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T HG Arkitektar fengu fyrstu verðlaun fyrir til-lögu sína um hönnun og skipulag íbúabyggð-ar í úthverfi Vilníus, höfuðborg-ar Litháens. „Það voru fjárfestar í Vilníus sem komu að máli við okkur og báðu okkur um að taka þátt í þessari samkeppni,“ segir Ragnar Auðunn Birgisson, arki-tekt hjá THG Arkitektum. „Þetta er fínna hverfi í úthverfi Vilníus. Þarna eru einbýlishús af stærri gerðinni og það var verið að leita eftir einhverju nýju og fersku sem er ekki alveg það hefðbundnþessu ló

sé töluvert af litlum vötnum og tjörnum, skóglendi og grösug-um hæðum. „Þetta verður opið og  skemmtilegt úthverfi,“ segir Ragnar en samkvæmt tillögu THG Arkitekta er efnisval að mestu litháískt og mikið um steinklæðn-ingu og við. Hugað verður vel að skjólgóðum útisvæðum, breytilegu veðurfari og hitastigi.Ragnar segir að óskað hafi verið eftir annars vegar einbýlishús-um og hins vegar parhúsum. „Við tókum mið af landslaginu við valá því hvort hú i

undanfarin ár. Mikið gler, góð lofthæð og opin rými sem renna saman. Við vildum hafa flæði á milli rýma.“
Ragnar segir að verkefnið auki bjartsýni um að eitthvað sé að gera fyrir arkitekta, bæði hérlendis og erlendis. „Við erum að flytja inn smá vinnu,“ segir Ragnar og bætir við: „Við vonum að það verði farið í þetta af alvöru hraða, að þetta verði ekki bara eitt og eitt hús.“Ragnar segir að f llh

THG Arkitektar hlutu fyrstu verðlaun fyrir tillögu um hönnun og skipulag íbúabyggðar í úthverfi Vilníus.

Hanna hverfi í Vilníus
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FASTEIGNIR.IS
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Fasteignasalan Stakfell er með til sölu nýjar 
íbúðir við Mánatún í Reykjavík.

Í vor voru sett í öl f li

vel skipulagðar og staðsettar enda hefur áhersla verið lögð á góðan frágang og vandaðar innréttingar.
Jafnframt eru íbúðirnar taldar rúmgóðar, opnar og bjartar og sameignin vönduð Þess má g t ð

Stutt í gönguleiðir og 
hringiðu atvinnulífsins

Vel hefur gengið að selja íbúðir í Mánatúni.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Þú hringir – við seljum
512 4900 

Kíktu inn á www.landmark.is! 20% afsláttur af söluþóknun ef þú skráir eignina þína í sölu hjá okkur fyrir 31. ágúst 2011.
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Gunnar Valsson                     
sölustjóri
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sölufulltrúi
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Sveinn Eyland                 
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sími 690 0820

n                      Friðbert Bragason
sölufulltrúi
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Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

    Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

Fara á Lebowski-hátíð 
Tveir félagar ætla á hátíð 
í New York þar sem leikarar 
í Big Lebowski verða gestir.
fólk 26

Mormónakirkjan 35 
ára
Margvíslegt starf undir 
verndarvæng Guðs.
tímamót 14

HEIMILI THG Arkitektar fengu 
fyrstu verðlaun fyrir tillögu 
sína um hönnun og skipulag 
íbúðabyggðar í úthverfi Vilníus, 
höfuðborg-
ar Litháens. 
„Fjárfestar í 
Vilníus komu 
að máli við 
okkur og báðu 
okkur um að 
taka þátt í 
þessari sam-
keppni,“ segir 
Ragnar Auð-
unn Birgisson, 
arkitekt hjá 
THG Arkitekt-
um.

Ragnar segir 
að verðlaunin 
auki á bjartsýni um að eitthvað 
sé að gera fyrir arkitekta, bæði 
heima og erlendis. „Við erum 
að flytja inn smá vinnu,“ segir 
Ragnar og bætir við að fullur 
hugur hafi verið í fjárfestunum 
að fylgja eftir tillögunum.

- mmf / sjá Allt

Unnu fyrstu verðlaun:

Hanna íbúða-
byggð í Vilníus

RAGNAR AUÐUNN 
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Gráða & feta
ostateningar í olíu

Skólabæklingur
Office fylgir
Fréttablaðinu í dag

Skólabæklingur
Office fylgir
Fréttablaðinu í dag
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UMHVERFISMÁL Stefnt er að því 
að þingsályktunartillaga um 
rammaáætlun um vernd og nýt-
ingu náttúrusvæða líti dagsins 
ljós fyrir miðjan mánuð. Reikna 
má með deilum innan stjórn-
arflokkanna um hvaða svæði 
verði eyrnamerkt fyrir virkjan-
ir. Umhverfisráðherra undirbýr 
nú friðlýsingu Viðeyjar í Þjórsá, 
en fyrirhuguð virkjun í ánni mun 
hafa áhrif á umhverfi hennar.

Eftir framlagningu tillögunnar 
tekur við sex vikna athugasemda-
ferli, þar sem öllum gefst kostur 
á að senda inn umsagnir. Miðað 
við þær deilur sem orðið hafa um 
rammaáætlunina má búast við 
fjölmörgum athugasemdum. Að 

því loknu fer málið fyrir Alþingi.
Tillaga Katrínar Júlíusdóttur 

iðnaðarráðherra hefur ekki verið 
á borði þingflokka stjórnarflokk-
anna. Samvinna hefur hins vegar 
verið á milli hennar og Svandísar 
Svavarsdóttur umhverfisráðherra, 
en endanleg tillaga um málið mun 
verða á forræði þeirra beggja.

Umhverfisráðherra undirbýr 
nú friðlýsingu Viðeyjar í Þjórsá, 
en hún þykir merkileg þar sem 
gróður þar hefur aldrei orðið 
fyrir ágangi búfjár. Friðlýsingin 
er væntanleg á föstudag. Verði af 
virkjunum í neðri hluta Þjórsár 
fer eyjan á þurrt og því verður að 
gera grein fyrir því hvernig hún 
verður vernduð fyrir búfé.

Neðri hluti Þjórsár og friðlýs-
ing Þjórsárvera eru þau svæði 
sem helst munu valda deilum 
milli stjórnarflokkanna, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Mismunandi áherslur þeirra 
kristallast í því að Samfylking-
in vill setja fleiri svæði í virkj-
unarflokk en Vinstrihreyfingin - 
grænt framboð. Heimildarmenn 

blaðsins eru bjartsýnir á að lend-
ing náist með flest svæði, en 
þessi tvö munu verða erfið.

Umhverfisráðherra hefur 
gefið út að stefnt sé að friðlýs-
ingu Þjórsárvera. Það þýðir ein-
faldlega að Norðlingaölduveita er 
ekki lengur uppi á borði, nema 
hugmyndum um hana verði gjör-
breytt. Ekki hefur frést af neinni 
vinnu í þá veru.

Það má því búast við því að 
deilur um náttúruvernd og virkj-
anir verði áberandi í þingstarf-
inu í vetur, en áformað er að 
endanleg þingsályktunartillaga 
um málið verði afgreidd fyrir 
1. febrúar 2012. 
 - kóp / sjá síðu 6

Deilt um virkjanir og vernd
Enn er ósætti milli stjórnarflokkanna um virkjanakosti í rammaáætlun. Iðnaðarráðherra leggur fram 
þingsályktunartillögu á næstunni. Þjórsárver og neðri hluti Þjórsár helstu deilumálin. Pólitísk ákvörðun.

vikur verða gefnar svo 
almenningur og hags-
munaaðilar geti sent 

inn umsagnir um virkjana-
kosti.

6 

TEFLT TIL STYRKTAR SÓMALÍU Tæp milljón króna safnaðist til styrktar börnum í Sómal-
íu í skákmaraþoni í Ráðhúsi Reykjavíkur um helgina. Efnilegustu ungu skákmenn landsins tefldu þar á fimmta 
hundrað skákir við gesti og gangandi en mótherjar krakkanna lögðu fram upphæð sem rennur í söfnun Rauða 
krossins vegna hungursneyðarinnar í Sómalíu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

veðððððrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiðððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð í dagg

KÓLNAR LÍTILLEGA   Í dag verður 
yfirleitt hæg N-læg átt en hvassara 
allra austast. Víða bjartviðri en 
stöku skúrir S-til seinnipartinn. Hiti 
6-12 stig NA-lands en 10-16 stig 
SV-til.
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EFNAHAGSMÁL Hræringar hafa verið á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum síðustu daga. Búist er við frek-
ari lækkunum á verði hlutabréfa í Evrópu og Banda-
ríkjunum í dag í kjölfar ákvörðunar Standard & 
Poor´s að lækka lánshæfismat Bandaríkjanna. Þá 
eru líkur taldar hafa aukist á því að hagkerfi Evr-
ópu og Bandaríkjanna fari á ný í kreppu. Stjórn-
mála- og seðlabankamenn beggja vegna Atlants-
hafsins funduðu um helgina vegna ástandsins.

 Gylfi Zoëga, prófessor í hagfræði við Háskóla 
Íslands, segir Ísland vera í skjóli frá hremming-
unum. Í því sambandi skipti mestu að gjaldeyris-
forði hins opinbera sé nægur og að gjaldeyrishöftin 

geri ríkissjóði kleift að fá lánsfé á viðráðanlegum 
kjörum. 

Gylfi segir erfiðleikana erlendis hins vegar geta 
seinkað viðsnúningi íslensks efnahagslífs þar sem 
kreppa í nágrannalöndum okkar geti rýrt lífskjör 
á Íslandi. Þá gæti verð á olíu og útflutningsvörum 
lækkað sem hefði áhrif á gengi krónunnar.

„Óvissa eins og þessi er slæm fyrir fjárfestingu. 
Sérstaklega ef eigið fé fjárfesta er lítið sem á við 
um mörg innlend fyrirtæki. Uppsveifla mun ekki 
hefjast fyrr en eiginfjárstaða fyrirtækja hefur batn-
að, bankakerfið er orðið starfhæft að nýju og óvissa 
er minni,“ segir Gylfi. - mþl / sjá síðu 4

Titringur á fjármálamörkuðum eykur líkur á kreppu í Evrópu og Bandaríkjunum:

Gæti rýrt lífskjörin á Íslandi

Meistaraheppni KR
Heil umferð fór fram í 
Pepsi-deild karla í gær. KR 
bætti stöðu sína á toppnum.
sport 22
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NÁTTÚRA Vegna E. colimengunar 
sem uppgötvaðist í sumar hefur 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
bannað fólki að baða sig í Laugar-
vatni. Sveitarstjóri segir orsökina 
vera mengun úr holræsakerfi frá 
þéttbýlinu í kringum vatnið.

„Það kom heitt vatn inn á 
hreinsikerfið hjá okkur, sem gerði 
það að verkum að gerlamyndun 
eyðilagðist,“ segir Valtýr Valtýs-
son, sveitarstjóri Bláskógabyggðar, 
í samtali við Fréttablaðið.

„Við þurfum að byggja upp 
ákveðna gerlaflóru í hreinsi-
mannvirkinu og erum búin að panta 
hluti í búnaðinn sem skemmdist. 
Við erum að reyna að bjarga mál-
inu eins hratt og hægt er.“

Valtýr segir að erfitt sé að 
segja hvenær von er á að úr ræt-
ist en viðgerð á búnaðinum verði 
vonandi lokið á næstu dögum eða 
vikum.

Baðstaðurinn Fontana var opn-
aður nýlega við Laugarvatn og þó 
að allt sé til reiðu þar, fara for-
svarsmenn staðarins að tilmælum 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og 
eru ekki með opið fyrir gesti sína 
að vatninu.

Anna G. Sverrisdóttir, fram-
kvæmdastjóri Fontana, sagði í 
samtali við Fréttablaðið að málið 
hefði ekki tafið undirbúning bað-
staðarins. Önnur aðstaða, líkt og 
gufubað, sé opin gestum og rekst-
ur hafi gengið vel. Hún vísaði 
annars á heilbrigðiseftirlitið.

Sigrún Guðmundsdóttir, heil-
brigðisfulltrúi á matvæla- og heil-
brigðissviði Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands, segir í samtali við 
Fréttablaðið að um öryggisatriði 
sé að ræða.

„Við höfum ekki veitt leyfi til að 

hleypa gestum ofan í vatnið vegna 
þess að við teljum það ekki öruggt. 
Það er þó verið að vinna að lausn 
á þessu máli í samvinnu margra 
aðila.“

Sigrún segir að saurgerla-

mengun ina megi einnig rekja til 
þess að hluti af fráveitulögnum sé 
kominn til ára sinna. Unnið sé að 
því að koma lögnum í rétt horf og 
nokkuð hafi unnist í þeim efnum.

„En því miður tókst það ekki að 
fullu áður en Fontana opnaði.“

Sigrún bætir því þó við að það 
jákvæða í málinu sé að virkt eftir-
lit sé til staðar.

„Við hleypum fólki ekki í vatnið 
nema það sé öruggt.“

 thorgils@frettabladid.is

Banna böð í Laugar-
vatni vegna saurgerla
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur bannað böð í Laugarvatni vegna E. coli-
mengunar. Mengunin orsakast af bilun í fráveitukerfi, en viðgerð stendur yfir. 
Baðstaðurinn Fontana opnaði nýlega við vatnið og hefur gengið vel. 

FRÁ LAUGARVATNI Baðgestum er meinað að synda í Laugarvatni sökum ekolígerla 
sem fundist hafa í vatninu. Uppruna mengunarinnar er að finna í skólpkerfi byggða-
kjarnans við vatnið, en vonast er til að úr rætist áður en langt um líður. Myndin 
tengist fréttinni ekki beint.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við hleypum fólki 
ekki í vatnið nema 

það sé öruggt.

SIGRÚN GUÐMUNDSDÓTTIR
HEILBRIGÐISFULLTRÚI

Svanhildur, gekk umsóknar-
ferlið eins og í sögu?

„Já, svo sannarlega og ljóst að við 
íslenskri menningu blasir ævintýra-
leg framtíð.“

Reykjavík hefur verið útnefnd menningar-
borg UNESCO. Hópur öflugs bókmennta-
fólks vann að umsókn um titilinn.

SLYS Litlu mátti muna að illa færi þegar 
rúta með ellefu tékkneska ferðamenn inn-
anborðs sökk niður á margra metra dýpi 
í Blautulónum á Fjallabaksleið nyrðri í 
Vatnajökulsþjóðgarði síðdegis á laugardag. 

Ferðamennirnir sluppu naumlega úr 
rútunni og náðu að synda í land í átta 
gráðu köldu vatni. Það tók minna en mín-
útu frá því að bifreiðin byrjaði að sökkva 
og þar til hún fór alveg í kaf. Talið er að 
hún liggi nú á um 10 til 15 metra dýpi í 
lóninu. Verið er að kanna hvernig verður 
hægt að ná henni upp.

Björgunarsveitir frá Vík, Kirkjubæjar-
klaustri, Skaftártungu og Álftaveri 
voru kallaðar út, en tilkynning um 

slysið barst um klukkan 17 á laugardag. 
Flugbjörgunar sveit Hellu var fyrst á stað-
inn þar sem hún var á hálendisvakt björg-
unarsveita á svæðinu þegar kallið barst. 
Fólkið var flutt til Víkur í Mýrdal þar sem 
að fólk frá Rauða krossinum tók á móti 
því. Kafarar frá sérsveit ríkislögreglu-
stjóra köfuðu svo niður að rútunni í nótt 
og náðu í farangur ferðamannanna. 

Tuttugu og tveir ferðamenn frá Tékk-
landi voru í rútunni en ellefu af þeim 
höfðu farið úr til að taka myndir áður en 
áætlað var að keyra yfir lónið. Bílstjóri 
rútunnar virðist hafa farið út af slóðanum 
sem átti að fylgja á leiðinni, með þessum 
afleiðingum.  - sv

Ellefu tékkneskir ferðamenn hætt komnir þegar rúta sökk á kaf í Blautulón í Vatnajökulsþjóðgarði:

Höfðu eina mínútu til að flýja rútuna

DEKKIÐ UPP ÚR Í BLAUTULÓNUM Hér sést eitt dekk rútunnar 
sem sökk á 10 til 15 metra dýpi á laugardag.  MYND/ODDUR EIRÍKSSON

BANDARÍKIN, AP Viðbragða fjár-
festa við lækkun á lánshæfis-
mati Bandaríkjanna er að vænta 
í dag. Matsfyrirtækið Standard 
& Poor´s lækkaði Bandaríkin úr 
efsta flokki, AAA, í AA+. Þetta er í 
fyrsta skipti síðan slíkt mat komst 
á árið 1917 að Bandaríkin verma 
ekki efsta flokk.

