasta-
númerinu. .
Skápar og

innréttingar eru í góðu ástandi, innihurðar eru
málaðar. Þak og þakkantur eru í góðu ástandi.
Gluggum þarf að skipta út að hluta, nýlegar vatns-
lagnir, hitalagnir, skolplagnir og rafmagnstöflur
eru nýlegar. Húsið er á góðum stað í lokuðu ró-
legu hverfi. Hús með mikla möguleika. 23,4m

FÍFUMÓI 16 - 260 REYKJANESBÆR

Skemmtilegt
176,1 m2 5
herb.parhús á
tveimur hæð-
um ásamt
50,7m2 bílskúr.
Flísar á neðri

hæð, 2 rúmgóð herb. ásamt baðh.,stofu, eld-
húsi, holi og þvottahúsi Efri hæð er undir súð
og er gólfflöturinn þar að leiðandi stærri en
fasteignamat gefur til kynna.Þar er stórt park-
etlagt alrými með útgang út á stórar suður-
svalir, rúmgott svefnherbergi og stórt baðher-
bergi.Bílgeymslan er rúmgóð með stórt her-
bergi og þvottahús í enda.Húsið er sérlega vel
staðsett, stutt í skóla, íþróttasvæði og verslan-
ir. Gott leiksvæði er við enda götunnar. 31m

VESTURGATA 17 - 230 REYKJANESBÆR

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

HEIÐARHOLT 30 - 230 REYKJANESBÆR

Góð 3ja herb. 78 m2 íbúð á 3.hæð. Parket á for-
stofu, fataskápur, parket á eldhúsi og stofu, dúkur á
svefnherbergjum, baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf. Sér þvottahús fyrir hverja hæð.Snyrtileg eign
að innan sem utan, vel staðsett í vinsælu hverfi, ná-
lægt Heiðarskóla og með fallegt útsýni. 11,5m

KJARRMÓI 4 - 260 REYKJANESBÆR

Nýlegt 184,1
m2 4ra
herb. par-
hús á tveim-
ur hæðum
með inn-
byggðum
bílskúr.

Flísalagt anddyri með hita í gólfi, inn af því flísa-
lagt gestasalerni. Stofa, borðstofa og hol er lagt
gegnheilu eikarparketi, rúmgott eldhús með góð-
um tækjum og flísalögðu gólfi. Sjónvarpshol á
efri hæð sem lagt er gegnheilu eikarparketi, fata-
herbergi innaf hjónah. Húsið er mjög vandað, til
að mynda er lögð sérstök áhersla á hljóðeinangr-
un milli húsa. Húsið er sérlega vel staðsett, stutt í
skóla, íþróttasvæði og verslanir. 30,5m

SKAGABRAUT 36 - 250 GARÐUR

Glæsilegt 125,7 m2 4ra herb. einbýlishús með
67,7 m2 bílgeymslu. . Í bílgeymslu er vinnuað-
staða sem skiptist í anddyrir, salerni, vinnuher-
bergi og bílgeymslu. Húsið er vel við haldið,
nýlega steniklætt, nýir gluggar og gler að hluta,
skipt um hita og vatnslagnir ‘93 ofl. Húsið er vel
staðsett, opið svæði í kring, sérlega fallegt út-
sýni og rólegur staður. 24m

SUÐURHÓP 3-5 - 240 GRINDAVÍK

Fullbúið 168m2 parhús með innbyggðum bílskúr.
Eignin er hönnuð af Sólark arkitektar ehf. og bygg-
ingarefni er einangrunarkubbar, klæddir með áli,
sedrusviður á göflum sem setur skemmtilegan svip
á heildarútlit. Innréttingar og hurðar úr spónlagðri
eik, eikarparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt.
Whirlpool ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél úr
stáli fylgja. Lóðin skilast grófjöfnuð en bílaplan
hellulagt með snjóbræðslukerfi. Eignin afhendist
1.mars 2006.Skilalýsing og teikningar á skrifstofu
Fasteignastofu Suðurnesja. Verð: 28m
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Heiðagerði
stórglæsilegt hús

Erum með til sölu stórglæsilegt 

hús á þessum vinsæla stað í 

Reykjavík.  Húsið er nýlega tekið 

í gegn að innan og eru allar 

innréttingar sérsmíðaðar og 

einnig fylgir sérhönnuð lýsing.

Um er að ræða 131,5 fm 

einbýlishús ásamt bílskúr sem 

innréttaður hefur verið sem 

íbúð. 

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.  

Frakkastígur
glæsilegt hús í miðbænum

Glæsilegar íbúðir í nýuppgerðu 

húsi við Frakkastíg í Reykjavík. 

Um er að ræða tvær 2ja 

herbergja íbúðir og eina 3ja 

herbergja í þessu glæsilega 

húsi. Íbúðirnar eru í tryggri 

útleigu og kemur til greina selja 

húsið í heilu lagi eða hverja 

íbúð fyrir sig.

Húsgögn og húsbúnaður eru 

ekki innifalin í verði en geta 

fylgt

Krummahólar
glæsilegt raðhús

Fallegt 3-4 herb parhús á einni 

hæð, hentar vel fyrir þá sem 

vilja vera útaf fyrir sig með sér 

garð. Mögulegt er að búa til 

geymslurými í risi.

Stór og fínn garður fyrir börnin.

Fínt plast parket á gólfinu. 

Sprautulakkaðar eldhús- 

innréttingar.

Allar hurðir fyrir fatlaða 90 cm.

Sandvað
glæsileg íbúð á góðum stað

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð með 

sérgarði og stæði í bílageymslu 

í einu af glæsilegri úthverfum 

Reykjavíkur. Hverfið er mjög 

skemmtilega skipulagt með 

þarfir fjölskyldunnar í huga.

Íbúðinni verður skilað fullbúinni 

að innan án gólfefna og 

flísalagnar. 

Mögulegt er að fá hana afhenta 

með gólfefnum.

Tveggja herbergja 71 fm íbúð á 

2 hæð. Íbúðin er talsvert 

endurnýjuð, snyrtileg og vel 

meðfarin. búðinni fylgir nýlegur 

Electrolux ísskápur með 

halogen lýsingu og hljóðlát 

Siemens uppþvottavél sem er 

innbyggð í nýlega eldhús- 

innréttingu. Mosaic flísar eru 

veggjum milli eldhússkápa. 

Parket er á öllum gólfum nema í 

anddyri en þar er plast parket.

Maríubaugur 87
                            frá kl: 19 - 20opið hús

Asparfell
góð og endurnýjuð 2ja herbergja



42 7. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

Einbýli

LAUGAVEGUR - MIÐBÆR - BAK-
LÓÐ. Mjög fallegt og mikið endurnýjað 254 fm
Einbýlishús á þremur hæðum með mikla mögu-
leika og aukaíbúð til útleigu. Stór suður verönd
og vestursvalir. Fallegir kvistar. Húsið er laust og
til afhendingar strax. Lyklar á skrifstofu. Ásett
verð 46,9 m. ATH. Útleigu íbúð gæti greitt af
lánum fyrir ca 13-14 millj. 

Raðhús

ÁSGARÐUR - BÚSTAÐAR-
HVERFI Skemmtilegt og opið raðhús á þrem-
ur hæðum. Alls er eignin 109,3 fm og skiptist í
kjallara þar sem hægt væri að nýta sem ung-
lingaherbergi eða vinnuherbergi, á miðhæðinni
eru aðal vistarverur hússins forstofa, eldhús og
stofa með útgengi út í garð með verönd. Á efstu
hæð eru tvö barnaherbergi, baðherbergi og
hjónaherbergi með góðri lofthæð og góðu ská-
paplássi. Eignin hefur töluvert verið endurnýjuð á
síðustu árum að sögn eiganda. 

RÉTTARHOLTSVEGUR - BÚ-
STAÐARHVERFI Talsvert mikið endurnýj-
að 109,3 fm raðhús á þremur hæðum. Gengið
inn í eignina á miðhæð þar sem er forstofa, eld-
hús og stofa, stigi liggur þaðan upp á efstu hæð
þar sem eru þrjú herbergi og baðherbergi. Í kjall-
ara er aukaherbergi sem nýtt er sem vinnustofa,
þar er einnig þvottaherbergi. Ásett verð 23,9
millj. 

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 millj. 

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 18,9 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 18,9 

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. 