Matið átti ekki að koma mönn-
um á óvart, en engu að síður hefur 
verið bent á tveggja milljarða dala 
skekkju í reikningum fyrirtækis-
ins. Það hefur viðurkennt þau mis-
tök, en stendur engu að síður við 
matið.

Alan Greenspan, fyrrum seðla-
bankastjóri, segist búast við 
áframhaldandi lækkun á hluta-
bréfamörkuðum í kjölfar matsins.
Lækkunin er ekki eini hvati hluta-
bréfaeiganda til sölu. Í síðustu 
viku féll Dow Jones hlutabréfa-

vísitalan um sex prósent, eða 700 
punkta. Fjárfestar hafa áhyggj-
ur af versnandi stöðu bandarísks 
efnahags.

Ríkisstjórn Obama tilkynnti 29. 
júlí um horfur á minnkandi vexti á 
fyrsta ársfjórðungi. Reiknað hafði 
verið með 1,3  prósenta vexti á árs-
grundvelli, en sú tala var lækkuð 
niður í 0,4 prósent.

Barack Obama, forseti Banda-
ríkjanna, hefur hvatt þingið til að 
leggja pólitískan ágreining til hlið-
ar og taka höndum saman við að 
skapa störf.

„Okkar verkefni er að gera það 
sem við getum til að hjálpa fólki að 
fá atvinnu, að skapa umhverfi þar 
sem fyrirtæki geta auglýst eftir 
fólki og þar sem tekjur fólks fara 
hækkandi á ný,“ sagði Obama.

Nokkuð hefur áunnist í þeim 
efnum og 117 þúsund störf hafa 

verið sköpuð að undanförnu. 
Atvinnuleysið í Bandaríkjunum 
er nú 9,1 prósent.  - kóp

Standard & Poor´s lækka lánshæfismat Bandaríkjanna um einn flokk:

Viðbragða við mati að vænta í dag

ERFIÐIR TÍMAR Obama forseti hefur 
kallað eftir samstöðu stjórnmálamanna 
um að skapa fleiri störf og rétta efnahag 
Bandaríkjanna við. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVALBARÐI Leiðangursstjóri hóps-
ins á Svalbarða, þar sem hvíta-
björn réðst á hóp skólastráka í 
vikunni, reyndi að skjóta á björn-
inn áður en hann réðst til atlögu, 
en byssa hans stóð á sér. 

Einn lést í árásinni og þrír 
særðust og var leiðangursstjórinn 
einn þeirra. Maðurinn náði þó að 
laga byssuna og tókst að skjóta 
björninn til bana.

Sprengjuvír átti að hræða dýr 
frá svefnstaðnum ef þau nálguð-
ust. Hann sprakk hins vegar ekki 
og þar sem enginn næturvörður 
var á svæðinu varð enginn var við 
björninn fyrr en hann var kominn 
að tjöldum hópsins. - sv

Banvæn árás hvítabjarnar:

Byssan og vír-
inn klikkuðu

SVANGUR Krufning á hræi hvítabjarnar-
ins leiddi í ljós að hann var sársoltinn 
þegar hann réðst á ferðamennina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Ekki er rætt um að 
hækka tekjuskatt á almenning í 
vinnu fjárlagahóps stjórnarflokk-

a n na .  Þ et ta 
sagði Oddný G. 
Harðardóttir, 
formaður fjár-
laganefndar 
Alþingis, í sam-
tali við frétta-
stofu RÚV í 
gær.

Fjárlagahóp-
urinn skilar til-
lögum á þriðju-

dag en honum er ætlað að leggja til 
leiðir um hvernig hægt er að brúa 
fjárlagagat ríkissjóðs. Í hópnum 
eiga sæti þrír fulltrúar frá hvorum 
stjórnarflokki, þar á meðal Oddný 
fyrir hönd Samfylkingarinnar.

Oddný sagði jafnframt að farin 
yrði blönduð leið skattahækkana 
og niðurskurðar. - mþl

Fjárlagahópur stjórnarflokka:

Tekjuskattur 
ekki hækkaður

ODDNÝ G. 
HARÐARDÓTTIR

Maðurinn sem lést við köfun 
við Eyrarsundsbrú síðastliðinn 
fimmtudag hét 
Gunnar Hrafn 
Hrafnbjargar-
son. Hann var 
35 ára gamall.

Gunnar var 
við köfun við 
Eyrarsundsbrú 
ásamt tveimur 
félögum sínum en varð við-
skila við þá og fannst látinn 
eftir nokkra leit. Hann var 
búsettur í Svíþjóð og starfaði 
við Háskólann í Lundi, en hann 
lauk doktorsprófi í málvísind-
um árið 2004. Gunnar lætur 
eftir sig eiginkonu og tvö börn.

Lést við köfun 
í Danmörku

SIMBABVE, AP Morgan Tsvangirai, 
forsætisráðherra Simbabve, 
sakar her landsins um að ráðast 
á þorp stuðningsmanna hans. 
Tsvangirai hefur verið aðal-
andstæðingur 
Mugabe forseta 
um árabil, en 
deilir nú með 
honum völdum.

„Herinn ætti 
að vera í farar-
broddi við að 
verja fólkið, en 
ekki að ráðast 
á það og mis-
þyrma,“ sagði 
forsætisráðherrann. Árásirnar 
ber upp á tveggja daga hátíð í 
landinu sem er haldin til að minn-
ast skæruliðaárása sem stig-
mögnuðust í frelsisstríð. Landið 
öðlaðist sjálfstæði árið 1980. - kóp

Forsætisráðherra Simbabve:

Herinn sagður 
ráðast á þorp

MORGAN 
TSVANGIRAI

SPURNING DAGSINS

Nautasteikarsamlokan er með 
bearnaise-sósu, sveppum, lauk, 
salati, hvítlaukssósu og frönskum. 
Kaldur bjór fylgir einnig með.

Uppsalir - Bar & Cafe, Aðalstræti 16.

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

1.390 kr.
2.750 kr.
Verð

51%
Afsláttur

1.360 kr.
Afsláttur í kr.

GILDIR 24 TÍMA

50 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið
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Farsímatilboð Nova: Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi. Mánaðarleg afborgun 

greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald. Það er ódýrara að staðgreiða og þá þarf ekki kreditkort.

FyrstiFF
farsíminn
y

á Íslandi!

.590 kr. /18 mán.

00 kr. símnotkun
mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus 3D

.: 109.990 kr.

2.590 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus Me

Stgr.: 27.990 kr.

1.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!

3.490 kr. /12 mán.

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 12 mán. fylgir!

LG Optimus One

Stgr.: 39.990 kr.

2.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!

Nei, þú þarft ekki 

gleraugu til að sjá á 

skjáinn. Komdu og 

skoðaðu fyrsta 3D 

farsímann í verslun 

Nova, Lágmúla 9.

1.000 kr.símnotkun ámánuði í12 mánuðifylgir þessumfarsíma!
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,8282
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,79  116,35

188,68  189,60

164,02  164,94

22,017  22,145

21,069  21,193

17,760  17,864

1,4752  1,4838

184,53  185,63

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að lesa. Ný Prentmiðlakönnun 
Capacent Gallup staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri 
tíma til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum til að færa ykkur 
fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa sér 
góðan tíma í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...
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MBL

FBL

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.

Ranglega var sagt í Fréttablaðinu 
á laugardag að Páll Scheving væri 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna í Vest-
mannaeyjum. Hið rétta er að hann er 
bæjarfulltrúi Vestmannaeyjalistans.

LEIÐRÉTTING

STJÓRNSÝSLA „Ég er sannfærð um 
að því nær ákvörðunarvaldinu 
sem við erum, því markvissari 
verða áætlanirnar,“ segir Elín 
Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, 
um fyrirætlanir ríkisstjórnarinn-
ar um endurskoðun á hlutverki 
ríkisins. 

Elín Björg er sannfærð um að 
flutningur fleiri verkefna frá 
ríki til sveitarfélaga muni skila 
árangri í fyrirætlunum yfirvalda 
um frekara aðhald í komandi fjár-
lögum. Hún nefnir þar sérstak-
lega málefni aldraðra og heilsu-
gæslu.

„En það er nauðsynlegt að 
hugsa þetta mál út frá öllum 
hliðum,“ segir hún. 

Árni Páll Árnason, efnahags- 
og viðskiptaráðherra, sagði á 
laugardag að skilgreina þyrfti 
umfang ríkisrekstrar upp á nýtt 
með því að afmarka kjarnaþjón-
ustu. Huga þyrfti alvarlega að því 
hvort önnur þjónusta ætti heima 
á hendi annarra. Nú stendur yfir 
vinna í ráðuneytum við fjárlög 
næsta árs og ljóst þykir að mik-
ils aðhalds þarf að gæta í rekstri 
ríkisins.

Elín Björg segir afar mikilvægt 

að ríkið skeri 
ekki  frekar 
niður í vel-
ferðarkerfinu. 
Krafan um þá 
þjónustu í sam-
félaginu hafi 
a ldrei verið 
meiri og því sé 
brýnt að taka 
umræðuna upp 
og taka ákvarð-
anir hvar hægt 

sé að takmarka fjármagn. 
„Við vitum að vandinn er mikill 

en það má ekki skera meira niður 

í velferðarmálunum; þjónustu 
ríkis og sveitarfélaga,“ segir hún. 
„Það þarf að taka þessa umræðu 
í alvöru. Ákveða hvaða velferðar-
þjónustu við ætlum að verja og 
hvað sé mikilvægast. Við þurfum 
að láta annað bíða á meðan.“ 

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
sagði á föstudag að einboðið sé 
að sveitarfélög verði að stækka 
og eflast til að takast á við aukin 
verkefni. Mikilvægt sé að ráðast 
í algjöra endurskoðun á hlutverki 
þeirra, en gæta þess að standa vörð 
um velferðarkerfið. - sv

Formaður BSRB segir nauðsynlegt að standa vörð um velferðarkerfið í komandi fjárlögum:

Vill flytja fleiri verkefni til sveitarfélag

ELÍN BJÖRG 
JÓNSDÓTTIR

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

32°

21°

20°

19°

19°

21°

20°
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30°

32°
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19°

21°

22°

21°
Á MORGUN 
víða 3-8 m/s

MIÐVIKUDAGUR
Yfi rleitt hæg A-læg 

eða breytileg átt
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BYRJUN VIKU   
Lítillega kólnar 
í dag og verður 
dálítið svalt NA-til 
næstu daga. Yfi r-
leitt fremur hæg N-
átt en snýst í A-átt 
á miðvikudag. Víða 
bjart næstu daga 
með stöku skúrum 
S- og SV-til. Þoku-
loft á annesjum N- 
og A-lands í dag og 
á morgun.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Stjórnvöld beggja 
vegna Atlantshafsins héldu neyðar-
fundi um helgina vegna þess titr-
ings sem skekið hefur fjármála-
markaði síðustu daga. Búist er 

við því að hluta-
bréfaverð falli 
áfram í dag í 
kjölfar ákvörð-
unar matsfyrir-
tækisins Stand-
ard & Poor´s 
um að lækka 
lánshæfismat 
Bandaríkjanna.

Gylfi Zoëga, 
prófessor í hagfræði við Háskóla 
Íslands, segir Ísland vera í skjóli 
frá þeim hremmingum sem nú 
eigi sér stað í Bandaríkjunum og 
Evrópu. Erfiðleikarnir erlendis 
geti hins vegar seinkað viðsnún-
ingi íslensks efnahagslífs. Skelli 
önnur kreppa á í nágrannalöndun-
um muni lífskjör hér rýrna, segir 
Gylfi.

„Ísland er í skjóli í þeim hremm-
ingum sem nú eiga sér stað í 
Bandaríkjunum og Evrópu. Það 
er vegna þess að íslenskir bank-
ar urðu gjaldþrota árið 2008 og 
reiða sig ekki lengur á fjármögnun 
erlendis vegna þess að gjaldeyris-
forði hins opinbera er nægur og 
vegna gjaldeyrishafta sem tryggja 
ríkissjóði lánsfé á viðráðanlegum 
kjörum,“ segir Gylfi og bætir við: 
„Verð á út- og innflutningsvörum 
getur þó breyst. Verð á olíu gæti 
lækkað og verð á útflutningsvör-
um einnig. Þetta hefur því áhrif á 
gengi krónunnar og lífskjör.“

Spurður um ástæður þessara 

hræringa svarar Gylfi: „Bönkum 
í Evrópu var bjargað árið 2008 af 
Seðlabanka Evrópu en það á eftir 
að ákveða hver greiðir það tjón sem 
í þeim varð; eigendur bankanna eða 
skattgreiðendur og þá skattgreið-
endur þeirra ríkja þar sem lánin 
voru veitt eða þeirra sem tóku þau. 

Þetta er pólitískt vandamál sem á 
eftir að leysa þótt evrusvæðið sem 
heild eigi vel fyrir skuldum. Á svip-
aðan hátt á eftir að leysa hverjir 
munu greiða opinberar skuldir 
Bandaríkjanna; þeir efnuðu með 
skattahækkunum, þeir sem minna 
hafa með opinberri þjónustu eða 
lánardrottnar með gengisfalli 
dollarans og verðbólgu.“

Gylfi segir lánardrottna af þess-
um sökum ekki geta verið vissa um 
að fá afborganir og vexti en það 
valdi titringi á fjármálamörkuðum. 
Við bætist svo óvissa um framtíðar-
hagvöxt vegna mikilla skulda hins 
opinbera, ríkisins og heimila.

  magnusl@frettabladid.is

Kreppa nágranna-
landa rýrir lífskjör
Titringur á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur magnað áhyggjur af því að 
hagkerfi Bandaríkjanna og Evrópu fari aftur í kreppu. Það hefði nokkur áhrif 
innanlands og myndi seinka viðsnúningi hagkerfisins, segir hagfræðingur.

GYLFI ZOËGA

FJÁRFESTAR ÁHYGGJUFULLIR Áhyggjur fjárfesta af stöðu hagkerfa Bandaríkjanna og 
Evrópu hafa magnast síðustu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Flugvél Iceland 
Express frá Kaupmannahöfn, 
sem átti að lenda á Keflavíkur-
flugvelli klukkan hálffimm í gær, 
varð að lenda í Inverness í Skot-
landi af öryggisástæðum. Við-
vörunarljós vélarinnar munu 
hafa bilað en engin hætta hafi 
verið á ferðum. Um borð voru 146 
farþegar og áhöfn. 

Leiguvél var send til Skotlands 
um kvöldmatarleytið í gær til 
að sækja farþegana. Samkvæmt 
upplýsingafulltrúa flugfélagsins 
fengu farþegarnir reglulega smá-
skilaboð um stöðu mála og nóg af 
mat og drykk meðan þeir biðu. - sv

Iceland Express í Skotlandi:

Þurfti að lenda 
vegna bilunar

BILUN Flugferð Iceland Express frá 
Kaupmannahöfn til Íslands seinkaði um 
nokkra klukkutíma. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Verð á olíu gæti 
lækkað og verð á 

útflutningsvörum einnig. 
Þetta hefur því áhrif á gengi 
krónunnar og lífskjör.

GYLFI ZOËGA
HAGFRÆÐIPRÓFESSOR

BANDARÍKIN, AP Átta manns voru 
drepnir í skotárás í Ohio í Banda-
ríkjunum í gær. Tveir særðust að 
auki. Skotárásin hófst eftir heim-
iliserjur en meðal látinna var ell-
efu ára barn. Lögregla skaut loks 
árásarmanninn.

Lögreglumaðurinn Eric Goodw-
in sagðist ekki vita í hvernig 
ástandi þeir særðu væru, né held-
ur hvernig árásarmaðurinn og 
fórnarlömbin tengdust. Hann vildi 
ekki upplýsa um nöfn fórnarlamb-
anna eða um hvað heimiliserjurn-
ar snerust. Sagði hann málið enn 
vera til rannsóknar. - mmf

Árás í kjölfar heimiliserja:

Átta létust í 
skotárás í Ohio

ÍTALÍA, AP Hringleikahúsið í Róm, 
Colosseum, var rýmt í gær eftir 
að grunur komst upp um að þar 
væri sprengju að finna. Sér-
fræðingar sprengdu hina meintu 
sprengju í loft upp, en í ljós kom 
að um gervisprengju var að ræða.

„Þetta reyndist vera gabb, 
mjög ósmekklegur brandari,“ 
sagði Gianni Alemanno, borgar-
stjóri í Róm, við Sky News 24. 
„Þetta virtist vera sprengja, en 
í raun gat hún ekki sprungið.“ 
Hluturinn, sem skilinn var eftir 
í hringleikahúsinu, reyndist vera 
hálffull dós af þynni. Fest var við 
hana rafhlaða og úr henni lágu 
tveir vírar í dósina. - kóp

Rýmdu fornminjar í Róm:

Gervisprengja í 
hringleikahúsi

VIÐBÚNAÐUR Hringleikahúsið er á 
meðal merkustu fornminja heims og 
viðbrögð lögreglu eftir því.
 NORDICPHOTOS/AFP

Lokað vegna ölvunar
Veitingastaðnum Langa Manga á 
Ísafirði var lokað aðfaranótt sunnu-
dagsins vegna ölvunar starfsmanna. 
Heimildir blaðsins herma að um 
hafi verið að ræða drykkju hjá bæði 
barþjónum og dyravörðum. Staðurinn 
opnaði á ný í gær.

LÖGREGLUMÁL
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Heimilistæki frá
Siemens til að prýða 
eldhúsið þitt og létta 
þér störfin. Lausnina 
færðu hjá okkur.

FRÉTTASKÝRING
Mun nást sátt um rammaáætlun?

Unnið er að tillögu til þingsályktun-
ar í iðnaðarráðuneytinu um hvern-
ig kostir í rammaáætluninni verða 
flokkaðir. Um þrjá flokka er að 
ræða: virkjanakosti, verndunarkosti 
og biðkosti. Í síðastnefnda flokkinn 

falla þeir kost-
ir sem ákveða 
á síðar hvernig 
verða nýttir; til 
verndunar eða 
virkjunar.

Katrín Júlíus-
dóttir iðnaðar-
ráðherra segir 
að von sé á 
þingsályktunar-
tillögunni fyrir 
miðjan þennan 
mánuð.

Tillagan 
byggir á áfanga-
skýrslu verk-
efnastjórnar um 
rammaáætlun, 
en hún kom út 6. 
júlí. Þar var að 
finna lista yfir 
66 virkjanakosti 
sem nefndin 

telur nýtanlega. Það er síðan póli-
tísk ákvörðun að grisja þá kosti, 
ákveða hverja eigi að vernda og 
hverja nýta.

Ljóst er að áherslumunur er á 
afstöðu stjórnarflokkanna tveggja. 
Samfylkingin hefur viljað setja 
fleiri kosti í flokk virkjanlegra, 
þá sé búið að leggja línurnar til 
lengri tíma og ljóst sé hvaða kost-
ir verði nýttir í framtíðinni. Katrín 
hefur einmitt talað fyrir því að 

með rammaáætluninni náist sátt í 
þessum málum og deilum um ein-
staka virkjanakosti fækki. Það sé 
einfaldlega hluti af stefnumótun 
hvort virkja eigi á ákveðnu svæði 
eða ekki. Eitt af skilgreindum hlut-
verkum áætlunarinnar er að skapa 
sátt um vernd og nýtingu náttúru-
svæða.

Innan Vinstrihreyfingarinnar 
- græns framboð er það viðhorf 
hins vegar sterkara að sá tíma-
punktur að ákveða í eitt skipti 
fyrir öll hvaða svæði verði virkjuð 
sé einfaldlega ekki runninn upp. 
Þar á bæ vilja menn því frekar 
hafa virkjanlega kosti færri, en 
fjölga í staðinn þeim sem eru á 
biðlista. Þar er einnig ríkari vilji 
til verndunar svæða en innan 
Samfylkingarinnar.

Þingsályktunin er, líkt og áður 
segir, á borði iðnaðarráðuneytisins. 
Efni hennar, það er raunverulegir 
flokkunarlistar, hafa ekki komið 
inn á borð þingflokkanna. Ljóst 
er hins vegar að ráðherrar iðnað-
ar og umhverfis hafa haft með sér 
samstarf í málinu.

Þegar tillagan lítur dagsins ljós 
tekur við sex vikna umsagnarferli. 
Þar gefst öllum kostur á að tjá sig 
um efni hennar og koma athuga-
semdum á framfæri. Miðað við þá 
miklu gagnrýni sem vinnan við 
rammaáætlun hefur hlotið, má gera 
ráð fyrir því að athugasemdir verði 
fjölmargar.

Það mun velta á því hvernig listi 
iðnaðarráðherra verður hvort tekst 
að koma honum í gegnum þing-
ið, eftir að athugasemdafrestur 
almennings er liðinn.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru það einkum tvö svæði 
sem standa munu í þingmönnum 
Vinstri grænna og raunar sumum 
Samfylkingarmönnum einnig: 
Þjórsárver og neðri hluti Þjórsár.

Svandís Svavarsdóttir umhverfis-
ráðherra hefur lýst því yfir að 
stefnt sé að friðlýsingu Þjórsár-
vera. Það þýðir að Norðlingaöldu-
veita er ekki lengur uppi á borði, 
nema að henni verði gjörbreytt. 
Ekkert liggur fyrir um slíkt á 
þessari stundu.

Það verður hins vegar þrautin 
þyngri að sætta andstæð sjónar-
mið á þingi og ljóst er að fjölmarg-
ir stjórnarþingmenn eru andvígir 
virkjununum í Þjórsá og vilja auka 
við verndarsvæði áætlunarinnar.

Það verður því pólitískur línu-
dans að sætta þessi sjónarmið og 
slagurinn mun snúast um Þjórsár-
verin, og þar með Norðlingaöldu-
veitu, og virkjanirnar í neðri hluta 
Þjórsár. kolbeinn@frettabladid.is

Norðlingaalda og neðri hluti 
Þjórsár munu valda deilum
Iðnaðarráðherra vinnur nú að tillögu til þingsályktunar um flokkun virkjanakosta vegna rammaáætlunar. 
Ekki er sátt innan stjórnarflokkanna um málið. Stækkun Þjórsárvera mun útiloka Norðlingaölduveitu.

Samkvæmt skipulagi er gert ráð 
fyrir þremur virkjunum í neðri 
hluta Þjórsár, en dómsúrskurð 
þurfti til að umhverfisráðherra 
staðfesti það skipulag. Ekkert 
framkvæmdaleyfi liggur hins vegar 
fyrir og raunar hefur iðnaðarráð-
herra sent Orkustofnun tilmæli 
um að engin ný framkvæmdaleyfi 
verði gefin út fyrr en þingið hefur 
afgreitt þingsályktunartillöguna, í 
síðasta lagi 1. febrúar 2012.

Virkjanir í Þjórsá

URRIÐAFOSS Verði af virkjunum í neðri hluta Þjórsár mun vatnsrennslið um Urriða-
foss minnka umtalsvert. Virkjanirnar eru á skipulagi en ekki er búið að sækja um 
framkvæmdaleyfi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

LONDON, AP Lögreglan í London bjó 
sig í gær undir framhald á óeirð-
um sem brutust út í norðurhluta 
borgarinnar á laugardag. Snemma 
í gærkvöldi höfðu óeirðaseggir 
brotið rúður í verslunum og eyði-
lagt lögreglubíl.

Lögreglan hefur lofað ýtarlegri 
rannsókn á aðdraganda óeirða í 
norðurhluta borgarinnar sem hóf-
ust aðfaranótt sunnudags. Á þriðja 
tug lögreglumanna slasaðist í átök-
um við mótmælendur.

Mótmælendur kveiktu í bygg-
ingum og tveggja hæða strætis-
vagni, og létu greipar sópa í versl-

unarmiðstöð. Alger ringulreið 
ríkti um miðnætti þegar þjófar 
tæmdu verslanir í hverfinu.

Mótmæli voru skipulögð við lög-
reglustöð í Tottenham-hverfinu á 
laugardag í kjölfar þess að lög-
reglumenn skutu mann til bana á 
fimmtudag.

Einhverjir úr hópi mótmælenda 
hentu bensínsprengjum og aðrir 
börðu á lögreglumönnum með 
kylfum og járnstöngum.

Alls voru 46 handteknir meðan 
á óeirðunum stóð á laugardags-
kvöld, en 26 lögreglumenn voru 
sárir eftir átökin.  - bj

Á þriðja tug lögreglumanna slasaðist í óeirðum sem brutust út í Norður-London:

Óeirðir í London annan daginn í röð

ÓEIRÐIR Kveikt var í nokkrum bygg-
ingum, tveimur lögreglubílum og 
tveggja hæða strætisvagni í óeirðunum 
á laugardag. NORDICPHOTOS/AFP

SLYS Svissnesk hjón lentu í hættu 
í Skyndidalsá seinnipartinn í gær 
þegar þau óku í ána á röngum 
stað. Áin reif bílinn með sér og 
bar hann um 50 metra niður með 
straumnum. 

Þegar bíllinn stöðvaðist í ánni 
kom fólkið sér upp á þak bílsins 
og náði að hringja eftir aðstoð 
þrátt fyrir að símasamband sé 
afar stopult á svæðinu. Hringdu 
þau í lögregluna í Sviss sem lét 
Neyðarlínuna vita. 

Björgunarfélag Hornafjarðar, 
sem var samstundis kallað út, gat 
komið fólkinu til aðstoðar. Fólk-
inu var bjargað af þaki bílsins og 
varð ekki meint af. Bíllinn var 
dreginn úr ánni og er hann mikið 
skemmdur.  - sv

Svissnesk hjón í vanda:

Bíllinn flaut 50 
metra í ánni

ÍSRAEL, AP Avigdor Lieberman, 
utanríkisráðherra Ísraels, varaði 
við því í gær að stjórnvöld í Pal-
estínu undirbyggju fordæmis-

lausar blóðs-
úthellingar 
í september. 
Kom yfirlýsing 
Liebermans í 
framhaldi af 
stuðningi Sam-
einuðu þjóð-
anna við sjálf-
stæði Palestínu. 
Hvatti Lieber-
man til þess að 
Ísrael sliti sam-

bandi við Palestínu. 
Lieberman studdi þó yfirlýs-

ingu sína engum gögnum. Tzachi 
Mosche, talsmaður Liebermans, 
sagði að hann drægi ályktanir 
sínar út frá skýrslum leyniþjón-
ustunnar og opinberum yfirlýs-
ingum palestínskra ráðamanna.

 - mmf

Hvetur til sambandsslita:

Blóðsúthelling-
ar skipulagðar

AVIGDOR 
LIEBERMAN

MENNING Tæplega 50 styrkir 
verða veittir vegna menningar-
nætur í ár. Það eru Höfuðborgar-
stofa og Landsbankinn sem veita 
styrkina. Rúmlega 60 sóttu um.

Sem dæmi má nefna að 8 fá 
styrk á sviði tónlistar, 2 vegna 
menningar og fræðslu, 2 fá vegna 
leiklistar, 7 fjölllistaviðburðir 
verða styrktir, 4 fá styrk til að 
opna húsnæði sín fyrir gestum, 3 
dansatriði verða styrkt, 2 mynd-
listar- og ljósmyndasýningar 
og loks fá 5 styrki í flokknum 
allskonar. - kóp

Menningarnótt undirbúin:

Styrkir veittir 
vegna viðburða

Hefur þú farið á Fiskidaginn 
mikla á Dalvík?
Já 22,5%
Nei 77,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telurðu að fækka eigi verk-
efnum ríkisins?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Í HIGH COURT OF JUSTICE 
CHANCERY DIVISION 
COMPANIES COURT

Í MÁLI FRIENDS PROVIDENT LIFE ASSURANCE LIMITED 
- og - 

Í MÁLI FRIENDS PROVIDENT PENSIONS LIMITED 
- og - 

Í MÁLI BUPA HEALTH ASSURANCE LIMITED 
- og - 

Í MÁLI FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS LIMITED 
- og - 

Í MÁLI FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Hér með tilkynnist að þann 28. júlí 2011 var umsókn gerð samkvæmt hluta 107 í lögunum 
Financial Services and Markets Act 2000 (“Lögunum”) hjá High Court of Justice, 
Fjármáladeild, Fyrirtækjarétti í London af Friends Provident Life Assurance Limited 
(“FPLAL”), Friends Provident Pensions Limited (“FPP”), Bupa Health Assurance Limited 
(“BHA”) og Friends Provident Life and Pensions Limited (“FPLP”) um Skipanir:

(i)  undir hluta 111 í lögunum þess efnis að samþykkt sé áætlun (“áætlunin”) um flutning 
allra langtíma tryggingaviðskipta (eins og skilgreint er í lögunum) FPLAL og BHA og 
hluta langtíma tryggingaviðskipta (eins og skilgreint er í lögunum) FPP í FPLP; og

(ii)  að gerðar séu viðbótarráðstafanir í tengslum við áætlunina í samræmi við hluta 112 og 
112A í lögunum.

Afrit af skýrslunni sem óháður sérfræðingur gerði um skilmála áætlunarinnar samkvæmt 
hluta 109 í lögunum (“skýrsla um áætlunina”), bækling sem inniheldur yfirlýsingu um 
skilmála áætlunarinnar og samantekt skýrslunnar um áætlunina og áætlunarskjalið má 
nálgast endurgjaldslaust með því að hringja í +44 (0)1722 326785 eða skrifa Insurance 
Business Transfer Department, Unit 28-33, Blakey Road, Milford, Salisbury, SP1 2UD, United 
Kingdom. Þessi skjöl og önnur, að meðtöldum tryggingafræðilegum skýrslum, eru tiltæk á 
vefsíðu Friends Life Group plc, www.fpinternational.com/is/flutningur2011.

Afgreiða á umsóknina hjá Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL þann  
18 nóvember 2011. Allir þeir (að meðtöldum starfsmönnum FPP, FPLAL, BHA eða FPLP) sem 
telja að hagsmunir þeirra verði fyrir neikvæðum áhrifum við framkvæmd áætlunarinnar eiga 
rétt á aða vera viðstaddir dómsafgreiðsluna og gera grein fyrir skoðunum sínum, annað 
hvort í eigin persónu eða með aðstoð lögfræðings. Það myndi hjálpa til við ferlið ef þeir sem 
hyggjast gera slíkt gætu haft samband skriflega við Herbert Smith LLP, lögfræðinga FPP, 
FPLAL, BHA og FPLP, á heimilisfangið sem gefið er upp hér að neðan, sem fyrst og helst 
fyrir 14. nóvember 2011, og útlistað sjónarmið sín.

Þeir sem vilja gera athugasemdir við áætlunina en ætla ekki að vera viðstaddir 
dómsafgreiðsluna geta komið þeim á framfæri með því að senda skriflega tilkynningu  
um þær til Herbert Smith LLP á heimilisfangið hér að neðan, sem fyrst og helst fyrir  
14 nóvember 2011, þar sem þeir útlista sjónarmið sín.

Dagsett 8. ágúst 2011.

Herbert Smith LLP (ref 2067) 
Exchange House 
Primrose Street 
London 
EC2A 2HS 
United Kingdom

Claim No. 6394 of 2011

ATVINNUMÁL „Ég er búinn að selja 
tvö hús sem ég hefði viljað afhenda 
fyrir áramót en ég veit ekki hvern-
ig ég á að fara að því þar sem ég fæ 
enga smiði. Ég er að skila húsi núna 
sem ég hefði átt að vera búinn að 
afhenda fyrir talsverðum tíma.“

Þetta segir Stefán Einarsson, 
verktaki á Akureyri, sem byggir 
svokölluð Kanadahús. Hann kveðst 
hafa fengið lista hjá Vinnumála-
stofnun fyrir norðan með nöfn-
um um 20 smiða. „það gat enginn 
þeirra komið í vinnu til mín. Sumir 
unnu bara hjá einstaklingum. Aðrir 
voru erlendis og enn aðrir voru að 
fara í sumarfrí. Ástandið er væg-
ast sagt mjög sérstakt. Ég skil að 
vísu að menn fái sér svarta vinnu 
með atvinnuleysisbótum til þess að 
hafa ofan í fjölskylduna. Menn eru 
svo skattpíndir. Ég verð hins vegar 
grautfúll þegar þetta bitnar á mér.“

Stefán hefur verið með smiði frá 
Kanada í vinnu við smíði húsanna. 
Það sé hins vegar of kostnaðar-
samt. „Við fáum ekki atvinnuleyfi 
fyrir þá nema í tvo mánuði. Það 
gengur ekki að kaupa flugfar fyrir 
menn á tveggja mánaða fresti því 
að við þurfum að reka þetta með 
eins litlum kostnaði og hægt er. 
Mér finnst jafnframt hart að þurfa 
kannski að ráða smiði frá Póllandi 
og Lettlandi þegar á annan tug þús-
unda er á atvinnuleysisskrá hér.“

Kristján Jónsson, sem á bifreiða-
verkstæðið K2M Kraftbílar, hefur 
verið í vandræðum með að fá bif-
vélavirkja til starfa. „Við höfum 
auglýst en viðbrögðin hafa verið 
afar dræm.“

Á Vélaverkstæði Hjalta Einars-
sonar vantar menn til starfa í hinum 
ýmsu iðngreinum. „Við höfum leit-
að eftir málmiðnaðarmönnum, vél-
virkjum, vélstjórum, rafvirkjum og 
rafeindavirkjum auk verkamanna. 
Að vísu hefur ekki verið mikil end-
urnýjun í málmiðnaði og vélvirkjun 
í nokkur ár. Skólakerfið hefur verið 
á villigötum en það er annar hand-
leggur. Mér finnst aftur á móti að 
margt geti verið að kerfinu þegar 

fólk fæst ekki í vinnu. En ég vil ekki 
vera harðorður. Það er ekkert grín 
að missa vinnuna,“ segir Einar Þór 
Hjaltason starfsmannastjóri.

Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra bendir á að harðar reglur 
gildi neiti menn á atvinnuleysisskrá 
að þiggja vinnu. „Þeir eiga að fara 
út af skránni nema um alveg sér-
stakar ástæður sé að ræða.“

Ráðherrann segir að í jafn-
miklu atvinnuleysi og hér ríkir sé 

hætta á að menn skrái sig atvinnu-
lausa og fái bætur en séu samt 
ekki reiðubúnir fyrir markaðinn. 
Að loknu átaki Alþýðusambands 
Íslands, Samtaka atvinnulífsins og 
ríkisskattstjóra um eflingu góðra 
atvinnuhátta verði staðan metin. 

Sérstakt vettvangsteymi fyrr-
greindra aðila hefur frá miðjum 
júní heimsótt á annað þúsund fyr-
irtækja. Steinþór Haraldsson, stað-
gengill ríkisskattstjóra, segir menn 
í rekstri ekki alltaf átta sig á þeim 
reglum sem gilda. Dæmi séu um 
brot hjá einhverjum fyrir tækjanna. 
„Það á eftir að vinna úr þessu. 
Teymið gefur daglegar skýrslur. 
Sumt er komið í lag nú þegar en 
annað þarfnast ítarlegri skoðunar. 
Við erum ekki að tala um svart þjóð-
félag yfir heildina. Langstærstur 
hluti launa skilar sér til ríkissjóðs 
með eðlilegum hætti.“

 ibs@frettabladid.is

Tuttugu smiðir á skrá 
en engir fást í vinnu
Verktaki á Akureyri er í vandræðum með afhendingu húsa þar sem hann fær 
ekki smiði til starfa. Um 20 smiðir á atvinnuleysisskrá gátu ekki komið í vinnu. 
Viðbrögð við auglýsingum fyrirtækja eru sögð dræm.

AÐ STÖRFUM Hrun í byggingageiranum hefur valdið atvinnuleysi. Ekki tekst þó alltaf 
að fá smiði á atvinnuleysisskrá í vinnu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FERÐAMENNSKA Flestir þeirra erlendu ferða-
manna sem komu hingað til lands í fyrra, 
fljúgandi til Keflavíkur, eru breskir ríkis-
borgarar. Þeir voru rúmlega sextíu þúsund 
það ár. Þjóðverjar hafa rutt Bandaríkjamönn-
um úr öðru sæti og eru nú næstfjölmennastir 
í þessum hópi, rúmlega 54 þúsund. Þetta 
kemur fram í samantekt sem Hagstofan gaf 
nýverið út. 

Bretarnir reynast vera tryggir gestir því 
þeir voru einnig fjölmennasti hópurinn árið 
2005. Aukinn áhugi á Íslandi virðist hins 
vegar vera að kvikna í Þýskalandi því í fyrra 
komu hingað tæplega 54 þúsund Þjóðverjar, 
sautján þúsund fleiri en 2005.  

Ferðir Iceland Express til Winnipeg setja 

mark sitt á þennan lista en í fyrra komu rúm-
lega þrettán þúsund Kanadamenn til landsins 
miðað við 3.400 árið 2005.

Spánverjum fjölgar einnig ört í þessum 
hópi, en þeir voru tvöfalt fleiri í fyrra en þeir 
voru fyrir sex árum.

Af þessum helstu gestaþjóðum fækkaði 

einungis í flokki Japana, séu árin 2005 og 
2010 borin saman, en þeim fækkaði um fimm 
hundruð. - jse

Fleiri Þjóðverjar koma til landsins nú en fyrir fimm árum samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands:

Breskir ferðamenn fjölmennastir sem fyrr
Ferðamenn eftir þjóðerni

 2005 2010
Bretar 57,792 60,326
Þjóðverjar 36,959 54,377
Bandaríkjamenn  54,270 51,166
Danir 34,624 38,139
Norðmenn 23,963 35,662

FRÁ LEIFSSTÖÐ Ýmissa grasa gætir í alþjóðaflórunni 
í Leifsstöð en fyrir utan Íslendingana eru þó Bretar 
venjulega fjölmennastir.

SÝRLAND, AP Sýrlenski stjórnarher-
inn réðst í gær gegn uppreisnar-
mönnum í þremur borgum í land-
inu í gær. Mannréttindasamtök sem 
fylgjast grannt með ástandinu segja 
í það minnsta 52 hafa fallið í árás-
unum.

Hörðust voru átökin í borginni 
Deir el-Zour þar sem hermenn 
bundu enda á níu daga umsátur um 
borgina og réðust á uppreisnar-
menn. Vitað er um 42 sem létust. 

Ástandið í borginni er sagt afar 
alvarlegt. Talsmaður uppreisnar-
manna segir skorta lyf, mat og elds-
neyti.

Árás hermanna á borgina Hama 
héldu einnig áfram. Talsmaður 
spítala í borginni sagði í gær að 
átta fyrirburar sem voru í hita-
kössum hafi látist í síðustu viku 
eftir að hermenn tóku rafmagnið 
af spítalanum.

Harðar árásir stjórnarhersins á 
vígi uppreisnarmanna hófust við 
upphaf Ramadan, helgimánaðar 
múslima. Talið er að Basjar Assad, 
forseti Sýrlands, vilji koma í veg 
fyrir að fjöldasamkomur í mosk-
um landsins breytist í allsherjar-
mótmæli gegn stjórn hans. 

 - bj

Stjórnarher Sýrlands heldur áfram árásum á uppreisnarmenn í landinu:

Á sjötta tug létu lífið í átökum

MÓTMÆLT Sýrlendingar í Egyptalandi 
mótmæltu stjórn Basjars Assad Sýr-
landsforseta í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JEMEN, AP Forseti Jemen, Ali 
Abdullah Saleh, hefur verið 
útskrifaður af spítala í Sádi-Arab-
íu. Saleh slasaðist illa þegar ráðist 
var á forseta-
höllina í Sanaa, 
höfuðborg 
Jemen í júní.

Forsetinn er 
enn undir eftir-
liti lækna og 
ekki er vitað 
hvenær hann 
snýr aftur til 
Jemen. Hann 
dvelst nú í hús-
næði í eigu konungsfjölskyldunnar 
í Sádi-Arabíu. Saleh hefur komið 
einu sinni fram opinberlega eftir 
árásina og sagði þá að hann hefði 
undirgengist átta aðgerðir. Lengd 
spítaladvalarinnar hefur vakið upp 
vangaveltur um hvort forsetinn 
muni snúa aftur til Jemen. - mmf

Forseti Jemen laus af spítala:

Verður áfram í 
Sádi-Arabíu

BORGARBYGGÐ Byggðaráð Borgar-
byggðar krefst þess að Orkuveita 
Reykjavíkur hefji þegar í stað 
framkvæmdir við nýja vatnsveitu 
í Reykholtsdal og tryggi íbúum 
og fyrirtækjum nægjanlegt vatn. 
Þetta kemur fram í Skessuhorni.

Líkt og Fréttablaðið hefur 
greint frá hefur verið viðvar-
andi vatnsskortur í dalnum. Svo 
rammt hefur að honum kveðið að 
sú staða hefur komið upp að ekki 
sé hægt að sturta niður í klósett-
um á Fosshótel Reykholti. 

Byggðaráð hélt 200. fund sinn 
í Reykholti á fimmtudag. Fyrir 
honum lá bréf frá slökkviliðs-
stjóra Borgarbyggðar þar sem 
áhyggjum var lýst af vatns-
skorti með tilliti til slökkvistarfs. 
Byggðaráð tók undir það. - kóp

Vatnsskortur í Reykholtsdal:

Byggðaráð kref-
ur OR úrbóta

REYKHOLT Orkuveitan hefur þurft að 
keyra vatn í bílum á svæðið vegna 
lélegra vatnsbóla. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Brú yfir Staðará í útboð
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í 
byggingu brúar yfir Staðará í Stein-
grímsfirði. Um er að ræða 40 metra 
langa eftirspennta bitabrú í tveimur 
höfum, 9 metrar að breidd. Tilboðum 
skal skila fyrir klukkan 14 30. ágúst og 
verða þau opnuð síðar sama dag.

VEGAGERÐ

ALI ABDULLAH 
SALEH

1. Hversu langt er grillið sem notað 
er á Fiskideginum mikla á Dalvík?

2. Hvað heitir yfirdýralæknir?

3. Hvað vinna margir hjá Securitas 
við afgreiðslustörf á landinu?

SVÖR: 

1. 8 metrar. 2. Halldór Runólfsson. 3. 60 
til 70 manns

Ég skil að vísu að 
menn fái sér svarta 

vinnu með atvinnuleysis-
bótum til þess að hafa ofan 
í fjölskylduna. Menn eru svo 
skattpíndir.

STEFÁN EINARSSON
VERKTAKI

VEISTU SVARIÐ?



www.rafkaup.isOpið í dag laugardag frá kl. 11 - 16 
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FRÉTTASKÝRING: Hver er staða ríkisfjármálanna?

Nokkuð hefur verið rætt 
undanfarið um skulda-
stöðu íslenska ríkisins 
og árangur stjórnvalda í 
glímunni við fjárlagahalla 
ríkissjóðs. Hefur því verið 
haldið fram að hér hafi 
náðst betri árangur en víð-
ast hvar annars staðar en 
einnig að íslenskum stjórn-
völdum hafi gengið verr 
en öðrum að ná jafnvægi í 
ríkisfjármálunum. 

Eins og kunnugt er var staða ríkis-
sjóðs mjög góð í alþjóðlegum sam-
anburði um miðjan síðasta áratug. 
Var sú staðreynd talin meðal helstu 

styrkleika íslenska hagkerfisins 
þar sem hið opinbera hefði mikið 
olnbogarými til að koma til dæmis 
íslensku bönkunum til hjálpar ef 
eitthvað færi úrskeiðis. Skuld-
ir ríkissjóðs tóku að aukast á ný 
tveimur árum fyrir fall bankanna 
og má tengja það aðdraganda fjár-
málakreppunnar, segir í riti Seðla-
bankans frá því í febrúar: Hvað 
skuldar þjóðin?

Hrunið haustið 2008 hefur vald-
ið ríkissjóði miklum kostnaði og 
hefur skuldastaðan versnað sem 
því nemur. Þá drógust tekjur ríkis-
sjóðs verulega saman vegna minni 
umsvifa í hagkerfinu sem olli veru-
legum halla á fjárlögum. 

Ástæðulaust er að fara nánar út í 
ástæður skuldsetningar ríkissjóðs 
hér. Hugmyndin er frekar að skoða 
hvernig gengur að koma á sjálf-
bærni í ríkisfjármálunum og jafn-
framt bera stöðu Íslands saman 
við stöðu nokkurra Evrópuríkja 
sem einnig fóru illa út úr alþjóð-
legu fjármálakreppunni.

Fjárlagahallinn enn ansi hár
Ríkisreikningur ársins 2010 var 
gefinn út í síðustu viku. Þar kom í 
ljós að halli ríkissjóðs á árinu 2010 
jafngilti 8 prósentum af lands-
framleiðslu. Til samanburðar var 
hallinn 9,3 prósent árið 2009 og 
14,6 prósent árið 2008. Ríkissjóð-
ur skilaði hins vegar afgangi árið 
2007 sem nam 6,8 prósentum af 
landsframleiðslu. 

Ríkisreikningurinn er gerður 
upp á rekstrargrunni en erfitt er 
að nálgast gögn fyrir önnur ríki á 
rekstrargrunni úr helstu gagna-
grunnum. Því er varhugavert að 

bera þessar tölur hrátt saman við 
tölur frá öðrum ríkjum. 

Séu tölur Eurostat yfir fjárlaga-
halla í ríkjum Evrópu skoðaðar 
kemur í ljós að meðalfjárlagahalli í 
ESB á árinu 2010 var 5,4 prósent af 
landsframleiðslu. Ísland er í þeim 
tölum skráð með fjárlagahalla upp 
á 6,2 prósent af landsframleiðslu 
árið 2010 en sú tala er að öllum 
líkindum of lág þótt Eurostat gefi 
reyndar upp tölur á öðrum bók-
haldsgrunni en notast er við í rík-
isreikningnum. 

Fjárlagahalli Íslands virðist því 
vera nokkuð yfir meðaltali í ESB. 
Samkvæmt tölum Eurostat var 
fjárlagahalli Íslands árið 2008 hins 
vegar 13 prósent af landsfram-
leiðslu samanborið við 2,5 prósent 
að meðaltali í ESB þannig að nokk-
uð virðist hafa áunnist. Markmið 
um hallalaus fjárlög árið 2013, eins 
og stefnt var að, er þó ólíklegt til 
að nást.

Góðar horfur með frumjöfnuð
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gaf í 
apríl síðastliðnum út skýrslu sem 
nefnist Shifting Gears: Tackling 
Challenges on the Road to Fiscal 
Adjustment. Í skýrslunni er fjallað 
um stöðu ríkisfjármála víða um 
heim og gefur hún nokkra innsýn í 
stöðu íslenska ríkisins samanborið 
við önnur ríki.

Í skýrslu AGS má finna tölur um 
frumjöfnuð opinbera geirans, það 
er ríkis og sveitarfélaga. Frum-
jöfnuður er skilgreindur sem jöfn-
uður tekna og gjalda ríkisins að 
fjármagnstekjum og -gjöldum und-
anskildum. Frumjöfnuður er því 
mælikvarði á hinn eiginlega rekst-

ur ríkisins. Gefur jákvæður frum-
jöfnuður því til kynna að rekstur 
ríkisins sé á sjálfbærum grunni. 
Það er, að ríkið sé ekki að eyða um 
efni fram í rekstur.

Samkvæmt ríkisreikningi ársins 
2010 var frumjöfnuður neikvæður 
um 5,5 prósent af landsframleiðslu. 
Árið 2009 var hann neikvæður um 
6,6 prósent. Samkvæmt spám AGS 
ætti frumjöfnuður opinbera geir-
ans að verða jákvæður á árinu 
2011 en óvíst er hvort það mark-
mið næst. AGS spáði því að frum-
jöfnuður opinbera geirans yrði 2,5 

prósent á árinu 2010 en það virðist 
ekki hafa náðst. AGS virðist samt 
sem áður vera bjartsýnn á horfurn-
ar hér og spáir ríflegum afgangi á 
frumjöfnuði eftir 2011. Takist það 
er það árangur sem fá lönd munu 
geta státað af.

Skuldastaðan viðráðanleg
Fjárlagahalla og stöðu frumjöfn-
uðar ber alltaf að skoða í ljósi 
skuldastöðu ríkisins. Ríki með 
miklar skuldir má vitaskuld síður 
við miklum fjárlagahalla en ríki 
með litlar skuldir. Að sama skapi 

ALLIR SAMAN NÚ

 TIL GÓÐS
HLAUPUM

... og svo tek ég við 

og tek næstu tíu...

Ég tek fyrstu tíu

 í boðhlaupinu ...

... gaman að ná heilu 

maraþoni með félögunum ...
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Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður að morgni 

Menningarnætur, 20. ágúst. Vegalengdir við allra 

hæfi, allt frá Latabæjarhlaupi fyrir börnin og upp í 

heilt maraþon. 

Boðhlaup 

Skráning á marathon.is 

– hlauptu maraþon með 
félögum þínum
Gerðu Reykjavíkurmaraþonið þitt enn skemmtilegra. 

Í boðhlaupi taka 2–4 sig saman og skipta heilu 

maraþoni á milli sín. Nánar á marathon.is.

Hlaupastyrkur 
– hlaupum til góðs
Þú getur látið gott af þér leiða með hlaupinu. Á 

hlaupastyrkur.is getur þú safnað áheitum til 

stuðnings góðgerðarfélagi að eigin vali með því að 

fá vini og vandamenn til að heita á þig.

- Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997

... og styðja Líf 

styrktarfélag í leiðinni!
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afnvægi

Fjárlagahalli og frumjöfnuður hafa ákveðna galla sem mælikvarðar á það 
hvernig gengur að ná jafnvægi í ríkisfjármálunum. Ástæðan er tvíþætt. Í 
fyrsta lagi sú að hverju sinni eru jafnt regluleg og óregluleg fjárútlát hins 
opinbera talin sem kann að skekkja myndina. 