JÖRFABAKKI 4 Mjög snyrtileg og vel
með farin 3ja herb. 82,9 fm íbúð á 3ju hæð í
snyrtilegu fjölbýli. Nýlegt parket á gólfum og flís-
ar á baðherbergi. Þvottaherbergi og búr innaf
herbergjagangi. Suðursvalir. Leikvöllur 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 húsinu. Vandaður frágangur á
öllu inni sem úti. Eign sem vert er að skoða!!
Ásett verð: 23,4 

LAUGARNESVEGUR - REYKJA-
VÍK Falleg 3ja herb. 78,6 fm íbúð á 1. hæð For-
stofa með flísum á gólfi og fatahengi. Gangur
með flísum á gólfi. Hjónaherb. m/parketi á gólfi
og rúmgóðum skápum útgengt á suðursvalir.
Barnaherb. m/ parketi og fataskápum. Baðherb.
er flísalagt í hólf og gólf, baðkar, vaskinnrétting
og gluggi. Eldhúsið er með flísum á gólfi og fal-
legir innréttingu, borðkrókur. Stofan og borðstof-
an er með parketi á gólfi. Ásett verð 16,9 m. 

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

LANGHOLTSVEGUR - SÉRINN-
GANGUR Vel staðsett 92 fm 3-4 herbergja
íbúð með sérinngangi. Gólfefni parket og flísar.
Sameiginlegt þvottahús með útgangi út í garð.
Ásett verð 17,9 millj. 

RJÚPNASALIR 12-SALAHVERFI
Glæsileg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
í nýlegu lyftuhúsi í kópavogi. Íbúðin skiptist í hol,
baðherbergi, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og
þvottahús. Eikarparket og flísar á gólfum Glæsi-
legt útsýni af svölum. TOPP EIGN. Ásett verð
21,9 millj. 

Sumarbústaðir

LÚXUS 85 FM. SUMARHÚS VIÐ
ÚTHLÍÐ.
HÚSIN ERU Á STEYPTUM SÖKKLI MEÐ
HITALÖGN Í GÓLFUM. HÚSIN ERU STAÐ-
SETT VIÐ ÚTHLÍÐ Í BLÁSKÓGARBYGGÐ
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA HEILS-
ÁRSHÚS SEM STANDA Á TÆPUM HÁLFUM
HEKTARA. Lóðirnar eru báðar kjarri vaxnar á
nýskipulögðu svæði með frábæru útsýni yfir
Heklu og suðurlandið eins langt og augað eygir.
Úthlíð býður upp á allt það sem heilsárshúsa-
byggð þarf að bjóða upp á s.s. veitingastað,
verslun með matvöru og aðrar nauðsynja, sund-
laug, 9 holu golfvöll og frábærar gönguleiðir
hvort sem um er að ræða á fjöll eða í fallegu um-
hverfi á láglendinu. Ásett verð 14,7 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 þessum svæðum.

Fr
u

m

www.klettur.is

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.

Vorum að fá í einkasölu, glæsilega
og einstaklega vel staðsetta eign í
Lindahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er
95 fm á fyrstu hæð. Gólfefni á íbúð-
inni eru Merbau-parket, flísar og
dúkur. Suður svalir, rólegt hverfi,
stutt í alla þjónustu, skóli og leikskóli

í göngufæri. Þetta er sannarlega góð eign. Ásett verð 22,9  millj.

GALTALIND 
FRÁBÆR STAÐSETNING

OPIÐ HÚS - LAUFVANGUR 12 -
HAFNAFIRÐI - OPIÐ HÚS FRÁ 19
TIL 21 Í KVÖLD Mjög falleg og vel með
farin 4ra herb. íbúð í velviðhöldnu fjölbýlishúsi.
Mjög stórar flísalagðar suður og vestursvalir, út-
gengt á þær frá stofu og hjónaherbergi. Þvotta-
herbergi og búr innaf eldhúsi. Gólfefni eru aðal-
lega niðurlímt Merabau parket lagt í fiskabeina-
munstur, flísar á forstofu og baðherb. Ásett verð
18,8 m. Jónína og Henning á bjöllu. 

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK Um er
að ræða íbúð á þriðju hæð sem er 103,7 fm
Íbúðin er með flísum á gólfi, utan hluta úr stofu
og herbergjum sem eru með parketi. Á efstu
hæð hússins er aukaherbergi sem fylgir eigninni.
Að utan er eignin nýtekin í gegn. Sameiginleg
rými á neðstu hæð sem og sérgeymsla. Ásett
verð 20,5 millj. 

EYJABAKKI - ENDAÍBÚÐ Á
EFSTU HÆÐ Um er að ræða bjarta 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð. íbúðin skiptist í rúm-
gott hol, eldhús með borðkrók, stofu með út-
gengi út á svalir, tvö barnaherbergi, hjónaher-
bergi með sér fataherbergi, baðherbergi og sér-
þvottahús. Að sögn seljanda var húsið málað
að utan fyrir fimm árum, þak endurnýjað og
glerlistum skipt út. Gler er nýlegt. Leiktæki eru í
garðinum. Þjónusta fyrir garðinn er aðkeypt.
Ásett verð 17,9 millj.

3ja herb.

VESTURGATA - 101 REYKJAVÍK
Um er að ræða þriggja herbergja risíbúð. Íbúðin
er á fjórðu hæð, efstu, í steinhúsi. Íbúðin er skráð
83 fm en grunnflötur hennar er ca 95 fm, Íbúðin
skiptist í hol/alrými, stofu, tvö herbergi, allt með
parketi, baðherbergið er með fallegum granítflís-
um og nýjum antik blöndunartækjum og eldhús-
ið er með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott geymslu-
rými er á hæðinni. Ásett verð: 17,9 millj.

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. 

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK
Um er að ræða 77 fm 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
sameiginlegt þvottahús og sérgeymslu í kjallara.
Gólfefni korkur, flísar og parket. 

Sigurður Hjaltested
sölustjóri

Valþór Ólason
sölumaður

Svavar G. Svavarsson
sölustjóri

Kristján Ólafsson
lögg. fasteignasali

Þorbjörg D. Árnadóttir
ritari

Guðmundur Kristjánsson
sölumaður

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

OPIÐ HÚS

NÝTT

NÝTT

Opið hús í kvöld milli 
kl. 19:00-21:00 / Hanna tekur á móti gestum.

Opið hús í kvöld milli 
kl. 18:00-19:00 / Jóhann og Sólveig á bjöllu.

NÝTT
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SÉRHÆÐIR VIÐ TRÖLLATEIG - MOSFELLSBÆ 
Einungis tvær 115 fm íbúðir eftir. Um er að ræða 4ra herbergja sér-
hæðir í fallegu tveggja hæða húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án
gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt á gólfi og veggjum og þvottaher-
bergi á gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í mars/apríl 2006
Verð 24,8 millj. 

ELLIÐAVATN-VATNSENDI — EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 
Frábært hús á einni hæð, aðeins um 150 metra frá Elliðavatni. Húsið er alls
302,4 fm, þar af húsið sjálft 254,7 fm + 47,7 fm bílskúr. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁLF-
KONUHVARF 33-37 VIÐ ELLIÐAVATN Í KÓP.

Hér er um að ræða 94-99 fm íbúðir á öllum hæðum hússins. Íbúðunum
verður skilað fullbúnum án gólfefna, þó er flísalagt á þvottahúsi og baði.
Með hverri íbúð fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru til afhendingar í
des 2005-jan 2006. Ásett verð er frá 21,5 millj. Möguleiki er að fá íbúðirn-
ar lengra komnar með öllum gólfefnum, lýsingu í loftum frá Lumex, glugga-
tjöldum frá Nútíma, og heimilistækjum frá Heimilistækjum. Nánari upplýs-
ingar er hægt að fá hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu.

Nýbyggingar

4 íbúði r  e f t i r

2  ÍBÚÐIR EFTIR
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Tjarnargata 11 Sandgerði

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

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

íbúðir. Verð 17,8M

Norðurgata 20 Sandgerði

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

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

Heiðarbraut 6 Keflavík
Mjög gott og vel viðhaldið 6 herbergja 143,2m≤ einbýlishús ásamt 51,1m≤
bílskúr. Góðar innréttingar og gólfefni. Góð lóð með teimur sólpöllum og
heitur pottur á baklóð. Vel staðsett eign. Verð 34M

Suðurgata 24 Keflavík
Rúmgóð 4-5 herbergja 132,5m≤ hæð í þríbýli, með sér inngang, ásamt

35,8m≤ bílskúr. Geymsluris er yfir allri íbúðinni. Þetta er eign sem hefur

verið töluvert endurnýjuð. Verð 16,5M

Miðtún 21 Sandgerði
Nýlegt ca238m2 einbýlishús ásamt ca 28m≤ bílskúr, 5 svefnh. Kjallari er

undir hluta hússins, óinnréttaður. Fallegt útsýni til sjávar. Verð 27M 

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

172m2 og bílskúr 32,4m2. Byggingarefni timbur. Teikningar frá

Verkfræðistofu Suðurnesja. Lögð er áhersla á vandað efnisval og vönduð

vinnubrögð í hvívetna. Húsin verð afhent á byggingarstigi eftir óskum kau-

panda. A. Vel rúmlega fokhelt innan og fullfrágengið utan. B. Tilbúið til

innréttinga. C. Fullbúið. Afhendingarfrestur tiltölulega stuttur. Upplýsingar

og teikningar á skrifstofu. 