Sem dæmi má nefna að ríkið lagði Íbúðalánasjóði til 33 milljarða 
króna árið 2010 til að tryggja viðunandi eiginfjárhlutfall sjóðsins. Það 
ríkisframlag er eingreiðsla sem ekki verður endurtekin. Því er það verk-
efni að ná niður fjárlagahallanum auðveldara en halda mætti sé einungis 
horft á fjárlagahallan. Að sama skapi hagnaðist ríkið um 17,5 milljarða á 
árinu 2010 vegna hinna svokölluðu Avens-viðskipta sem fegrar myndina 
á móti. 

Í öðru lagi er mikilvægt að horfa á staðsetningu hagkerfisins í hag-
sveiflunni. Á krepputímum dragast tekjur hins opinbera saman á meðan 
útgjöld aukast að öðru óbreyttu. Í uppsveiflu er þróunin öfug. Því kann 
ríkisfjármálastaðan að líta verr út í kreppu við fyrstu sýn en hún er í raun 
og veru og að sama skapi of vel út í uppsveilfu. Það er því gagnlegt að 
horfa á fleiri mælikvarða þegar skuldastaða er metin. 

Gagnlegt að horfa á nokkra mælikvarða

skipta hagvaxtarhorfur miklu máli 
í þessu samhengi þar sem hagvöxt-
ur minnkar skuldabyrði rétt eins 
og það að minnka fjárlagahalla. 
Þá skiptir einnig máli hvort skuld-
irnar eru í íslenskum krónum eða 
ekki. Hér gefst þó ekki rými til 
að fara yfir hagvaxtarhorfur og 
skiptingu skulda milli innlendra og 
erlendra aðila að neinni nákvæmni.

Sé skuldastaða íslenska ríkis-
ins skoðuð í evrópskum saman-
burði kemur í ljós að brúttó-skuld-
ir ríkisins eru orðnar nokkuð háar. 
Samanburður á nettó-skuldum er 
aftur á móti hagstæðari. Þá eru 
hagvaxtarhorfur Íslands almennt 
taldar nokkuð góðar í evrópskum 
samanburði.

Samkvæmt AGS voru heildar-
skuldir opinbera geirans 96,6 pró-
sent af landsframleiðslu árið 2010. 
Nettó-skuldir voru hins vegar 67,6 
prósent af landsframleiðslu. Þótt 
báðar tölur séu háar eru skuldirn-
ar sennilega viðráðanlegar að því 
gefnu að frumjöfnuður verði brátt 
jákvæður og að hér verði jákvæð-
ur hagvöxtur á næstu árum eins og 
flest bendir til.

Þó er vert að hafa í huga að ekki 
er víst að allar skuldbindingar hins 
opinbera séu taldar til í þessum 
tölum. Sem dæmi má nefna að ekki 
er hægt að útiloka að hið opinbera 
þurfi að leggja enn meiri peninga 
inn í bankakerfið en þegar hefur 
verið gert auk þess sem mögu-
legar greiðslur vegna Icesave eru 
vitaskuld ekki innifaldar í þessum 
tölum.

Hægt og rólega að ná tökunum
Að síðustu má skoða skuldatrygg-

ingaálag íslenska ríkisins sem er 
mælikvarði á hættuna á greiðslu-
falli ríkisins. Það má því segja 
að skuldatryggingaálagið mæli 
það hve líklegt fjárfestar telja að 
skuldir íslenska ríkisins reynist 
því um megn. Skuldatryggingaá-
lagið hefur lækkað hægt og rólega 
frá hruni og stendur nú í tæpum 
260 punktum. Það bendir til þess 
að nokkur árangur hafi náðst í 
því að ná hér jafnvægi í ríkisfjár-
málum. Sé álagið borið saman við 
aðrar Evrópuþjóðir kemur í ljós að 
Ísland er í hópi þeirra þjóða sem 
hæst hafa álag. Þó eru 260 punkt-
ar umtalsvert lægra álag en álag 
á Grikkland, Írland og Portúgal 
sem eru í sérflokki meðal Evrópu-
ríkja. Álagið er einnig merkjanlega 
lægra en álag á Ítalíu og Spán.

Niðurstaðan er því sú að hægt 

og rólega er verið að ná tökum á 
ríkisfjármálunum. Sú þróun virð-
ist hins vegar ætla að taka lengri 
tíma en vonir voru bundnar við. Í 
evrópsku samhengi er Ísland í hópi 
þeirra ríkja sem verst fóru út úr 
alþjóðlegu fjármálakreppunni þar 
sem beinn kostnaður ríkisins við 
hana var meiri en víðast hvar ann-
ars staðar. Því má enn lítið út af 
bregða. Þróun fjárlagahallans hér 
virðist hins vegar ekki skera sig 
sérstaklega úr, hvorki sem fyrir-
mynd né sem víti til varnaðar.

Magnús Þorlákur 
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is



12 8. ágúst 2011  MÁNUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

HALLDÓR

Sá er þetta ritar lýsti þeirri skoðun 
sinni umbeðinn á vettvangi alls-

herjarnefndar Alþingis að í framhaldi 
af ákvörðun Hæstaréttar frá 25. janúar 
sl. um ógildingu kosninga til stjórnlaga-
þings væru fyrirætlanir um að skipa þá 
í stjórnlagaráð, sem fremstir voru í kjör-
inu,  byggðar á ótraustum grundvelli. 

Sú leið var hins vegar farin og sam-
þykkti Alþingi þingsályktun um skip-
an stjórnlagaráðs. Var ráðinu falið að 
semja tillögur að nýrri stjórnarskrá. 
Þær tillögur liggja nú fyrir og hafa verið 
afhentar forseta Alþingis. Enginn getur 
haldið því fram að ráðsmenn hafi ekki 
gert sitt allra besta til að sinna því mikil-
væga verkefni sem ráðinu var falið.

Valdið til að breyta stjórnarskránni er 
í höndum Alþingis, sbr. 79. gr. stjórnar-
skrárinnar, en ekki hjá stjórnlagaráði 
sem stendur að fyrirliggjandi tillögum. 
Hvað sem því líður verða þingmenn að 
gefa tillögum stjórnlagaráðs gaum og 
fjalla um þær með opnum huga. Aðdrag-
andi málsins má ekki fyrirfram girða 
fyrir opinskáa og gagnrýna umræðu 
um tillögurnar á vettvangi þingsins og á 
meðal almennings. 

Að sjálfsögðu er á hinn bóginn ekki 

hægt að ætlast til þess að á tillögurnar 
verði fallist umræðulaust. Málefnalegar 
umræður um grundvöll stjórnskipun-
arinnar eru bæði eðlilegar og nauðsyn-
legar í lýðræðisríki. Ástæða er til að 
nota það tilefni sem tillögur stjórnlaga-
ráðs gefa til að efna til upplýstrar sam-
ræðu um íslenskt samfélag og hvernig 
stjórnarskrá við Íslendingar viljum búa 
við til næstu framtíðar.

Tillögur stjórnlagaráðs
Ný stjórnar-
skrá

Róbert R. 
Spanó
prófessor og 
forseti lagadeildar 
HÍ

Valdið til að breyta 
stjórnarskránni er í 

höndum Alþingis, sbr. 79. gr. 
stjórnarskrárinnar, en ekki hjá 
stjórnlagaráði sem stendur að 
fyrirliggjandi tillögum. Hvað 
sem því líður verða þingmenn 
að gefa tillögum stjórnlagaráðs 
gaum og fjalla um þær með 
opnum huga.

Finna lítið fyrir því
Lilja Mósesdóttir, þingkona utan 
flokka, var gestur í útvarpsþættinum 
Sprengisandi í gær. Margt áhugavert 
bar þar á góma en sérstaka athygli 
vakti tillaga Lilju um 10 prósenta 
skatt á útflutningsverðmæti. Lilja 
sagði að þannig væri hægt að styrkja 
gengi krónunnar og verja fjár-
munum á skynsamlegri hátt en nú 
er gert. Lilja nefndi töluna 80 
milljarða í þessu sambandi 
en sagði líka að þetta væri 
hægt að gera án þess að 
fyrirtækin fyndu mikið fyrir 
því. Vandséð er hvernig 
þessar tvær fullyrðingar 
passa saman.

Fáguð umræðuhefð
Eyjan.is birti í gær aðsenda grein frá 
Sighvati Björgvinssyni, fyrrverandi 
ráðherra. Þar fjallar Sighvatur um 
íslenska umræðuhefð og kvartar 
undan illmælgi og gífuryrðum. 
Sighvatur er ekki fyrstur til að vekja 
máls á þessu undanfarið en samt 
má taka undir brýninguna. Það var 
hins vegar áhugavert að fylgjast með 
athugasemdum Eyverja 

við frétt um greinina. 
Þær voru nefnilega 
flestar góð dæmi 
um einmitt þá 
umræðuhefð sem 

Sighvatur var að 
gagnrýna.

Mannréttindi
Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræð-
ingur hefur síðustu daga gagnrýnt 
tillögur stjórnlagaráðs um breytingar 
á kosningakerfinu. Haukur segir að 
með þeim sé opnað á að kjördæmi 
verði lögð niður í heild eða hluta sem 
geti jafnvel verið mannréttindabrot. 
Þá hefur hann varið misvægi atkvæða 
í landinu með þeim rökum að 
styðja þurfi landsbyggðina sem hafi 
veikari stöðu en höfuðborgin. Það 
er einkennilegur skilningur að flokka 
kjördæmaskiptingu í hóp mannrétt-
inda en ekki réttinn til að hafa jafn 
mikið um gang lýðræðisins að segja 

og aðrir. Sínum augum lítur hver 
silfrið. magnusl@frettabladid.isU

ppsögn Elínar Jónsdóttur, forstjóra Bankasýslu ríkisins, í 
síðustu viku hefur vakið nokkra athygli. Þegar uppsögnin 
er sett í samhengi við nýlega skýrslu Bankasýslunnar 
um starfsemina á síðasta ári, fer varla á milli mála að 
forstjórinn var mjög ósáttur við að stofnuninni skyldi 

ekki hafa verið gert kleift að hefja undirbúning að sölu eignarhluta 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum, eins og henni ber að gera.

Í inngangi sínum að skýrslu Bankasýslunnar benti Elín þannig 
á að tímasetning og framkvæmd 
sölunnar hefði margþætt áhrif. 
Hún skipti máli fyrir ávöxtun 
ríkisins af fjárfestingunni, hefði 
bein áhrif á fjármálafyrirtækin 
sjálf og samsetningu eigenda-
hóps þeirra og skipti miklu máli 
um þróun íslenzks hlutabréfa-
markaðar.

Forstjórinn taldi sig hins vegar hvorki hafa fengið starfsfólk né 
fjárveitingar til að kaupa að erlenda sérfræðiaðstoð vegna undir-
búnings sölunnar. Sú uppbygging hefði þurft að eiga sér stað á síðasta 
ári, en fjármögnun stofnunarinnar ekki gefið svigrúm til þess.

Nú er út af fyrir sig skiljanlegt að Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra sé tregur til að veita mikla peninga til reksturs nýrrar 
ríkisstofnunar, nú þegar ríkisstjórnin er í miðju því verkefni að skera 
niður ríkisreksturinn og leggja niður og sameina stofnanir.

Sömuleiðis er hugsanlegt að fjármálaráðherrann hafi engan sér-
stakan áhuga á að selja eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjunum. 
Það verður þó að teljast ólíklegt; þessar eignir tók ríkið í fangið nauð-
ugt viljugt og eins og ríkisfjármálin standa um þessar mundir vill 
fjármálaráðherrann líkast til ná einhverjum peningum í kassann 
með því að selja hlutabréfin.

En þótt menn séu að spara, er þeim peningum sem veittir verða 
til faglegs og vandaðs undirbúnings sölunnar vel varið. Nafnverð 
hluta- og stofnfjár ríkisins í bönkum og sparisjóðum er 137 milljarð-
ar króna. Það skiptir miklu hvernig til tekst með ávöxtun þess fjár.

Margt fleira hangir á spýtunni, eins og Elín Jónsdóttir benti á í 
skýrslu Bankasýslunnar. Flestir eru sammála um að einkavæðing 
ríkisbankanna í kringum síðustu aldamót hafi verið misheppnuð og 
stuðlað meðal annars að of þröngu eignarhaldi, sem var ein orsök 
bankahrunsins. Það skiptir gífurlegu máli að læra af mistökunum 
og komast hjá því að þau verði endurtekin.

Meðal þess sem taka þarf afstöðu til er hvort hlutir ríkisins verði 
seldir kjölfestufjárfestum eða í hlutafjárútboði þar sem almenningur 
kemst að borðinu. Eftir er að ákveða hvort lög verða sett sem tak-
marka eignarhald og dreifa því. Ákveða þarf hvort ríkið haldi eftir 
hlut t.d. í Landsbankanum eða selji allt hlutaféð. Taka þarf afstöðu til 
í hversu stórum áföngum og á hve löngum tíma eigi að selja hlutina.

Núverandi stjórnarflokkar vilja sennilega selja að minnsta kosti 
eitthvað af því hlutafé sem ríkið á nú í fjármálastofnunum. Þeir 
hljóta að vilja vanda til verksins og fá til þess færustu sérfræðinga, 
vegna þess að þetta er þeirra tækifæri til að sýna hvernig á að standa 
að einkavæðingu.

Gagnrýni forstjóra Bankasýslu vekur athygli.

Hvernig á að 
einkavæða banka?
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Að minnsta kosti tíu nauðganir 
urðu um verslunarmanna-

helgina samkvæmt tölum frá 
neyðarmóttökum víða um land, 
þar af voru sex á Þjóðhátíð í Vest-
mannaeyjum, sem almennt mun 
annars mjög ánægjuleg sam-
koma. Vitað er að einungis brot 
slíkra atburða er tilkynnt þannig 
að reikna má með því að nauðg-
anir þessa helgi hafi verið tals-
vert fleiri. Bæjaryfirvöld í Vest-
mannaeyjum hafa brugðist við 
þessum fréttum með því að til-
kynna um áform sín um að koma 
upp eftirlitsmyndavélum á næstu 
Þjóðhátíð í þeirri von að slíkt 
kunni að fæla ofbeldismennina 
frá því að láta til skarar skríða. 
Þess er vonandi líka að vænta 
að menn hætti að lifa sig inn í 
gamlan ágreining og taki upp 
gott samstarf við Stígamót fyrir 
næstu hátíð.

Óþarfi er að gera því skóna að 
skipuleggjendur Þjóðhátíðar eða 
annarra slíkra mannamóta um 
þessa helgi láti sér slíkt ofbeldi í 
léttu rúmi liggja eða séu sáttir við 
það. Því fer auðvitað fjarri. En 
þeir vilja gjarnan fá að 
tala um eitthvað annað 
þegar þeir eru spurðir 
í fjölmiðlum út í þessar 
hátíðir og hvernig þær 
hafi gengið. Þeir vilja 
tala um veðrið, þúsund-
ir fólks sem skemmt 
hafi sér vel, og að allt 
hafi „farið að öðru leyti 
vel fram“ – og þá kann 
stundum að virðast eins 
og þeir vilji draga fjöð-
ur yfir ofbeldisverkin 
sem hér á landi hafa 
fylgt útihátíðum alltof 
lengi.

Þegar menn hafa 
verið lengi í þessu hyll-
ast þeir líka kannski 
til þess að fara smám 
saman að líta svo á að 
svona ofbeldi sé á einhvern hátt 
óhjákvæmilegur fylgifiskur, þetta 
sé partur af mannlífinu; svona 
sé þetta bara, því miður. Meðal 
þess sem er svo jákvætt við mál-
flutning Stígamóta er uppreisnin 
gegn þess háttar forlagahyggju. 
Nei, segja þær hjá Stígamótum, 
þetta er ekkert óhjákvæmilegur 
partur mannlífsins, þetta er óþol-
andi og fullkomlega óeðlilegt og 
við eigum að vera óþreytandi að 
berjast gegn þessari forsmán.

Þennan baráttuhug, þennan eld-
móð, þessa bjartsýni og þennan 
kraft verða forsvarsmenn útihá-
tíða að nýta sér í baráttunni gegn 
nauðgunum á þessum hátíðum. 
Þeir eiga ekki að standa í ófrjóu 
stappi Stígamótakonu um tölur og 
túlkun þeirra, ekki að fyllast tor-
tryggni um að verið sé að sverta 
hátíðina þeirra eða ryðjast inn 
á löghelgað svæði þeirra heldur 
einmitt að fagna svo öflugum liðs-
auka við að ná fram sameiginlegu 
markmiði.

Engan tvískinnung
Fyrir næstu verslunarmanna-
helgi þurfa málsmetandi karlar 
að láta heyra í sér miklu meira 
en þeir hafa gert fram að þessu 
og senda skýr skilaboð til kyn-
bræðra sinna um það hvernig 
litið er á nauðganir. Þá dugir ekk-
ert hálfkák, enginn tvískinnung-
ur eða tvíveðrungur – þá dugir 
ekki lengur íslenska tvöfalda 
skilaboðakerfið. Það þarf að tala 
hreint út; mannslíf eru í húfi.  