Iðnaðarhúsnæði í Njarðvík
Nýbygging í smíðum við Fitjabraut í Reykjanesbæ. 

Stálgrindarhús, byggingin er tvískipt, þ.e. aðalbygging, ca.421,4m≤,

lofthæð ca. 8m undir mæni (alls 3.244 rúmmetrar) og skrifstofur starfs-

mannaaðstaða á tveimur hæðum. samtals um 192,4m≤. Stór lóð 4300m≤
m/byggingarrétti, aðkoma góð, malbikað plan og athafnarými ágætt.

Eignin er til sölu eins og hún er í dag, lengra komin eða fullkláruð, allt eftir

óskum kaupanda. Auðvelt er að setja milliloft í aðalbyggingu. Góð

staðsetning. Upplýsingar á skrifstofu
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Opel Zafira 7 manna, skrd. 12/2002, ek.
60.000 km., 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. Tilboð 1.390.000 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.

MMC Lancer, skrd. 08/1998, ek.
166.000 km, 1300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 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.

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd. 5/2003 ek.
41.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.350.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000,- kr. Tilboð 1.890.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/97 ek. 153.000
km, 1400 cc, beinskiptur, ásett verð
540.000 kr. Tilboð 399.000 kr. 100 %
lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Corsa, skrd. 10/1998, ek. 80.000
km. 1000cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. Tilboð 199.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 10/1999, ek.
83.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 640.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Terios 4WD, skrd. 01/2001,
ek. 49.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 790.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Nissan Sunny SLX, skrd. 02/1995, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 340.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 01/1999, ek.
160.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V40 SE, skrd. 05/2004, ek.
23.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.260.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 4.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Skoda Fabia, skrd. 06/2004, ek.18.000
km. 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
1.270.000 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.

Volvo S80, skrd. 05/2003, ek. 41.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

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

Volvo V70 Diesel, skrd. 02/2002, ek.
152.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.490.000 kr. Tilboð 1.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero, skrd. 12/1999, ek.
130.000 km, 2800cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 2.080.000 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 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra station, skrd. 03/1997, ek.
104.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 390.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Econoline 9 manna, skrd.
05/1997, ek. 156.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 890.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero, skrd. 10/1992, ek.
252.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 440.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
04/2003, ek. 51.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.350.000 kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Isuzu Trooper 35” breyttur, skrd.
03/2000, ek. 136.000 km, 3000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.290.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Lanos, skrd. 11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. Tilboð 299.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 740.000 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.

Ford Focus C-Max, skrd. 05/2004, ek.
20.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 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 3.690.000 kr. Tilboð 2.990.000 kr.
S. 515 7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
73.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira stw., skrd. 10/2000, ek.
83.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 XC, skrd. 08/2002, ek.
45.000 km, 2435cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 11/2001, ek.
57.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.120.000 kr. Tilboð 990.000 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. Tilboð 950.000 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
2.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 307, skrd. 3/2005, ek. 17.000
km, 1600 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.740.000 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.

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.

Toyota Coraolla. Skrd. 03/1999, ek.
122.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 620.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Galaxy Trend, skrd. 05/2005, ek.
8.000 km, 2300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.890.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Suzuki Gand Vitara, skrd. 06/1999, ek.
127.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

-[ 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 



Nissan Navara 2.5TDI 33” ek. 68 þús.
km Gullfallegur bíll, dráttarbeisli, topp-
lúga og fl v. 2.550 þús. áhv. 1.990 þús.
uppl. 580 8900/699 6661/699 5801
www.bilalind.is

Nissan Patrol Elegance 35” skr. 6/2000
ek. 118 þús. km. Gullfallegur góður
jeppi leðurklæddur , topplúga, kastarar,
grind, dráttarbeisli og fl v. 3.190 þús.
skipti möguleg. Uppl. 580 8900/699
6661/699 5801 www.bilalind .is

Toyota Land Cruiser 100 Dísel, skr.
6/’99 ek. 168 þús. km, leður, topplúga
og fl. v. 3.450 þús. Uppl. 580 8900/699
6661/699 6661 www.bilalind.is 

Nissan Terrano II 2,7 TDI 33 tommu
breyttur, disel, sjálfskiptur ek. aðeins
102 þús. km, dráttarbeisli, topplúga og
fl v. 1.670 þús. möguleiki á 100% láni.
Uppl. 580 8900/699 6661/699 5801
www.bilalind.is.

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

T. Corolla Xli 1995, 5 g, ek. 170 þ. km.,
grænn. Verð 300 þús.

Subaru Legacy 2.0 Stw 1/1998, 5 g.,
álf., ek. 122 þ. km. Verð 680 þús.

Range Rover 4.6 Hse 4/1999, ssk., leð-
ur, toppl., og fl. Ek. 66 þ. km., verð
3.190 þús. Gott eintak. (einnig árg.
2000 ek. 50 þ. km.)

Vw Passat 1.8 Turbo 4/2003, 5 g, 17”
álf, kitt, krómpakki. aukadekk+ felgur,
ek. 41 þ. km. verð 2.390 þús. lán 1.690
þús.

Chevrolet Trailblazer 2003, ssk. ek. 48
þ. km, blár, verð 3.350 þús. lækkað verð
2.990 þús. b.lán. 1.970 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel og
V6 Bensín til afgreiðslu strax. Sjálfskipt-
ir, með eða án leðurinnréttingar, álfelg-
ur, full ábyrgð. Til sýnis á staðnum. Okk-
ar verð á EX 3.150 þús. Okkar verð á EX
Luxe 3.490 þús. Ath! langt undir lista-
verði!

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Nýr Land Rover Sport bensín 4400cc.
300 hestöfl, 19” dekk, ABS, álfelgur,
geislaspilari, glertopplúga, GPS stað-
setningartæki, hiti í sætum, hraðastillir,
leðuráklæði, loftkæling, Xenon aðalljós.
Verð 8.790.000. Fleiri litir fáanlegir.
Ágúst 862 2000 e -mail magnus-
son@internet.is myndir, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211). 2005
módel, ek. 30 þ. km, ABS, álfelgur, ESP
stöðugleikakerfi, CD, topplúga, hraða-
stillir, þjónustubók og fl. Verð
3.950.000. Allir litir fáanlegir. Ágúst 862
2000 myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz E 500 ek. 38 þ. km, árg. 2003,
18” álfelgur, ABS, leðuráklæði, loft-
púðafjöðrun, Xenon aðalljós o.fl. Verð
5.900.000. Ágúst 862 2000, myndir,
www.bilasolur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211) 2005
módel, ek. 25 þ. km, ABS, álfelgur, ESP,
stöðugleikakerfi, CD, topplúga, hraða-
stillir, þjónustubók og fl. Verð
3.950.000. Allir litir fáanlegir. Ágúst 862
2000 myndir á, www.bilasol-
ur.is/magnusson

M. Benz ML 320 CDI, 7/2005, ek. 5 km.,
ABS, ASR spólvörn, ESP stöðugleika-
kerfi, geisladiskamagasín, glertopplúga,
intercooler, leðuráklæði, loftpúðafjöðr-
un, rafdrifin sæti, Xenon aðalljós ofl. ofl.
Verð 7.900.000.- Ágúst 862 200, mynd-
ir á, www.bilasolur.is/magnusson

BMW 320 IA Touring ek. 103 km., ABS,
ASR spólvörn, geislaspilari, glertopp-
lúga, handfrjáls búnaður, hiti í sætum.
Verð 1.790.000.- Ágúst 862 2000,
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Mazda MPV nýr 7 manna bíll frá X4,
sjálfskiptur, ríkulega útbúinn, nokkrir lit-
ir í boði til afhendingar strax. Verð.
2.990þús. Upplýs. 565-2500 og
www.x4.is.

X4 ehf
Malarhöfði 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

Til sölu Lexus IS-200 Sport árg 2001, 62
þ. km. 6g beinsk. topplúga. Verð 1.840
þús. Uppl. í s. 893 4815.

Mini Cooper 2002. Ek. 53.000, tveir eig-
endur, frábært eintak. Bíll hlaðinn auka-
búnaði t.d Glerþak. Til sýnis í sýningar-
sal Bílalandi, Grjóthálsi 1. Verð
2.460.00. Stgr. 2.360.000

Jeep Wrangler X árg. 2003, ek. 21 þús.
mílur, ssk., toppbíll. Verð 3,3 milljónir.
Uppl. í s. 847 0743.