Karlmenn sem unnið hafa sér 
eitthvað til frægðar sem öðrum 
körlum þykir til um, eru svokall-
aðar fyrirmyndir, verða þá að 
kveða upp úr með hlutina en ekki 
gæla við kvenhatrið sér til töffs 
eins og viljað hefur brenna við 
í þeim kúltúr sem haldið er að 

ungum körlum. Rapparar þurfa 
að tala skýrt, íþróttastjörnur, 
fimleikamenn og vöðvabollur, 
stjörnulögfræðingar, stjórnmála-
skörungar og viðskiptafrömuðir, 
rokkarar, leikarar og brandara-
kallar: allir þeir sem vænta má 
að aðrir karlmenn hlusti á þurfa 
fyrir næstu verslunarmannahelgi 
að lýsa því skýrt og skorinort yfir 
hversu viðbjóðslegar nauðganir 
eru og hvílík úrhrök í mannfélag-
inu nauðgarar eru. Það er ekki 
eins og það sé eitthvað erfitt eða 
flókið að lýsa yfir þeirri skoðun 
sinni. 

Ekkert lögmál
Þeir koma úr þjóðardjúpinu, 
nauðgararnir. Þetta eru ekki bara 
einhver gerpi heldur menn í alls 
konar fötum og með alls konar 
yfirbragð. Við mætum þeim á 
Laugaveginum og í Kringlunni. 
Við sjáum ofbeldismennina 
ekki utan á þeim – ofstopinn er 
í hausnum á þeim, ekki í göngu-
laginu eða klæðaburðinum. Þeir 
eru haldnir ranghugmyndum. 
Í menningarlegum skilningi er 
þetta karlavandi, sprottinn úr 
rótgrónum viðhorfum til kvenna 
– og karla, kynhlutverka og kyn-
lífs. Þar með er ekki sagt að allir 
karlmenn séu hugsanlegir nauðg-
arar. En við þurfum að horfast 
í augu við hitt: hversu drukknir 
eða ruglaðir sem nauðgararnir 
kunna að vera þegar þeir fremja 

sín ódæði þá býr hug-
myndin samt sem áður 
í hugskoti þeirra; sú 
hugmynd að hægt sé að 
nauðga; sá sem nauðgar 
drukkinn hefur þegar 
yfirstigið ódrukkinn 
einhverjar hömlur á 
því að hægt sé að gera 
slíkt. 

Stundum er talað 
um að nauðgarinn 
hafi „komið fram vilja 
sínum“. Það er auð-
vitað óttaleg tæpi-
tunga um skelfilegan 
verknað en dregur þó 
fram að þetta snýst um 
vald – vilja gegn vilja; 
nauðgarinn hefur ekki 
bara „komið fram vilja 
sínum“, hann hefur líka 

beygt vilja fórnarlambsins. Í hug-
skoti sér hefur hann fyrirfram 
þá hugmynd að ekki sé að marka 
vilja fórnarlambsins, ekki þurfi 
að virða þann vilja af einhverjum 
ástæðum: hann telur sem sagt 
að fórnarlambið væntanlega sé 
neðar sér í ímynduðum virðing-
arstiga, óæðra, verknaðurinn er 
nokkurs konar árétting á því við-
horfi. Og það viðhorf hefur orðið 
til hjá viðkomandi ódrukknum.

Það verður heldur ekki hjá því 
komist að nefna drykkjukúltúr 
Íslendinga á svona samkomum. 
Sökin á nauðgun liggur ævinlega 
og einvörðungu hjá þeim sem 
ofbeldið fremur en hitt er samt 
sem áður jafnréttisbarátta á villi-
götum að berjast fyrir rétti ung-
lingsstúlkna til að vera ofurölvi 
til jafns við unglingspilta, eins og 
heyrst hefur þegar þessi umræða 
hefur borið á góma. Þar er tekinn 
rangur póll í hæðina því að það 
verður einfaldlega aldrei nóg-
samlega brýnt fyrir unglingum – 
strákum jafnt  sem stelpum – að 
maður eigi ekki að drekka frá sér  
ráð og rænu og allra síst innan 
um þúsundir af ókunnugu fólki. 
Rétturinn til ölæðis er einfald-
lega ekki til, allra síst hjá ólög-
ráða krökkum, og löngu tímabært 
að við förum að horfast í augu við 
að þessi iðja að stefna þúsund-
um fólks á einn stað í því skyni 
að hvolfa í sig ómældu áfengi 
til að fá útrás er uppskrift að 
vandræðum.

Það er ekkert lögmál sem segir 
að karlmenn fari að nauðga eftir 
x marga sopa af brennivíni. Þess 
hlýtur að mega vænta að allir taki 
höndum saman um að útrýma 
slíkum ódæðum og öðru ofbeldi 
úr íslensku samkomuhaldi svo að 
þær rísi betur undir nafni sem 
hátíðir.

Við sjáum 
ofbeldis-
mennina ekki 
utan á þeim 
– ofstopinn 
er í hausnum 
á þeim, ekki í 
göngulaginu 
eða klæða-
burðinum. 

„Ég fíla
græna bíla“
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E r g o f j á rmögnun a r þ j ó n u s t a  Í s l a n d s b a n k a

Ef þú velur umhverfishæfari bíl
nýturðu betri kjara

Græn lán Ergo bera engin lántökugjöld
Með Grænum lánum vill Ergo koma til móts við þá 
sem kjósa sparneytnari bíla sem nýta nýjustu tækni 
við að draga úr úrblæstri koltvísýrings. Þannig stuðla
Græn lán að bættu umhverfi.

Græn lán standa til boða, út árið 2011, við kaup
á nýjum bílum í A–C flokki (120 g/km af CO2 eða
minna). Hægt er að velja á milli bílalána og bílasamni

Dæmi
Þú tekur 3 milljóna króna Grænt bílalán
til 7 ára => þú sparar 105.000 krónur.
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Reiknaðu með okkur
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Okkar innilegustu þakkir viljum við 
færa öllum þeim fjölmörgu sem stóðu 
þétt við bakið á okkur og gáfu okkur 
styrk og stuðning við hræðilegt fráfall 
okkar elskuðu,

Bergþóru Bachmann
Basel, Swiss, áður Grundarhúsum 30, 
Reykjavík.

Fjölskylda, vinir og vinnufélagar, hjálp ykkar hefur 
verið okkur ómetanleg, að ógleymdum öllum þeim sem 
hafa rétt okkur hjálparhönd við að koma Tecklu aftur 
til Íslands.

Eyrún Þóra Baldursdóttir Bachmann
Ingi Steinn Bachmann
Guðríður Jónsdóttir Bachmann
Ástrós Jónsdóttir Bachmann
Sóley Rut Jónsdóttir Bachmann

MOSAIK  

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Birgir Þorgilsson 
fv. ferðamálastjóri,

andaðist 4. ágúst. Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 11. ágúst kl. 13.00.

Ragnheiður S. Gröndal
Hrefna Birgisdóttir 
Brynja Birgisdóttir Jan Helsinghoff
Sigrún Birgisdótir Guðjón Gunnar Ögmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri eiginmaður minn og vinur, 
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Þór Ólafsson
andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
aðfaranótt 5. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá 
Dómkirkjunni mánudaginn 15. ágúst kl. 13.00.

Sigríður Haraldsdóttir
Birgir Þór Gunnarsson  Ásta Karen Rafnsdóttir
Gerða Gunnarsdóttir  Guðmundur Arnar Jónsson
Lára Guðrún Gunnarsdóttir
Gunnar Þór, Íris Ósk, Tara Sif, Arna Rán, Jón Gunnar 
og langafabörn.

Við sendum alúðarþakkir öllum þeim 
sem heiðruðu minningu ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Jóhönnu G. 
Guðbrandsdóttur

og sýndu okkur samúð, hlýhug og vinarþel við andlát 
hennar og útför. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
hjúkrunarheimilisins Skógarbæjar fyrir kærleika og 
frábæra umönnun síðustu æviár hennar. 

Sigurður Þorkelsson
Þorkell Sigurðsson Sigríður Ólafsdóttir
Guðbrandur Sigurðsson Ásdís Þórbjarnardóttir
Árni Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Jason Ólafsson
Hæðargarði 35, Reykjavík,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli 31. júlí, verður 
jarðsunginn frá Bústaðakirkju í dag, mánudag 8. ágúst, 
og hefst athöfnin kl. 13.00.

Inga Sigríður Ingólfsdóttir
Björg Jónsdóttir Gestur Pálsson
Hjördís Jóndóttir Jörgen Moestrup
Ásta Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

60

„Ég tala um að tilheyra Kirkju Jesú 
Krists hinna síðari daga heilögu. 
Stundum kalla ég mig mormóna. Það 
fer kannski eftir því hvernig liggur á 
mér,“ segir Ólafur Einarsson, grein-
arforseti Reykjavíkurgreinar Kirkju 
Jesú Krists Hinna síðari daga heilögu 
sem fagnar 35 ára afmæli. „Kirkjan 
byggir á Biblíunni og Mormónsbók. 
Biblían er opinberanir eða heimildir 
frá gamla heiminum, en Mormónsbók 
er opinberanir og heimildir frá nýja 
heiminum,“ segir Ólafur og útskýrir 
að forfeður indíána í Suður-Ameríku 
hafi skrifað Mormónsbók að mestu 
leyti.

Saga kirkjunnar á Íslandi nær aftur 
til ársins 1851 þegar tveir íslensk-
ir námsmenn komu heim frá Kaup-
mannahöfn og tóku að boða fagnaðar-
erindið í Vestmannaeyjum. Þar fundu 
þeir marga sem meðtóku boðskap-
inn en nýi söfnuðurinn varð engu að 
síður fyrir mikilli andspyrnu og voru 
skírnir hans bannaðar. Af þeim sökum 
sigldu margir kirkjumeðlimir vestur 
um haf til Bandaríkjanna árið 1855. 
Frá þeim tíma og til aldamóta fluttu 
um 150 fjölskyldur frá Íslandi til Utah-
ríkis. „Það var nýlega verið að opna 
varanlega sýningu um vesturfarana 
í Vestmannaeyjum því það fóru svo 
margir úr eyjum á þessum tíma. Það 
fór alveg hálfur bærinn vegna trúar 
sinnar og ofsókna, og einnig vegna 
boðs um að koma til Síonar í Utah,“ 
segir Ólafur.

Í dag eru í kringum 300 safnaðar-
meðlimir í Kirkju Jesú Krists hinna 
síðari daga heilögu. „Það er heilmikið 
að gerast hjá unga fólkinu í söfnuðin-
um. Við erum með barna- og unglinga-
starf og svo fyrir fólk á aldrinum 18-30 
ára. Í augnablikinu eru fá börn, en það 
gengur í bylgjum,“ segir Ólafur.

Í röðum mormóna starfar fjöldi trú-
boða og eru flestir ungir menn. „Alla 
jafna er vel tekið á móti þeim. Yfirleitt 
eru það útlendingar sem sinna þessu 
starfi og íslendingar hjálpa til. Á sama 
tíma fara margir héðan til sambæri-
legra starfa erlendis,“ segir Ólafur og 

tekur fram að Kirkja Jesú Krists sé 
trúboðskirkja. „Hún er byggð á orðum 
Krists sem sagði fylgjendum sínum að 
fara út og boða fagnaðarerindið.”

Annað markvert sem Ólafur minnist 
á í starfi kirkjunnar eru ættfræðirann-
sóknir. „Kirkjan fór um allan heiminn 
árið 1938 og tók allar kirkjubækur og 
manntöl upp á míkrófilmur og þetta er 
í raun grunnurinn sem Friðrik Skúla-

son byggði á þegar hann fór að vinna 
að Íslendingabók með Íslenskri erfða-
greiningu. Upprunalegu heimildirn-
ar eru margar hverjar ónothæfar nú, 
en hver sem er getur komið og skoð-
að sína sögu á míkrófilmunum,“ segir 
Ólafur og bætir að lokum við að nú 
sé í gangi vinna við að skrá upplýs-
ingarnar á tölvutækt form svo allt sé 
aðgengilegt á netinu. nielsg@365.is

REYKJAVÍKURGREIN KIRKJU JESÚ KRISTS HINNA SÍÐARI DAGA HEILÖGU:   35 ÁRA

Stunda bænagjörðir, sögu-
ritun og ættfræðirannsóknir

GUÐRÆKINN MAÐUR „Kirkjan byggir á Biblíunni og Mormónsbók,” segir Ólafur Einarsson, 
greinarforseti Reykjavíkurgreinar sem fagnar 35 ára afmæli.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Krónprins Sádi-Arabíu lagði fram friðaráætlun í sjö liðum á þessum degi 
árið 1981, en hún gerði meðal annars ráð fyrir stofnun sjálfstæðs ríkis 
Palestínumanna og að höfuðborg þess yrði gamli hluti Jerúsalem. Einnig 
að allt herlið Ísraelsmanna yrði dregið til baka frá svæðum sem höfðu 
verið hertekin í sex daga stríðinu 1967. Þá voru önnur ríki fyrir botni 
Miðjarðarhafs hvött til að viðurkenna Ísrael gegn því að Ísrael viðurkenndi 
ríki Palestínumanna.

Þetta var í fyrsta skipti sem Sádi-Arabar lögðu fram tillögur að lausn 
deilunnar milli Ísraela og Palestínumanna. Þeim var fagnað en síðan þá 
hefur málum lítt þokað áfram. 

ÞETTA GERÐIST:  8. ÁGÚST 1981

Sádi-Arabar leggja 
fram friðartillögu

LOUIS VAN GAAL  fótboltaþjálfari er sextugur í dag.  

„Er ég svona klár eða þú svona vitlaus?”



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512-5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 

T
HG Arkitektar fengu 
fyrstu verðlaun fyrir til-
lögu sína um hönnun 
og skipulag íbúabyggð-

ar í úthverfi Vilníus, höfuðborg-
ar Litháens. „Það voru fjárfestar 
í Vilníus sem komu að máli við 
okkur og báðu okkur um að taka 
þátt í þessari samkeppni,“ segir 
Ragnar Auðunn Birgisson, arki-
tekt hjá THG Arkitektum. „Þetta 
er fínna hverfi í úthverfi Vilníus. 
Þarna eru einbýlishús af stærri 
gerðinni og það var verið að leita 
eftir einhverju nýju og fersku sem 
er ekki alveg það hefðbundnasta á 
þessum slóðum.“

Verið er að byggja upp hverfið 
sem THG Arkitektar hönnuðu. 
Aðspurður segir Ragnar að þar 

sé töluvert af litlum vötnum og 
tjörnum, skóglendi og grösug-
um hæðum. „Þetta verður opið 
og  skemmtilegt úthverfi,“ segir 
Ragnar en samkvæmt tillögu THG 
Arkitekta er efnisval að mestu 
litháískt og mikið um steinklæðn-
ingu og við. Hugað verður vel að 
skjólgóðum útisvæðum, breytilegu 
veðurfari og hitastigi.

Ragnar segir að óskað hafi verið 
eftir annars vegar einbýlishús-
um og hins vegar parhúsum. „Við 
tókum mið af landslaginu við val 
á því hvort húsin yrðu á einni hæð 
eða tveimur,“ upplýsir Ragnar og 
tekur fram að húsin verði opin, ljós 
og björt. „Þetta verður í nútíma-
legum skandinavískum stíl eins 
og hefur verið ríkjandi hérlendis 

undanfarin ár. Mikið gler, góð 
lofthæð og opin rými sem renna 
saman. Við vildum hafa flæði á 
milli rýma.“

Ragnar segir að verkefnið auki 
bjartsýni um að eitthvað sé að gera 
fyrir arkitekta, bæði hérlendis og 
erlendis. „Við erum að flytja inn 
smá vinnu,“ segir Ragnar og bætir 
við: „Við vonum að það verði farið í 
þetta af alvöru hraða, að þetta verði 
ekki bara eitt og eitt hús.“

Ragnar segir að fullur hugur 
hafi verið í fjárfestunum að reisa 
hverfið eftir þeim hugmyndum sem 
THG Arkitektar lögðu fram. „Hvort 
þetta verður nákvæmlega eins og 
við lögðum til á eftir að koma í ljós. 
Þetta verður þróað áfram í vinnu-
ferlinu.“  martaf@frettabladid.is

THG Arkitektar hlutu fyrstu verðlaun fyrir tillögu um hönnun og skipulag íbúabyggðar í úthverfi Vilníus.