Nissan Patrol SE+ ‘99 38”, Ford F350
‘05 og Toyota Touring ‘95 4x4. S. 893
4595.

Toppbíll á 200 þúsund. Hyundai Accent
GLS 1500 árg. 1995, ekinn 91 þúsund,
vetrar- og sumardekk, þjónustubók, ný
tímareim. Uppl. 825 6225

Græjur í bílinn á besta verið í bænum,
cd-spilari á 7.900 kr. Pyle.is S:893-1994

Þú færð 10.000 kr fyrir að
auglysa.www.auglysa.is,Auglýstu frítt og
fáðu borgað!

Bíll til sölu á 50 þús. kr. Opel Omega
‘88, skoður. S. 863 1780.

Toyota Corolla SI 1600. Fínn bíll til sölu,
ekinn 21xxxx km., góðar græjur, ný
dekk, lítur mjög vel út. Fæst á 200 þús-
und stgr. Uppl. í síma 866 3170.

Chevrolet Blaser S 10. Árg ‘88, ek. 150
þ. verð 150 þ. 2 eigendur, uppl. í s. 820
1455 og 867 0628.

Mitsuibishi Lancer ‘91, 1500, sk. ‘06.
Góður bíll. Verð 75 þús. S. 699 3548.

Suzuki Swift ‘92 sjálfskiptur, nýskoðað-
ur. Verð 90 þús. stgr. S. 897 9750.

Opel Corsa Swing 1.4 Árg. 1997, ekinn
129 þ. rauður. Skoðaður ‘06, án aths.
Mjög vel með farinn. 5 gírar, 3 dyr,
heilsársdekk. Tilboð 270.000 kr. Uppl.
820 3303.

Nissan Micra 1300 ‘99 sjálfskipt, ek.
130 þús. Nýjar bremsur, nýskoðaður, á
nagladekkjum. Verð 320 þús. S. 897
9750.

Til sölu Toyota Avensis New station ‘03.
Ek. 45 þús, beinskiptur, dökkar filmur.
Ásett verð 1.990 þús. Gott bílalán fylgir.
Uppl. í s. 821 5054.

BMW X5 4,4i árg. 2001, ek. 70 þ. km.
Ssk, leður, toppl. o.fl. Toppeintak. Verð
4,9m. S. 899 2595.+

Suzuki Vitara JLX nýskr. 06/’00 bsk. ek.
91þ. km. Verð 850.000 eða tilboð. Lítur
vel út. Uppl. í síma 661 1290.

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

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

Daihatsu Ferroza (jepplingur) 1991,
nothæfur en þarfnast viðgerðar annars
góður bíll verð aðeins kr. 60.000.- Uppl.
í s. 898 9993.

Til sölu tveir Ford Bronco ‘74 þarfnast
uppgerðar. Uppl. í s. 895 5494.

Fornbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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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

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.

Honda CRF80F árg. ‘05, Honda
CRF100F árg. ‘05, Honda CRF250X árg.
‘05. Nánast ónotuð hjól. Uppl. í s. 898
2720.

Til sölu Yamaha V-Star 650 nýskr.
23.05.’05 ek. 2650 m. Verð 800 þús.
Uppl. í s. 895 5494.

Nýtt Triumph Bonneville 2005, 800cc,
ekið 45 mílur. Verð 1 mill. Uppl. í síma
896 0758.

Ducati Monster S4 árg. 2001, einn eig-
andi, nýinnflutt, eins og nýtt. Verð 1.150
þ. Ath. skipti. Uppl. í síma 896 0758.

VW Polo ‘96, ekinn 120 þ. Sk. ‘06. Fal-
legur bíll. Verð 240 þús. Uppl. í s. 663
0310. Skipti á sleða.

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

Daxara 147 kerran verð 84.100 nú að-
eins 69.900. Allar kerrurnar seljast með
litlum útlitsgöllum. Allar kerrurnar eru
TUV viðurkenndar, galvaníseraðar, með
sturtubúnaði og hægt að geyma uppá
endann. Bjóðum vaxtalausar létt-
greiðslur til allt að 6 mánaða. Sendum
um allt land. Allt á að seljast fyrstir
koma fyrstir fá, Nánari Upplýsingar á
www.evro.is Evró-Ellingsen Granda-
garðar 2, Örfirisey Reykjavík. Símar 580
8500 & 533 1414.

Óska eftir fellihýsi Palomino Colt, 9 feta
eða sambærilegt í skiptum fyrir bíl.
Uppl. í s: 664 8363.

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

SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.
Lýstu upp skammdegið með Nordic
vinnuvélaljósum, innbyggður dempari,
þola mikinn hristing, hitna minna og
lýsa betur. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414
8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri,
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

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

Lyftaravarahlutir:
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járn-
hálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

Cessna T337H ‘80, 6 sæta, FULL.IFR,
radar, nýjar skrúfur, TT1300. Verð 5,6
milljónir. S. 896 0758.

Óska eftir 4 lítið notuðum 33” nelgdum
vetrardekkjum. Uppl. í s. 894 3083.

Til sölu 4 stk Diick Cebeck nelgd vetrar-
dekk, 31” á álfelgum undan Pajero + 1
ónelgt varadekk. Uppl. í s. 861 7749.

Ný Good year nagladekk 215/65 16 á
álfelgum undan Benz v.58þús.Lancer
4x4 2000 v390þ.8959505

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.

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.

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

Alternatorar & Startarar í Fólksbíla,
Vörub. Vinnuv. Bátav. á lager og hrað-
sendingar. 40 ára reynsla. Bílaraf. Auð-
brekku 20. S. 564 0400.

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

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.

Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, 40mm
beykiþrep og beykihandlisti, verð frá
219.700-, stálþrep og plasthandlisti,
verð frá 158.000. Stigalagerinn, Dal-
brekku 26 s. 5641890.

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.

Plasthúðað galvaneshúðað vírnet-
spanetspanel. 200cm hæð: verð 1,388
p/meter. Upplýsingar í síma 533 3700
Atlantskaup efh. 

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.

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600.

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

Trésmíðavélar
Til sölu (verkstæði). Mikil verkefni
framundan sem væntanlegur kaup-
andi getur yfirtekið. Verkstæðið er í
fullum rekstri. Uppl. í s. 892 8413.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

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

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Mótorhjól

Sendibílar
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Til sölu frystikista. Uppl. í s. 553 0199 og
til leigu bílskúr. Uppl. í s. 588 2328.

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.

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

Fræsivél til sölu ásamt fylgihlutum.
Uppl. í s. 893 6448

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

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. 4.900 (fást í svörtu og
sand)

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

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

Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvember.

Jólasveinn.is. Erum byrjaðir að taka nið-
ur pantanir. Söng og sprell jólasveinar,
þeir hressustu í bænum. Komum á jóla-
ballið, í jólaboðið, í jólaglöggið eða
með þér að sækja jólatré. [Kynning ehf]
S. 586 9000.

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

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

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

Eina verslun sinnar tegundar á landinu.
Erum með lausnir á öllum vandamál-
um. Opnunartímar verslunar: alla virka
daga 9-13. Föstudaga 9-18. laugara-
daga 11-14. Meindýravarnir Suðurlands
ehf, Gangheiði 59, 800 Selfoss. S. 482
3337 & 893 9121.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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, gluggar, hurðir, veggir, parket og
gólf. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

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

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Viðhaldið þitt ...
er okkar fag. Erum að bæta við okkur
smærri verkefnum á höfuðborgarsvæð-
inu. Alm. smíðavinna, parket og flísa-
lagnir. S. 690 1015.

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

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.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

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

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

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.

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

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

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

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýravarnir

Meindýraeyðing

Málarar

Ræstingar

Hreingerningar

Jólaskemmtanir

Heildsala

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

TIL SÖLU TIL SÖLU
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www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

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.

Gestarúm tilvalið fyirir gesti og í sumar-
bústaðinn. Stærð dýnu 183x99x14 cm
þykkt. Kr. 8,900- Innbú ehf S. 421 4490.
Sala Varnarliðseigna www.innbu.is

Ljós þriggja sæta plusssófi og tveir blá-
og hvítröndóttir tveggja sæta sófar.
Framleitt í Bandaríkjunum. Uppl.
annah@hi.is og 895 1943.

Vandaðar mublur til sölu
Sófasett 3+2+1 leður á öllu v. ca 60 þ.,
2 stórir leður hægindastólar frá Marco
v. 28 þ. stk., 2 viðar sófaborð með hlífð-
argleri, annað m/ljósi v. ca 8 þ. stk. S.
567 3110 & 868 1219.