Hanna hverfi í Vilníus
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud.-föstud. kl. 11:00 - 18:00  laugardag 11:00 - 14.00

 ÚTSALA

 
  KAUPIR 2 OG 3JA FLÍKIN

 ER FRÍ
ATH. ÓDÝRASTA ER FRÍ

    NÚNA ER BARA HÆGT 
 AÐ GERA GÓÐ KAUP

Lítið hringlótt og uppfullt 
af möguleikum.  www.weber.is 

Listh

Gosasnagi  fyrir gleraugu er nýjasta afurð 25togo stúdíósins 
í Taívan. Hann ætti að koma sér vel fyrir fólk sem er gjarnt á 
að týna gleraugunum sínum. Þau eru vel skorðuð á snagan-
um og eiga sér þar vísan og öruggan stað. Sjá nánar á www.
designboom.com.
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Dagblöð  sem búið er að lesa og eru á leið í tunnuna, má nota til að þurrka af speglum. 
Það gefst miklu betur en að nota eldhúspappír sem skilur eftir sig rákir. Spreyið örlitlum 
glerúða, vöðlið saman dagblaði, rennið yfir spegilinn og hann glansar. 

ÚTSALAN
hafin

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

„Markaðurinn er vitanlega mun 
stærri í Ástralíu en hér heima,“ 
segir Hjördís Ýr Ólafsdóttir, iðn-
hönnuður og grafískur hönnuð-
ur. Hún flytur senn til Ástralíu 
með manni sínum, sem er á leið 
í doktorsnám. „Þetta er búið að 
ganga mjög vel og ég hef fengið 
góðar móttökur í Ástralíu. Ég hef 
haft samband við nokkrar hönn-
unarverslanir sem hafa áhuga á 
að selja vörurnar,“ segir Hjördís 
en hún hefur sent mikið magn af 
hönnun sinni út.
 Vörurnar sem Hjördís hyggst 
koma á markað í Ástralíu eru 
barnasnagar í líki hunds og kattar 
og hirsla í líki húss. Þessar vörur 
lét hún nýverið framleiða í tiltölu-
lega stóru upplagi. Sú framleiðsla 
seldist upp á skömmum tíma 
eftir að hún auglýsti á heimasíðu 
sinni. „Salan gekk vonum fram-
ar og núna er verið að framleiða 
stærra upplag,“ segir Hjördís en 
vörur hennar fara í sölu í verslun-
unum Epal, Mýrinni í Kringlunni 
og Hrím á Akureyri undir lok 
mánaðarins.

Hugmyndin að baki barna-

snögunum kemur frá dóttur henn-
ar. „Hún hefur mikið dálæti á kött-
um og hundum. Mig vantaði snaga 
fyrir hana. Þar sem ég er iðn-
hönnuður bjó ég þá bara til,“ segir 

Hjördís en henni fannst vanta fal-
lega barnasnaga á markaðinn. Hún 
framleiðir snagana í sex mismun-
andi litum. Þeir fást í bæði dökk-
um og ljósum tónum af bláum og 
bleikum og í rauðu og gulu. 

Húsin eiga sér aðra sögu: „Ég 
var alltaf að týna lyklunum og 
vantaði stað til að setja smáhluti 
á þegar ég kom inn úr dyrunum.“ 
Húsin eru tilvalin á vegg í forstof-
ur til að geyma hluti á borð við 
síma, umslög og lykla. Þau eru til 
í tveimur útfærslum, annaðhvort 
með grasi eða girðingu. Þau fást 
líkt og snagarnir í sex mismunandi 
litum, það er í svörtu, hvítu, gulu, 
rauðu, sæbláu og grábrúnu,

Hjördís framleiðir vörurnar á 
Íslandi en það er tiltölulega ódýrt 
miðað við Ástralíu, að hennar 
sögn. „Ég stefni á að framleiða 
hérlendis, senda vörurnar út og 
stuðla þannig að íslenskri fram-
leiðslu,“ segir hún. Áhugasamir 
geta nálgast vörurnar á heima-
síðu hennar www.byhjordis.com. 
Einnig heldur hún út bloggsíðunni 
www.byhjordis.tumblr.com.
 hallfridur@frettabladid.is

Stefnir á ástralskan markað 
Hjördís Ýr Ólafsdóttir hannar barnasnaga og hirslur. Fyrsta upplag framleiðslunnar seldist strax upp. Nú 
hyggst hún selja vörur sínar í Ástralíu en þarlendar verslanir hafa sýnt hönnun hennar mikinn áhuga.

Dóttir Hjördísar 
er ánægð með 
snagana, sem 

voru upphaflega 
hannaðir fyrir 

hana.

Hjördís útskrifaðist sem iðnhönnuður frá 
Istituto Europe di Design árið 2007.

Hægt er að geyma umslög í húsunum 
og hengja lykla á grasið eða girðinguna.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!
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Fasteignasalan Stakfell er með til sölu nýjar 
íbúðir við Mánatún í Reykjavík.

Í vor voru settar í söluferli 56 nýjar íbúðir í fjöl-
býlishúsinu við Mánatún 3-5 og eru nú aðeins 16 
íbúðir óseldar og þar af nokkrar fráteknar.

Íbúðirnar við Mánatún þykja einstaklega glæsilegar, 

vel skipulagðar og staðsettar enda hefur áhersla verið 
lögð á góðan frágang og vandaðar innréttingar.

Jafnframt eru íbúðirnar taldar rúmgóðar, opnar og 
bjartar og sameignin vönduð. Þess má geta að stutt 
er í alla þjónustu, fallegar gönguleiðir og hringiðu 
atvinnulífsins.

Stakfell fasteignasala sér um íbúðirnar við 
Mánatún.

Stutt í gönguleiðir og 
hringiðu atvinnulífsins

Vel hefur gengið að selja íbúðir í Mánatúni.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Þú hringir – við seljum

512 4900 
Kíktu inn á www.landmark.is! 20% afsláttur af söluþóknun ef þú skráir eignina þína í sölu hjá okkur fyrir 31. ágúst 2011.

Magnús Einarsson                    
löggiltur fasteignasali
sími 897 8266

              
li

Þórarinn Thorarensen               
sölufulltrúi
sími 770 0309

en               Sigurður Samúelsson             
löggiltur fasteignasali
sími 896 2312

on 
ali

Gunnar Valsson                     
sölustjóri
sími 699 3702

Kristberg Snjólfsson                      
sölufulltrúi
sími 892 1931

       Kris
sölu

Sveinn Eyland                 
löggiltur fasteignasali                  
sími 690 0820

n                      Friðbert Bragason
sölufulltrúi
sími 820 6022

Eggert Maríuson            
sölufulltrúi
sími 690 1472

    Sigrún Hákonardóttir                               
ritari
sími 512 4900

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari.

Tryggvi 
Kornelíusson
sölufulltrúi

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Maríubaugur - tengihús
Bjart og vel hannað 195 fm 
hús með innbyggðum 36 fm 
bílskúr. 4 góð svefnherbergi, 
verönd, afgirtur garður, 
hellulagt pílaplan. 
V. 49,5 m. 

Mjölnisholt - miðsvæðis.
Um er að ræða 69,1 fm. 
3ja herbergja íbúð með 
sameiginlegum inngangi 
á 2. hæð í tvíbýlishúsi við 
Mjölnisholt í Reykjavík. 
V 18,2 m.

Draumahæð - Endaraðhús.
Gott endaraðhús á vinsælum 
stað í Garðabæ. 
Fjögur svefnherbergi og tvær 
stofur.  Suðursvalir, verönd og 
góður bakgarður.   
V. 49,0 m. 

Andrésbrunnur - 3ja herb.
Góð vandlega innréttuð 95 fm 
íbúð í lyftuhúsi og meðfylgandi 
stæði í lokuðu 3ja bíla bílskýli.    
Laus til afhendingar. 

Þorláksgeisli -  250 fm íbúð. 
Vönduð 6 herbergja íbúð með 
tveimur bílskúrum. 5  stór 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
tvennar svalir og bjartar 
stofur. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni ásamt lýsingu og 
tækjum.  

Fannafold - einbýli
Gott 180 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 
42 fm bílskúr og sólstofu.  
Fallegur garður í  góðri rækt.
3 svefnherbergi og góðar 
stofur.
 V. 44,5 m. 

Lindarbraut - sérhæð.
Glæsileg 124 fm hæð ásamt 
rúmlega 30 fm bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi og stofa, 
glæsilegt útsýni. Eign á góðum 
stað á Nesinu

Skipholt - 2ja herbergja.
Vel skipulögð 69,1 fm 2ja 
herbergja íbúð á 2. hæð 
ásamt sér bílastæði á þessum 
eftirsótta stað. Parket og flísar 
á gólfum. 
Áhv. 19,1 m. 
V 20,5 m.

Geislalind 13 - parhús
Glæsilegt vandað parhús.  
Húsið er á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. 
Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað og fallega 
innréttað. Laust við 
kaupsamning.  V. 62,0 m 

Miðleiti - ásamt stæð í 
bílskýli.
Mjög vel skipulögð og falleg 
120,7 fm 3ja - 4ra herbergja 
íbúð á 4. hæð ásamt 25,4 fm 
stæði í bílskýli, samtals: 146,1 
fm. V 29,9 m.

Hraunbær - 3ja herbergja.
Nýkomin í einkasölu um 80 
fm 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi við Hraunbæ. Tvö 
rúmgóð herbergi og björt stofa 
með góðri lofthæð. 
Verð 17,9 millj

Sama tilboð og alltaf! Góð fagleg þjónusta www.heimili.is

Hraunbær - 5 svefnherbergi. 
Góð 120 fm íbúð með fjórum 
herbergjum innan íbúðar og 
auka íbúðarherbergi í kjallara. 
Tilvalið til útleigu. 
V. 21,9 m.

Barðastaðir - einstök 
staðsetning
Mjög vandað 172 fm einbýlishús 
á einni hæð með innb. 38,3 fm 
bílskúr. Húsið stendur einstök-
um stað í jaðri höfuðb. Strand-
lengjan, laxá og tveir golfvellir 
ásamt fallegum göngu- og 
hjólaleiðum í næsta nágrenni.

Smárabarð 2 - ÁHV. MJÖG 
HAGSTÆÐ LÁN. 
Mjög góð 93 fm 3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi við 
Smárabarð í Hafnarfirði. 
Áhv. 19,5 m. 
V 21,5 m.

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús í dag frá kl 12-13. 
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/1

1-
05

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Snorri B. Sturluson
Sími 699 4407
snorri@domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Opið hús í dag
mánudag kl.19.00 - 19.30
Sölumaður á staðnum.

Bakkasmári 8 201 Kópavogur
5 herbergja Parhús
Stærð: 176,8 fm 
Verð: 46.9 milljónir. 

OPIÐ HÚS í d
ag

Allar nánari upplýsingar
veitir Snorri í síma 699 4407
eða á snorri@domusnova.is

Domusnova kynnir glæsilegt 5 herbergja parhús á góðum stað í Smárahverfinu í Kópavogi. Húsið er 
176.8 fm að stærð og þar af er bílskúrinn 28.5 fm. Samkvæmt teikningu eiga að vera fjögur svefn-

herbergi í húsinu en í dag eru þau þrjú en auðvelt er að bæta fjórða svefnherberginu við. Bak-
garðurinn snýr í suður og er lagður timburverönd og er lokaður af. Glæsilegt útsýni til vesturs er frá 
framanverðu húsinu. Fjögur einkabílastæði fylgja húsinu. Allar innréttingar, hurðir og skápar eru úr 
Kirsjuberjavið. Parket og flísar eru á gólfum. Þetta er vönduð og falleg eign sem vert er að skoða.
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Skemmtistaðurinn Bakkus er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. 
Við bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel til góðra vina funda. Einnig er í boði húsnæði fyrir verkstæði, verslanir, lagerhald, 
skrifstofur og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er 
Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Í góðum félagsskap
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði
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rað- eða parhúsi í 109 Rvk, 
eða Smára/Salahverfi, Kóp.
Par óskar eftir að stækka við sig. Margt kemur 
til greina. Eru með minni eign í 109 í skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

góðri 4ra herbergja íbúð í Garðabæ  
á verðbilinu 30-40 milljónir fyrir ákveðinn
kaupanda sem er búinn að selja.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

rað- eða parhúsi á höfuðborgarsvæðinu. 
C.a 100m2+ með sérinngangi og bílskúr.  
Þarf að vera nýlegt eða nýlega innréttað
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

einbýlishúsi á einni hæð í Ásahverfi í Árbæ
í skiptum fyrir endaraðhú í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

2ja - 3ja herbergja íbúð 
í nágrenni við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja herbergaj íbúð í skammtímaleigu  
fyrir viðskiptavin okkar vegna viðgerðar á eigin húsnæði.   
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson

Sérbýli í Grafarholti í skiptum fyrir 
fallega 4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Innlit 
á M

iklaborg.is

Í Innlitinu flakkar þú um eignina með 
samspili ljósmynda og grunnteikningar.

Innlitin hafa vakið mikla athygli 
og standa öllum til boða.

Fáðu Innlit fyrir eignina þína!

efri hæð neðri hæð

v. 64,5m

Akrasel

Einbýli
9 herb
308 fm

 109 Reykjavík
Gott einbýlishús með aukaíbúð.

Fallegt og vel skipulagt 
einbýlishús, alls 307,7 fermetra, 
við Akrasel í Breiðholti. Góður 
bílskúr fylgir eigninni. Húsinu hefur 
verið ágætlega viðhaldið en það 
er sérstaklega vel staðsett 

í rólegri götu. Fjölskylduvænt 
hverfi þar sem stutt er í skóla. 
Á neðri hæðinni hefur verið 
innréttuð góð 2ja herbergja 
aukaíbúð sem gefur möguleika 
á góðum leigutekjum. Nánari upplýsingar veitir:

Halldór, sími: 897 4210
halldor@miklaborg.is  

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
17:00 og 18:00

v. 24,9m

Lækjasmári 
3ja herb
201 Kóp

Á 2. hæð
Mjög falleg og vönduð
Skipti á minni í sama hverfi
Stutt í alla þjónustu

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 21,9m

Austurströnd  
3ja herb
170 Seltj

85 fm björt endaíbúð
Stæði í bílgeymslu og lyfta
Gott skipulag
LAUS STRAX

v. 25,9m

Kvisthagi
3ja-4ra herb

107 Rvk

Eign sem kemur á óvart
Góð nýting á fermetrum
3 svefnherbergi
Reisulegt hús

v. 20,9m

Starhagi
3ja herb
107 Rvk

Mikli lofthæð
Endurnýjuð
Frábær staðsetning
Gott skipulag

v. 16,8m

Nóatún
 3ja herb
105 Rvk

Gott skipulag
Tvö góð herbergi
Þarnfast standsetningar
Góð staðsetning

TILBOÐ

Garðhús
Raðhús
112Rvk

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa 
Pallur með heitum potti

v. 23,9m

Þrastarás 18
4ja herb
221 Hfj

Stærð 109,7
Rúmgóð íbúð
Fallegt útsýni
Laus strax

v. 45,0m

Daltún
Parhús

200 Kóp

230fm vel skipulagt
Unglingarými í kjallara
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

v. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

Björt og falleg 3ja herb
Rétt við Kringluna
90 fm að stærð
Með sólskála, tvennar svalir

v. 10,5m

Möðrufell
2ja herb
111 Rvk

Björt 62 fm
Gott skipulag
Rúmgóð stofa
Hús í góðu standi

v. 39,0m

Ósabakki
Raðhús
109 Rvk

Fallegt fjölskylduhús
Góðar stofur 
Fjögur herbergi
Skemmtilegt skipulag
Pallhús

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 fm
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 23,5m

Álftamýri
3ja-4ra herb

108 Rvk

Bílskúr með gryfju
Austurgafl
Gott viðhald
Innst í götu

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 16,9m

Kleppsvegur
 3ja herb
104 Rvk

3ja herbergja
Stærð 78,1 fm
Lyftublokk
Góð staðsetning

v. 39,0m

Holtsgata 11
Einbýli
210 Hfj

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 fm
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 fmr

v. 44,9m

Gvendargeisli
Raðhús
113 Rvk

Bjart og vel skipulagt
Mikli lofthæð
Fallegt umhverfi
Góð herbergi

v. 22,9m

Engjasel 
4-5 herb
109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu 
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
Bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, 
tvö baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 21,5m

Eskivellir
4ra herb

221 Hfj

4ra herbergja
Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á 
minni eign í Reykjavík

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Falleg 2ja herbergja
Frábært útsýni
Fyrir 60 ára og eldri 
Bilastæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 19,0m

Arnarsmári
3ja herb
201 Kóp

Stærð 74,8 fm
Sérinngangur
Lítið fjölbýli
LAUS STRAX

v. 53,0m

Völuteigur
Atvinnuhúsnæði

270 Mos

Glæsilegt 530 fm iðnaðarh. 
með innkeyrsluhurðum
Mögulegt er að skipta 
húsn. niður í minni einingar

v. 25,9m

Einivellir
4ra herb

221 Hfj

111,7 fm endaíbúð 
Stæði í bílageymslu 
Viðhaldslítið lyftuhús
Mjög stórar svalir
Stutt er í alla þjónustu

v. 26,3-28,44mmmmm4mmmm44mmmm44mmmmmm44mm44mmmmmm4m

3ja 4ra herb3ja-4ra herb3ja-4ra herb

Vandaðar 3ja-4ra hea rb íbúðib íbúðirðirrrðirrrðiðirrrðiðirrððiðirrrúððððiðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæðitæ

Jason
Guðmundsson

Jason er annar af tveimur stofnendum 
og eigendum Mikluborgar og hefur 
starfað við sölu fasteigna frá árinu 
1996. Hann sér um alla 
kaupsamningsgerð á Mikluborg.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Jasoni best eru:
„Á viðmótinu má manninn merkja”

en Jasoni vex ekkert viðfangsefni í 
augum og er jafnvígur á öll verkefni 
sem hann tekur sér fyrir hendur.