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

Paradise Passion
6 vikna Basset Hound hvolpar. Frábær
og yndisleg heimilisdýr. Allar uppl. um
tegundina á basset.is s. 567 0944 &
663 6342.

Fullt af nýjum vörum! www.comfort.is

Dalmatiner hvolpar til sölu. Hreinrækt-
aðir og ættbókarfærðir. Myndir á
www.hibyliogskip.is Tilboðsverð þessa
helgi. Upplýsingar 893 3985.

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.

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

Labrador hvolpar til sölu
Gullfallegir Labrador hvolpar til sölu.
Verð 65 þús. Upplýsingar í síma 869
6817.

12 vikna kisustrákur fæst gefins vantar
nýjan eiganda. Kelinn, gæfur og kassa-
vanur. Uppl. í s. 698 6889.

Kona óskar eftir að komast í hestana á
stór Reykjarvíkur svæðinu :-) Mér var
bent á að fá lánaðann hest fyrst, hvað
þarf ég þá að gera? Svör sendist í síma
849 4869 eða astamj@isl.is

Yndislegur 1 árs Silki Terrier til sölu.
Uppl. í síma 896 2045.

Yndislegir Bord.collie/Ísl. hvolpar fást
gefins! Hafið samband í síma 865
6689.

BAIKAL tvíhleypurnar 3” einn gikkur,
hlaupval, lausar þrengingar. Traustar
byssur. Tilboð kr. 44.900. Sjóbúðin Ak-
ureyri s. 462 6120. www.sjobudin.is

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.

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. 

Til leigu fullbúnar tveggja herbergja
íbúðir í 101 Reykjavík íbúðirnar eru
með öllum húsgögnum, fullbúnu eld-
húsi, sjónvarpi, DVD og internet. Upp-
lýsingar í sima 863 0403.

Kaupmannahöfn. Herbergi til leigu í frá-
bærri penthouse-íbúð í miðborg Kaup-
mannahafnar. Fínn startpakki. Þóra
Gerður +45 2992 8851.

Óska eftir einbýli/heilsárshúsi til leigu
frá og með 30. nóv. eða sem allra fyrst.
Er með hunda og er að leita að húsi
sem er aðeins út úr, max 50 km frá
höf.b.sv. Reglusemi og skilvísar greiðsl-
ur. Uppl. í síma 893 8666.

Ungt par með öruggar greiðslur og
meðmæli óskar eftir rúmgóðu húsnæði
með sérgarði f/hund í rólegu hverfi Rvk
eða við þéttbýlismörk greiðslugeta allt
að 110.000, Alma Rós

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Get bætt við antik, húsbílum og tjald-
hýsum. Leigi til árs og lengur. Góð hús í
Þykkvabæ sanngjarnt verð. S. 661
7193.

Nokkur pláss laus í upphituðu geymslu-
húsnæði fyrir tjaldvagna, fellihýsi og
húsbíla á Höfuðborgarsv. Uppl. í síma
661 3131.

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

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

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

Hamborgaratilboð 660 kr 
Glóð-inn við Vesturbæj-
arlaug

Vesturbæingar ! 
Glóð-inn Vesturbæjarlaug 

JOB.is- Atvinnurekendur!

Útvegum löglega hæfa er-
lenda starfsmenn med
stuttum fyrirvara.
www.job.is, sími: 552-
3335.

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Vetrarfatnaður
Dynjandi

Makita rafmagnshandverk-
færa úrvalið.
Þór Lónsbakka

Lokað er í dag vegna árs-
hátíðar starfsmanna.
Öreind Auðbrekku 3,
kópavogur.

made_in_iceland.is

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Ertu búin að skoða nýja
Húsasmiðjublaðið?

Stútfullt blað af spennandi
tilboðum.
Húsamsiðjan- ekkert
mál.

Húsasmiðjublaðið er kom-
ið út.

Hundruð frábærra tilboða
sem vert er að skoða.
Húsasmiðjan- ekkert
mál.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi 564-1400

Almenn ökuréttindi.
ekill.is

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Nýjar vörur- Belladonna.

Ókeypis prjónaklúbbur
Tinna.is

Réttur dagsins hamborgarar 
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Mikið úrval sófasetta.
Gallerí húsgögn, Dalvegi
18

Knickerbox 10 ára.

20% afsláttur frá mánu-
degi til sunnudags.
Knickerbox Laugavegi,
Knickerbox Kringlunni.

Tilbúnar jólaföndurpakkn-
ingar og nýjar föndurbæk-
ur.
Skólavörubúðin.is

Útsala útsala! 25% afslátt-
ur.
Róbert Bangsi.

Kuldaskór
Dynjandi

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, Bæjar-
lind, Kópavogi

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Jólablað BoBedre er kom-
ið.
Penninn-Eymundsson.

Lagersala, bendrup kerrur.
Lyfta.is

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Carters ungbarnafatnaður.
Móðurást Hamraborg.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Allt fyrir mömmuna og litla
krílið.
Móðurást Hamraborg.

Gallery húsgögn, Dalvegi
18
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Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 25
og eldri sérstaklega velkomið. Áhuga-
samir hafi samband við Þórönnu Gunn-
arsdóttir hjá Kynningu ehf. í síma 586
9000 eða í GSM 869 1641. Einnig má
senda umsóknir á anna@kynning.is.

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Frystihús í Hafnarfirði
Óskum eftir starfsfólki til starfa við
snyrtingu og pökkun á flökum. Uppl.
hjá verkstjóra í s. 565 0516.

Starfsfólk óskast
Zinkstöðin í Hafnafirði óskar eftir starfs-
fólki, framtíðarstarf í boði fyrir rétta að-
ila. Nánari uppl. veitir Ragnar í s. 896
5759.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
50-100% vinna. Viðkomandi verður að
hafa bíl til umráða. Góð laun í boði.
Uppl. s. 824 1455 eða sendið mail á
nostra@nostra.is

Smiðir og/eða svuntuvanir byggingar-
verkamenn óskast. Uppl. í síma 897
1309.

Ræsting hentar vel fyrir
heimavinnandi

Morgunvinna, unnið frá 08:00-12:00 og
08:00-14:00 til skiptis tvo daga aðra
vikuna og 5 daga hina vikuna. Uppl. og
umsóknir á staðnum eða á
www.kringlukrain.is

Trésmiðir Ath
Akkorð ehf. leytar að vönum mönnum.
Mikil vinna framundan og góð laun í
boði. Uppl. veitir Svanur í s. 893 1901.

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði
virka daga. Einnig vantar fólk í helgar
vinnu á Grensásveg. Góð laun fyrir gott
fólk. Upplýsingar gefur Oddur í síma
699 3677.

Járnamenn!
Óska eftir járnamönnum í vetur. Uppl. í
s. 895 7263.

Viltu sjá árangur í starfi? Eigum laus
nokkur störf við ræstingar, afkastahvetj-
andi laun. Nánari uppl. hjá Sólar ehf
581 4000 eða www.solarservice.org

Atvinna - Vesturbær
Starfskraftur óskast til ýmissa starfa í
fatahreinsun. Unnið mánudaga-föstu-
daga. Ekki unnið á laugard. Uppl. á
staðnum, Hraði fatahreinsun Ægissíðu
115. S. 552 4900.

Handlaginn mann vantar til starfa við
húsaviðgerðir o.fl. S. 616 1569.

Útvega pólskt starfsfólk. Er ekki með
starfsmannaleigu. adam1@visir.is s.
894 7799.

38 ára karlmaður vanur stjórnunarstörf-
um óskar eftir vinnu, tilbúin til að skoða
flest. Vanur vinnu við erfiðar aðstæður
og ýmsu vanur. Góð meðmæli og fjöl-
breitt. Upplýsingar í síma 824 0670.

21 árs kvk óskar eftir vinnu frá 8-16,
Uppl. í s. 695 7511.

Aðalfundur hestamannfélagsins Gust
verður haldinn miðvikudaginn 9. nóv-
ember kl. 20.15.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkúrat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Sjáðu verðin. Finndu gæðin. Veitinga-
staðurinn Glóð-inn við Vesturbæjarlaug.

Einkamál

Fundir

Atvinna óskast

NK kaffi kringlunni.
Starfsfólk óskast á NK Kaffi í

Kringlunni í fullt starf, einnig vant-
ar í helgarstarf. Ekki yngri en 18

ára.
Upplýsingar á staðnum eða í
síma 568 9040 & 693 9091.

Hveragerði
Rótgróin tannlæknastofa í Hvera-

gerði óskar eftir starfskrafti í
hlutastarf eða 100% starf. Starfið
krefst snyrtimennsku og reglu-

semi.
Nánari upplýsingar fás t 

í s. 897 2875

TINNA ehf
Saumastofa

Auðbrekka 21
200 Kópavogur

Leitum að starfsfólki vant sníðslu
og saumaskap. Erum að sauma

m.a. flíkur úr þæfðri ull.
Upplýsingar á staðnum

og í síma 554 5050

Húsgangaverslunin
Heima óskar eftir starfs-

fólki.
Heima óskar eftir starfskrafti í

nýja og glæsilega verslun að Suð-
urlandsbraut 48. Viðkomandi þarf
að vera eldri en 25 ára, vera reyk-

laus, þarf einnig að hafa góða
þjónustulund og reynslu af versl-
unarstörfum. Heima óskar einnig
eftir að ráða lagermann, þarf að
geta hafið störf strax, óskum eftir
dugmiklum og áreiðanlegum að-

ila, mikil vinna í boði.
Nánari uppl. gefur Klara 

í síma 860 1108

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Einnig vantar á kvöld og helgar-

vaktir.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Hvar ert þú að vinna í
vetur?

Hive vantar gott fólk í úthringiver
sitt með vinnutíma milli 18-22,
mán-fim. Starfsmenn vinna 2-3
kvöld í viku og ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
frábærum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og góðu

vinnuumhverfi þá ert þú sá sem
við erum að leita að.

Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@hive.is

Leikskólinn Drafnarborg
Leikskólakennari/leiðbeinandi
óskast við starf á leikskólann

Drafnarborg.
Uppl. gefur leikskólastjóri 

Elín í s. 552 3727.

Kentucky Fried Chicken
Faxafeni

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

Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. .
Umsóknareyðublöð á staðnum.

KFC.

Samlokugerð
Vantar fólk til starfa í samloku-
gerð, dagvinna eða vaktavinna.
Upplýsingar gefur verkstjóri á

staðnum.
Sómi ehf Gilsbúð 9, 

210 Garðabæ.

Vörumeðhöndlun og
Merkingar

Hýsing-vöruhótel leitar að elju-
sömu og kraftmiklu starfsfólki í
vörumeðhöndlun og merkingar.
Hýsing er þjónustufyrirtæki fyrir

sérvöru sem veitir örugga og
fljóta þjónustu til viðskiptavina

sinna. Vinnutími er frá 8-17. Með
nýlegu bónuskerfi geta starfs-
menn náð allt að 20% launa-

hækkun á mánuði. Einnig getum
við bætt við okkur fólki í kvöld og

helgarvinnu í Nóvember. Um-
sækjendur þurfa að geta byrjað

strax.
Nánari upplýsingar veitir

Júlíus Steinn Kristjánsson á
staðnum, að Skútuvogi 9,

eða í s. 530 5697.

Atvinna í boði
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Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt: 
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Járniðnaðarmenn
Hamar ehf óskar eftir að ráða vélvirkja ,vélstjóra
og Stálsmiði einnig er möguleiki á að taka inn
nema á vélaverkstæðin á Eskifirði, Kópavogi og

Akureyri. Mikil og fjölbreytt vinna.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Davíð Þór 
Sigurbjartarson í GSM 660 360 david@hamar.is.

eða Eskifjörður Sigurður Kristinn Lárusson 
GSM 660 3613 siggil@hamar.is

Óskar eftir að ráðaí eftirtalin störf:

1. Jarðvinnudeild
Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Vönum jarðvinnumönnum. Vinnuvélapróf og meira-
próf æskilegt.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

2. Viðgerðarmann
Menn vana viðgerðum á vinnuvélum og farartækjum
Hlutastarf kemur til greina. Fjölbreytt verkefni. 
Þarf að vera stundvís og áreiðanlegur.

3. Rafvirkjar / Splæsingar
Starfsmenn óskast í vinnu við tengingar ljósleiðara-
kerfa o.fl.
Þekking á ljósleiðaravinnu (s.s. splæsingum) æski-
leg. Einnig vana alm. Rafvirkjastörfum.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um störfin eru gefin í síma 595-1500.

TIL SÖLU

TIL SÖLU

TIL SÖLU

Allt um mat
á föstudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.



SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

33,3%Nei

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Þarf að taka til í geymslunni
þinni?

Ætlarðu
í stórframkvæmdir

fyrir jólin?

66,7%Já

DRAUMAHÚSIÐ MITT MARGRÉT PÉTURSDÓTTIR

Hundavænt með heitum pottiÍsaksskóli er um 1.800
fermetrar að stærð.
Hann er byggður í
tvennu lagi. Eldri hlutinn
er frá 1955. Húsameistari
þess húss var Indriði Ní-
elsson. Það hús var um
margt mjög sérstakt. Til
dæmis var strax í upp-
hafi settur í það innan-
hússími og einnig hátal-
arakerfi þannig að skóla-
stjórinn Ísak Jónsson gat
ávarpað nemendur eða
spilað fyrir þá af skrif-
stofunni. Nýrri hlutinn
var vígður 1990 og það
var dr. Maggi Jónsson sem teiknaði það hús. Rýmið í nýbyggingunni veitti
aðstöðu til mun fjölbreyttara skólastarfs en áður að sögn Eddu Huldar Sig-
urðardóttur skólastjóra. Þar er til dæmis mjög góður salur sem nýtist bæði
vinnu nemenda og til sýninga eða tónleikahalds af ýmsu tagi.

ÍSAKSSKÓLI

?

Margrét Pétursdóttir leikari myndi vilja eiga stórt
hús niðri í bæ. „Draumahúsið mitt er með fallegu
útsýni og fallegum garði sem hægt er að ganga
beint út í úr húsinu. Þetta er stórt og fallegt einbýl-
ishús en samt alveg niðri í bæ. Húsið er ofsalega
bjart og það hreinsar sig sjálft. Þar er nóg pláss,“
segir Margrét og sonur hennar Tryggvi Geir bætir
við: „Með sér garðhúsi fyrir mig.“ Mamma hans gef-
ur nú ekki mikið fyrir það í bili en segist myndi vilja
hafa séríbúð í húsinu: „Þar sem amma hans
Tryggva byggi svo hann gæti alltaf farið í pönnukök-
ur. Svo ætti systir mín heima rétt hjá.“ Margrét vildi
auk þess hafa stóran garð. „Garðurinn er hunda-
vænn og með fallegum trjám og heitum potti.“ Og
einhvern tíma seinna garðhúsi fyrir Tryggva Geir. 

Fasteigna-
gjöldin hækka 
Fasteignaverð hefur hækkað
mun meira en laun að undan-
förnu. Því hafa fasteigna-
skattar líka hækkað langt
umfram ráðstöfunartekjur al-
mennings.
Á síðustu fimm árum hefur fast-
eignaverð á höfuðborgarsvæðinu
hækkað sextíu prósent umfram
launahækkanir. Fasteignagjöld
hækka í sama hlutfalli og fast-
eignaverðið. Því er gert ráð fyrir
að helmingur þeirrar kaupmáttar-
aukningar sem spáð er á þessu ári
fari í að standa undir hækkuðum
fasteignasköttum. Enda þótt mikil
eignamyndun hafi átt sér stað á
þessum tíma innleysir fólk ekki
þann hagnað nema í fáum tilfell-
um. Greiðslubyrði vegna fasteigna-
gjalda hefur því aukist gríðarlega
sem hlutfall af tekjum.

Margrét er hundaeigandi svo húsið yrði
að sjálfsögðu búið með tilliti til þess. 
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SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Af músum og mönnum
VIÐ TÆKIÐ ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR HEFUR YNDI AF ÞVÍ AÐ HALDA FLESTU SEM MEST Í HORFINU

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Gurra grís (27:52) 18.06
Kóalabræður (40:52) 18.17 Pósturinn Páll
(10:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Night Court (10:13) 13.25 Fresh
Prince of Bel Air (8:25) 13.50 Billy Madison
15.20 Derren Brown – Trick of the Mind (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

20.55

HOW ART MADE THE WORLD

▼

Fræðsla

20.30

YOU ARE WHAT YOU EAT

▼

Lífsstíll

19.00

THE CUT

▼

Raunveruleiki

23.25

JAY LENO

▼

Spjall

22.30

A1 GRAND PRIX 

▼

Kappakstur

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (5:23) 
20.00 Strákarnir

20.30 You Are What You Eat (4:17) (Matar-
æði) Óhollt mataræði er eitt helsta
heilsuvandamál fólks á vesturlöndum.
Doktor Gill ian McKeith er sérfræðing-
ur á þessu sviði og hefur komið mörg-
um til aðstoðar. Í þáttaröðinni sjáum
við hana hjálpa fólki úr miklum
ógöngum.

20.55 Missing (2:2) (Saknað) Framhalds-
mynd mánaðarins er skoskt sakamála-
drama í tveimur hlutum.

22.05 Six Feet Under (2:12) Bönnuð börnum.
22.55 Most Haunted (9:20) (Reimleikar) Ótrú-

lega draugalegir þættir. 

23.40 Silent Witness (8:8) (Bönnuð börnum)
0.30 XXX (Bönnuð börnum) 2.30 Kóngur um
stund (14:16) 3.00 Fréttir og Ísland í dag
4.05 Ísland í bítið 6.05 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.25 Spaugstofan 23.50 Ensku mörkin 0.45
Kastljós 1.30 Dagskrárlok

18.30 Váboði (2:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.20 Edduverðlaunin 2005 (1:5) Kynntar

verða tilnefningar til Edduverðlaun-
anna, íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsverðlaunanna 2005.

20.30 Átta einfaldar reglur 
20.55 Listin mótar heiminn (3:5) (How Art

Made the World) Breskur heimilda-
myndaflokkur. Þær sjónrænu brellur
sem menn á borð við Bush og Blair
nota til að ná kjöri og halda völdum
eru ekki nútímauppfinning, heldur má
rekja sögu þeirra þúsundir ára aftur í
tímann.

22.00 Tíufréttir
22.25 Karníval (6:12) 

23.30 Weeds (5:10) 0.05 Friends 4 (14:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 The Cut (10:13) (Nothing Says New

York Like Baseball And....) Það er eng-
inn annar en Tommy Hilfiger sem er
hönnuðurinn að þessum raunveruleika-
þætti en Hilfiger er eitt þekktasta vöru-
merkið í tískuheiminumí dag.

20.00 Friends 4 (14:24) 
20.30 Fashion Television (2:34) Í þessum

frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminumí
dag.

21.00 Veggfóður 
22.00 The Cut (11:13) 
22.45 David Letterman Það er bara einn

David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.25 Jay Leno 0.10 C.S.I: New York –
lokaþáttur (e) 1.00 Cheers – 8. þáttaröð (e)
1.25 Þak yfir höfuðið (e) 1.35 Óstöðvandi
tónlist

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Allt í drasli (e) 
20.00 The O.C. Þegar Kirsten fréttir af mis-

heppnaða matarboðinu hjá Caleb,
Lindsay og Ryan skipuleggur hún
annað boð sem að hún getur haft
umsjón með.

21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin
fram í Guatemala. 

22.00 C.S.I. Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar.
Raðmorðingi er farin aftur á stúfana
og CSI gegnið reynir að notast við
nýja tækni til þess að góma hann.
Þau finna fingrafar Jesse Acheson og
hann verður hinn grunaði í málinu. 

22.55 Sex and the City – 1. þáttaröð 

17.40 Bak við tjöldin – Tim Burton's Corpse
Bride 17.55 Cheers – 8. þáttaröð 18.20
Popppunktur (e) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News Weekend
14.00 101 Most Awesome Moments in... 15.00 101 Most
Awesome Moments in... 16.00 101 Most Awesome
Moments in... 17.00101 Most Awesome Moments in... 18.00
It's Good To Be 18.30The Soup UK 19.00E! News Weekend
20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 101 Sensational
Crimes of Fashion! 22.00 Kill Reality 23.00 Wild On 0.00 E!
News 0.30 The Soup UK 1.00 Kill Reality 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

20.30 Ítölsku mörkin 
21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktækifær-

in úr enska boltanum. 
21.30 Spænsku mörkin Öll mörkin, tilþrifin

og umdeildustu atvikin frá síðustu
umferði í spænska boltanum.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 A1 Grand Prix (Heimsbikarinn í
kappakstri) Útsending frá degi tvö í
heimsbikarnum í kappakstri. Þetta er
fjórða mótið af 12 en mótið fór fram í
Ástralíu að þessu sinni. A1 er keppni
25 þjóða í kappakstri. Allir bílarnir eru
eins og þar af leiðandi skiptir hæfni
ökumanna miklu máli.

15.50 Spænski boltinn 17.30 US PGA Tour
2005 – Bein útsending 5 

14.00 Everton – Middlesbrough frá 6.11
16.00 Newcastle – Birmingham frá 5.11
18.00 Þrumuskot

19.15 Spurningaþátturinn Spark (e) Spark er
splunkunýr spurningaþáttur um fótbolta.

19.50 Botlon – Tottenham (b) 
22.10 Að leikslokum 

23.10 Þrumuskot (e) 0.00 Arsenal – Sunder-
land frá 5.11 2.00 Dagskrárlok

▼

▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Walter í kvikmyndinni Big Lebowski frá
árinu 1998

„Fuck it, Dude, let's go bowling.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Mikið finnst mér „Allt í drasli“ skemmti-
legur sjónvarpsþáttur. Að mínu mati er
hann eini raunveruleikaþátturinn í ís-
lensku sjónvarpi sem skilar einhverju til
baka og sýnir raunverulegar umbætur
og framfarir; auðmjúkum þátttakendun-
um til betra lífs. 
Þáttastjórnendurnir Heiðar Jónsson og
Margrét Sigfúsdóttir eru ósigrandi dúett
þegar kemur að smekksemi, úrræðum,
tiltekt og húsráðum, auk þess sem þau
bera augljósa virðingu fyrir því ófeimna
heimilisfólki sem býður heim í lygilegan
skít og drasl, og umgangast þá óhúslegu
af stakri nærfærni, fordómaleysi og
skilning, þótt flestum okkar sem heima
sitjum sé orða vant yfir þessum misstóru
ruslahaugnum sem sumir kalla „heima“.

En heima er auðvitað alltaf best. Heima
er hreiðrið og vissulega góður andi sem
þar skiptir mestu, sé borið saman við
húsverk sem vel geta beðið eða aðdáun-
arverðan heildarsvip heimilisins í augum
annarra. Eða þannig. Það þarf ekki alltaf
að vera jólafínt.
Undanfarnar tvær vikur hefur yfirdrif-
inn sóðaskapurinn á heimili Önnu á
Hesteyri í Mjóafirði verið sýndur, en
tvo þætti þurfti í þá yfirborðsmiklu til-
tekt. Sjálf var Anna kostulega yndisleg
og hamingjusöm á sinni músétnu rúm-
dýnu og í iðandi eldhúsinu, þótt varla
hefði ég fengið vatn í munninn hefði
Anna boðið til borðs innan um músaskít
og mjölbjöllur. 
Heiðar hafði á orði að svipað umhorfs

hefði verið á
mörgum bæj-
um í sveitum
lands fyrr á
síðustu öld, en
nú þarf ekki
sveitina til.
Borgarbörnum
nútímans er
vorkunn að
mörgu leyti. Það þarf ákveðna drift til að
halda í horfinu heima, miðað við þá býsn
af drasli sem borin er inn á heimili fólks.
Ofneyslan er að drekkja okkur í umbúð-
um, auglýsingapésum, dagblöðum og
plastpokum, og ekki öllum gefinn sá vilji
að fórna bróðurparti frítíma síns í moka
draslinu út aftur. 

ENSKI BOLTINN

7. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

6.25 X-2 (B. börnum) 8.35 Talk of Angels 10.10
Little Secrets 12.00 The Elf Who Didn't Believe
14.00 Talk of Angels 16.00 Little Secrets 18.00
The Elf Who Didn't Believe 20.00 X-2 Hörkugóð
spennumynd um veröld sem við gætum allt eins
lifað í. 22.10 Ticker Háspennumynd með úr-
valsleikurum. 0.00 Heist (Str. b. börnum)
2.00 The Fourth Angel (Str. b. börnum) 4.00
Ticker (Str. b.börnum)

ALLT Í DRASLI Raunveru-
leikaþáttur sem gefur af sér.
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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 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 13.05 Messufall e. 14.10
Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðv-
arinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag

19.30 Allt og sumt 21.30 Á kassanum e 22.00
Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinnar e.  

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

6.58 Ísland í bítið. Samsent með Stöð 2
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 heimildarmyndaflokki
er farið í ferðalag um tíma og rúm og
ljósi varpað á það hvernig sköpunargáfa
mannsins hefur mótað umhverfi hans. Í
þessum þætti er fjallað um þær sjón-
rænu brellur sem menn á borð við
Bush og Blair nota til að ná kjöri og
halda völdum en þær eru ekki nútíma-
uppfinning, heldur má rekja sögu þeirra
þúsundir ára aftur í tímann. Horfið er
aftur til þess tíma þegar Stonehenge
varð til og til ríkis Alexanders mikla og
varpað ljósi á hvernig myndir urðu að
ómissandi baráttutæki hvers stjórn-
málamanns.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stjórnmálabrellur
fornaldar

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Bowls: International Open United Kingdom 13.30 Tennis: WTA Tourna-
ment Philadelphia 15.00 Football: Football World Cup Season Legends 16.00
Football: Football World Cup Season News 16.15Football: Football World Cup
Season Journeys 16.30Football: Eurogoals 17.30Football: Gooooal ! 17.45All
sports: WATTS 18.15 Martial Arts: Paris-Bercy 20.00 Fight Sport: Fight Club
22.00 News: Eurosportnews Report 22.15 Football: Eurogoals 23.15 Motor-
sports: Motorsports Weekend 23.45 Olympic Games: Mission to Torino 0.15
News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Are You Being Served? 12.30 Next of Kin 13.00 Two Thousand Acres of
Sky14.00Teletubbies Everywhere 14.10Little Robots 14.20Andy Pandy 14.25
William's Wish Wellingtons 14.30 Boogie Beebies 14.45 Fimbles 15.05 Tikka-
billa 15.35 Cavegirl 16.00 The Life Laundry 16.30 Ready Steady Cook 17.15
The Weakest Link 18.00Doctors18.30Eastenders19.00No Going Back 20.00
The Inspector Lynley Mysteries 21.30 Coupling 22.00 French and Saunders
22.30 Manchild 23.00 Down to Earth 0.00 Planet Hunters 1.00 Building the
Impossible

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Air Crash Investigation 13.00 Spiders – Deadly Love 14.00 When Ex-
peditions Go Wrong 15.00 Inside Hurricane Katrina 17.00 Air Crash In-
vestigation 18.00 Megacities 19.00 Insects from Hell 19.30 Insects from Hell
20.00 Seconds From Disaster 21.00 The Bombing War 22.00 The Bombing
War 23.00 When Expeditions Go Wrong 0.00 The Bombing War 1.00 The
Bombing War

ANIMAL PLANET
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Animal Precinct 15.00 Animal Cops Detroit 16.00 Pet
Rescue 16.30 Wildlife SOS 17.00 Amazing Animal Videos 17.30 Big Cat Diary
18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey Business 19.00 Animals A-Z 19.30
Predator's Prey 20.00 Wild South America 21.00 Miami Animal Police 22.00
Meerkat Manor 22.30 Monkey Business 23.00 Venom ER 0.00 Pet Rescue
0.30 Wildlife SOS 1.00 Wild South America 

DISCOVERY 
12.05Ultimate Guide 13.00Rex Hunt Fishing Adventures 13.30Lake Escapes
14.00 Queen Mary 2 15.00 Extreme Machines 16.00 Scrapheap Challenge
17.00 Rides 18.00 American Chopper 19.00 Mythbusters – Specials 20.00
Bone Breakers 21.00 Trauma 22.00 Body Works 23.00 Mythbusters – Speci-
als 0.00 Forensic Detectives 1.00 FBI Files 

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Pimp MY Ride 14.30 Wishlist
15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 European
Top 20 19.00 Switched ON 20.00 Global Room Raiders 20.30 Andy Milonak-
is Show 21.00 Top 10 AT Ten – Daft Punk 22.00 Power Girls 22.30 The Real
World Philadelphia 23.00 The Rock Chart 

VH1
12.00So 80s 12.30VH1 Hits 16.00So 80s 17.00VH1's Viewers Jukebox 18.00
VH1 Weekly Album Chart 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 All
Access 21.00 I Want a Famous Face 21.30 I Want a Famous Face 22.00 VH1
Rocks 22.30 Flipside 23.00 Top 5 23.30 Fabulous Life of ... 0.00 VH1 Hits

CLUB
11.50 Awesome Interiors 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35 Arresting Design 14.00 Staying in Style 14.30 The
Review 15.00 Girls Behaving Badly 15.25 The Villa 16.10 The Roseanne Show
17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 Hollywood One on One 18.15 The
Review18.40Girls Behaving Badly 19.05Matchmaker19.30Lofty Ideas 20.00
Arresting Design 20.25 The Villa 21.15 Sextacy 22.10 Ex-Rated 22.35 Men on
Women 23.00Cheaters0.00Simply Indian 0.30City Hospital 1.25Girls Behav-
ing Badly 1.50 Completely Hammered 

CARTOON NETWORK 
12.00Cow and Chicken 12.30Sheep in the Big City 13.00Dexter's Laboratory
13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Pet Alien 14.30 Ed, Edd n Eddy 15.00 Teena-
ge Mutant Ninja Turtles 15.30 Battle B-Daman 16.00 Sabrina, The Animated
Series 16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home for Imaginary Friends 17.30
Looney Tunes 18.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 18.30 Charlie Brown
Specials 19.00 What's New Scooby-Doo? 19.30 Tom and Jerry 20.00 The
Flintstones 20.30 Looney Tunes 21.00 Dastardly & Muttley in Their Flying
Machines 21.30 Scooby-Doo 22.00 Tom and Jerry 23.00 Dexter's Laboratory
23.30The Powerpuff Girls 0.00Johnny Bravo 0.30Ed, Edd n Eddy 1.00Skipp-
er & Skeeto 

JETIX
12.20 Jacob two-two 12.50 So Little Time 13.20 Goosebumps 13.50 Black
Hole High 14.15 Spider-Man 14.40 Moville Mysteries 15.05 Digimon II 15.30
Totally Spies 16.00 W.I.T.C.H. 16.30 Sonic X 

MGM
11.40 Louis Armstrong – Chicago Style 12.55 Intimate Strangers 14.30 Vamp-
ires on Bikini Beach 15.55Rosebud18.00The Good Wife 19.40The End 21.20
Les Sous 23.05 Romeo and Julia 0.45 After Midnight

TCM
20.00 Easter Parade 21.40 Dark of the Sun 23.20 Mr Ricco 1.00 Signpost to
Murder 2.15 Red Dust 3.35 'G' Men

HALLMARK
12.00 Secrets 13.30 Anastasia: The Mystery of Anna 15.15 Mystery Woman:
Sing Me a Murder 17.00 Follow the River 18.30 McLeod's Daughters 19.15
Brush with Fate 21.00 Steve Martini's The Judge 22.30 Lonesome Dove: The
Series 23.15 Lifepod 0.45 Brush with Fate

BBC FOOD
12.00 Ainsley's Gourmet Express 12.30 Worrall Thompson 13.00 Sophie's
Weekends 13.30 Paradise Kitchen 14.00 United States of Reza 14.30 The
Tanner Brothers 15.00Rachel's Favourite Food 15.30Made to Order 16.00The
Hi Lo Club 16.30 Masterchef Goes Large 17.00 Food Source New Zealand
17.30 A Cook's Tour 18.00 Off the Menu 18.30 Deck Dates 19.00 A Cook On
the Wild Side 19.30New Scandinavian Cooking 20.00Antonio Carluccio's Itali-
an Feast 20.30 Worrall Thompson 21.00 The Naked Chef 21.30 Cupid's Dinn-
er 22.00 Ching's Kitchen 22.30 Masterchef Goes Large 

DR1
11.50 Debatten 12.30 Dyrehospitalet 13.00 DR-Derude i „Den Kongelige
Have“ 13.30 Udeliv 14.00 TV Avisen med vejret 14.10 De skrev historie 14.50
Nyheder på tegnsprog 15.00 Becoming 15.20 Boogie Listen – Boblerne 15.35
Last Exile 16.00 Yu-Gi-Oh! 16.20 Droopy som nybygger 16.30 Troldspejlet
17.00 Lotte fra Spektakelmagergade 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.55 Dagens Danmark 18.25 TV Avisen 18.30 Genbrugsguld 19.00 Det Nor-
ske Kongehus i DK 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00
Bombemageren 22.10 •rnen 23.10 Viden om 23.40 My Beirut 

SV1
13.15Sportspegeln14.00Stopptid14.05Agenda Europa 15.00Rapport15.10
Gomorron Sverige 16.00 Konsumentmakt 16.25 Framtid i sikte? 16.30
Krokodill 17.00 BoliBompa 17.01 Björnes Magasin 17.30 Lilla sportspegeln
18.00Trackslistan 18.30Rapport19.00God morgon alla barn 20.00Plus20.30
Sverige! 21.00 Anslagstavlan 21.05 Deadline Torp 22.05 Rapport 22.15 Kult-
urnyheterna 22.25 Popcorn 22.55 Kommissarie Lynley 0.25 Sändning från
SVT24
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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 14.33 Miðdegistónar 15.03 Nær-
mynd um nónbil 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Farið er um tíma og rúm í þætti
kvöldsins

Sjónvarpið kl. 20.55