Í frítímanum beinist hugur Jasonar 
helst til óbyggða og skiptir þá litlu 
hvort fararskjótinn er jeppinn, sleðinn 
eða tveir jafnfljótir. 

Hafið samband við Jason
á jason@miklaborg.is eða í síma 596 7000

Lögmaður og lögg. fasteignasali

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Allar nánari upplýsingar gefur þröstur í síma 897 0634

Vorum að fá í sölu þetta sögufræga hús 
í miðbænum. Húsið er ca. 1000 fm. á 
þremur hæðum og er allt í útleigu.

Fjárfestar ! 

Óskar R
hdl. og 
fasteign

Halldór
löggiltu
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Við leitum að ... 
3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

að 3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

hæð eða stórri íbúð til leigu í Hvarfahverfinu
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson.
 í síma 661 2100.

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða staðgreiðslu fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur 
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

að tvíbýlishúsi.
Tvær fjölskyldur – efri hæð 5 herbergja 
og neðri hæð má vera 3-4 herb. Með 1-2. bílskúrum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja – 4ra herbergja góðri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með bílskúr eða bílageymslu.
Verð allt að kr. 30 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

2ja-3ja herbergja íbúð í 101, 107 eða 170.
Gott ef hagstæð lán eru á eigninni. 
Kaupandi getur borgað 4-5 milljónir við kaupsamning.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í Salahverfi 
í Kópavogi.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

4ra herbergja góðri íbúð í nágrenni, 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðu rað/parhúsi með tveimur íbúðum í nágrenni 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla.
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

raðhúsi í Fossvogi.
Höfum ákveðinn kaupanda að sem er nýbúinn
að selja sína eign. Afhendingartími er 1. júní 2011.  
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson 
 í síma 899 3700.

nýlegri 120+ fm íbúð á höfuðborgarsvæðinu.  
Stæði er skilyrði.  Ákveðinn kaupandi.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

4ra herbergja á höfuðborgarsvæðinu 
gegn yfirtöku á lánum.  
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
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Í Innlitinu flakkar þú um eignina með 
samspili ljósmynda og grunnteikningar.

Innlitin hafa vakið mikla athygli 
og standa öllum til boða.

Fáðu Innlit fyrir eignina þína!

v. 55,9m

Gvendargeisli
Raðhús
6 herb
222 fm

 113 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, tvö 
baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 19,9m

Langholtsvegur
3ja herb

104 Rvk

YFIR TAKA
Risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

v. 16,5m

Súluhólar
3ja herb
111 Rvk

2.hæð
Gaflíbúð
Björt- gluggar á 3 vegu
Velviðhaldið hús

v. 16,9m

Hátún
2ja herb
105 Rvk

9.hæð - efsta
Rúmgóð 73,2 fm
Vel skipulögð
Stórar suður svalir

v. 77,0m

Viðjugerði
Einbýli

103 Rvk

317,5 fm skv. FMR
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr

v. 15,0m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

TILBOÐ ÓSKAST

Lynghólar 20A  
Parhús í Garðabæ 

Gott 232 fm tvílyft parhús 
í Garðabæ.
Stór stofa, 4-5 svefnherbergi
Stutt í skóla og alla þjónustu
Skipti á ódýrari eign koma 
til greina

Nánari upplýsingar veitir:
Atli, sími: 899 3700
atli@miklaborg.is  

14. feb.

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
17:00 og 18:00

Hagstætt
áhvílandi lán

getur fylgt

v. 46,5m

Fýlshólar 4
Einbýli

111Rvk

317 fm einbýlishús
Þarfnast standsetningar
Fimm herbergi og tvær stofur
Glæsilegt útsýni
Þrennar svalir

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar, sími: 661 2100
oskar@miklaborg.is  

14. feb.

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
15:00 og 16:00

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

Fyrir eldri borgara á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 21,5m

Ánanaust 
 3ja herb
101 Rvk

Falleg og endurnýjuð
78 fm íbúð á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

v. 25,9m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 130 fm raðhús
Góð staðsetning, fallegt 
útsýni, Suðurgarður
Aukaíbúð í kjallara
Ákveðin sala

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 22,9m

Grettisgata
Einbýli

101 Rvk

Lítið einbýlishús
84 fm á tveimur hæðum
Laust strax

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Blikahöfði 
4ra herb
270 Mos

148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

v. 24,9m

Hvassaleiti
4ja herb
103 Rvk

Falleg og mikið endurnýjuð
Nýlegt eldhús og bað
Bílskúrs
Frábær staðsetning
Gott áhvílandi lán

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 29,9m

Lækjasmári
4ra-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 14,9m

Markland
 2ja herb
108 Rvk

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Sér suðurgarður

v. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
Fjögur svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 32,0m

Hverfisgata
Einbýlis
101 Rvk

Einbýlishús með 3 íbúðum
Bakhús 
2 samþykktar 3ja herb. íbúðir
+ ósamþykkt íbúð í kjallara
Laust strax

v. 19,0m

Stigahlíð
3ja herb
105 Rvk

Sérinngangur
Rúmgóð 83,5fm
Opin og björt

v. 36,9m

Espigerði
3ja-4ra herb

108 Rvk

Falleg 165 fm íbúð
Lyftuhús
Lækkað verð
Sérlega hagstætt lán
áhvílandi : 34,2m

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 24,9m

Funalind
4ra herb
201 Kóp

Falleg 113,6 fm
Lyftuhús
2.hæð
Björt og rúmgóð
Suðursvalir

v. 26,9mm

148148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

Ragna S. 
Óskarsdóttir

Ragna útskrifaðist sem löggiltur 
fasteignasali 2009 en hefur 
starfað hjá Mikluborg frá upphafi.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Rögnu best eru:
„Það skal vanda sem lengi á að standa”

Hún er jákvæð, árangursdrifin 
og kraftmikil.

Ragna lauk MBA námi við Háskóla Íslands 
árið 2007, einnig var hún skólastjóri í 
Viðskipta- og tölvuskólanum hér á árum áður. 
Ragna unnir fjallgöngum þar sem hún 
endurnýjar krafta sína.

 Hafið samband við Rögnu
 á ragna@miklaborg.is 
 eða í síma 892 3342

löggiltur fasteignasali  

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Kona vikunnar að þessu sinni er

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali  
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- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

TIL LEIGU 
Íbúð á Ægissíðu.

Húsgögn og fleirra getur fylgt.

Leiga 200 þús. á mán.

Leigutími 1-2ár

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur. s. 8970634 
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Innlit 
á M
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Fáðu Innlit
fyrir eignina 
þína!

Í Innlitinu flakkar þú 
um eignina með 
samspili ljósmynda 
og grunnteikningar.

Innlitin hafa 
vakið mikla 
athygli og 
standa öllum 
til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

Neðri hæð

Efri hæð

Rishæð

v. 57,9m

Aflagrandi
Raðhús

 107 Reykjavík

190 fm. endaraðhús
5 svefnh. og stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

v. 31,0m

Lindarvað
Hæð

110 Rvk

4ra herbergja 128 fm
Skemmtileg neðri sérhæð
Allt sér
Laus strax

v. 17,9m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Falleg 3ja herbergja
Sérinngangur af svölum
Laus strax
Gott fjölbýli

v. 39,9m

Jöklafold
Raðhús
112 Rvk

175 fm 
Einstaklega vel skipulagt
Tvö baðherbergi
Fjögur svefnherbergi
Endaraðhús með útsýni

v. 19,9m

Ofanleiti
3ja herb
112 Rvk

Falleg endaíbúð
Sérinngangur 
Gott skipulag
Barnvænt umhverfi
Frábært útsýni

v. 37,5m

Sólheimar
Raðhús
104 Rvk

Gott 180 fm endraðhús
Innbyggður bílskúr
Gott skipulag
Skipti koma til greina

v. 84,9m

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur og heitur pottur

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 39,9m

Klukkurimi
Parhús

112 Rvk

170 fm tvílyft parhús
Bjart og skemmtilegt 
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Góð bílastæði 

v. 15,5m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 22,5m

Samtún
3ja - 4ra herb

105 Rvk

Sérinngangur
Aðalhæð
Vel viðhaldið hús
Mikið endurnýjuð íbúð
Afgirtur garður

v. 23,9m

Flétturimi
4ra herb
112 Rvk

Stærð 119,6 fm
Fyrsta hæð
Stæði í bílageymslu
Suðursvalir

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

Fyrir eldri borgara á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús
113 Rvk

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 31,5m

Flúðasel 
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 23,5m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 136 fm endaraðhús
Fjölskylduhús
Gott skipulag
Lækkað verð

v. 18,9m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 36,9m

Fellahvarf
4ra herb
203 Kóp

Glæsileg efri hæð
Stórbrotið útsýni
Sérinngangur

v. 33,7m

Bústaðavegur
4ra herb
108 Rvk 

134,5 fm á 2 hæðum
Glæsilega nýuppgerð
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað  

Tilboð

Lynghólar
Parhús

210 Grb

Fallegt 232 fm parhús
Skjólgóður garður
Stutt í skóla og þjónustu
Skipti skoðuð

v. 23,5m

Njálsgata
3-4 herb

101 Rvk

Rúmgóð 88,1 fm
Töluvert endurnýjuð
Fyrsta hæð
Falleg eign

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Blikahöfði 
4ra herb
270 Mos

148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 12,7m

Hvassaleiti
2ja herb
103 Rvk

Stærð 61,4 fm
Rúmgóð íbúð
Getur losnað fljótt
Ósamþykkt

v. 20,7m

Hrísrimi
4ra herb
112 Rvk

Jarðhæð
Endaíbúð
Permaform hús
Stutt í þjónustu

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 17,9m

Klapparstígur
2ja herb
101Rvk

1. hæð
Lítið fjölbýli
Miðbær
Falleg og björt íbúð

v. 29,9m

Lækjasmári
4ja-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 24,9m

Kópavogsbraut
Hæð
200

134,0 fm neðri sérhæð
Snýr til suð-vesturs
40 fm verönd
Tilbúin til innréttinga
Skipti koma til greina

v. 22,9m

Maríubaugur
3ja herb
113 Rvk

Falleg 79 fm
jarðhæð
Aðeins ein íbúð á hæð
Skoðaðu þessa eign!

v. 15,5m

Hjaltabakki
2ja herb
109 Rvk

Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Mjög góð eign

v. 31,5mmmmmmmmmmmmmm

RaðhúsRaðhúsðhús
4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eignnn

Ólafur 
Finnbogason

Óli er þaulvanur fasteignaviðskiptum 
og hefur verið viðloðandi fasteignasölu 
lengur en elstu menn muna.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Óla best eru:
„Að vera ekki af baki dottinn”
En Óli er sérlega glúrinn við að leiða 
saman kaupendur og seljendur og finna 
það sem hverjum hentar best.

Óli er sá sem sér tækifærin alls staðar.

Óli er með mörg járn í eldinum og þjálfar 
meðal annars yngri flokka í handbolta af 
miklum dug auk þess sem hann er fiskinn 
mjög og á sumrin má ganga að honum sem 
vísum við einhverjar veiðár landsins þar sem 
hann leiðbeinir mönnum um hvernig rétt sé að 
bera sig að. 

 Hafið samband við Óla 
 á olafur@miklaborg.is 
 eða í síma 822 2307

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

v. 55,9m

Gvendargeisli

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

Fornaströnd

Glæsilegt einbýli
350 fm, möguleiki á aukaíbúð 
Frábært útsýni til norðurs
Sérlega vandað hús

Einbýli
170 SeltjEinbýli

113 Rvk

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali  
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- með þér alla leið - með þér alla leið

- með þér alla leið - með þér alla leið

Þekkt verslunarhúsnæði með 

góðum leigusamningum til 

sölu. Mjög traustur leigutaki.

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur  sími 897 0634.
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v. 54,0m

Sævargarðar
Raðhús

Neðri hæð

Efri hæð

170 Seltjarnarnes

205 fm
Hlýlegt 2. hæða raðhús
Fallegur garður til suðurs 
Stórri verönd og nýr pottur
Innbyggður bílskúr

Fáðu Innlit
fyrir eignina 
þína!

Innlit er ný og skemmtileg leið til að kynna 
sér þær eignir sem Fasteignasalan Miklaborg 
hefur í sölu. 
Í Innlitinu flakkar þú um eignina með samspili 
ljósmynda og grunnteikningu.

Innlitin hafa vakið mikla athygli og standa 
öllum til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 52,9m

Strandgata
Atv.

220 Hfj

Virðulegt verslunar og     
skrifstofuhúsnæði
Fjárfestingartækifæri
Áberandi staður
Kíktu á þessa!

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

v. 64,0m

Kálfhólar
Einbýli

Selfossi

Stærð 354,7 fm
1.450 fm hornlóð
Fullbúinn garður
Stór timburverönd
Eign í sérflokki

v. 38,0m

Lyngholt
Einbýli

Álftanes

Fokhelt 280 fm
Allt að 6 svefnherbergi
Hornlóð
Góður staður á Álftanesi

v. 20,5m

Grænlandsleið
Neðri sérhæð

113

2ja til 3ja herbergja
Sérinngangur
Góð staðsetning

v. 34,2m

Marbakkabraut
Einbýli

200

161 fm 
Pallabyggt
Aukaíbúð og bílskúr
Góð staðsetning

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

Kjalarnes

172 fm
4 svefnherbergi 
Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr

v. 38,0m

Espigerði
3ja herb
108 Rvk

Lyftuhús
Falleg 165 fm íbúð
Góður staður í austurborginni
Sérlega hagstætt lán
Mikið áhvílandi

v. 26,7m

Skipholt
4ra herb
105 Rvk

133 fm
Stór verönd 
Góður garður 

v. 17,9m

Hraunbær 
3ja herb
110 Rvk

Björt íbúð
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði
Yfirtakanleg lán, ca 13 m.

v. 44,0m

Logafold
Parhús

112 Rvk

157,8 fm
Vandaðar innréttingar
Bílskúr 
Heitur pottur
Stór sólpallur

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ja herb
113 Rvk

Glæsileg 122 fm jarðhæð
Góðar stofur
Vönduð eign
Frábært útsýni

v. 22,9m

Engjasel
5 herb

109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
3 svefnherbergi
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu 

v. 16,9m

Austurströnd 
2ja herb

Seltj

Rúmgóðar stofur
Glæsilegt útsýni
Stæði í bílageymslu
Lyfta
Góð kaup

v. 68,5m

Dofraborgir
Neðri sérhæð

112 Rvk

5 herbergja 
Stór timburverönd
Jaðarlóð með útsýni
Skipti á eign með bílskúr

v. 43,6m

Brúnastaðir
Einbýli

112 Rvk

Gott skipulag 198,3 fm 
4 svefnherbergi 
Stór bílskúr
Vinsælt hverfi
Laust strax

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Fyrir 60 ára og eldri 
Frábært útsýni
Stæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 33,9m

Marargrund
Einbýli

210 Gbr

217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

v. 48,7m

Sóleyjarimi
Raðhús
112 Rvk

Neðst í botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

v. 46,9m

Glósalir
Raðhús

201 Kóp

2ja hæða 
Vel innréttað
4 svefnherbergi
Glæsilegt útsýni

v. 18,4m

Kóngsbakki
4ra herb

109 Rvk

Gott verð
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Snyrtileg eign

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,5m

Eskivellir
4ra herb

220 Hfj

Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á 
minni eign í Reykjavík

v. 24,5m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Fallegt fjölbýlishús
Snyrtileg sameign
Gott áhvílandi lán

v. 46,9m

Vel innréttað
4 svefnherbergi
Glæsilegt útsýni

v. 18,4m

Kóngsbakkiki
4ra heeeeerberbbbbbbrbrbbbbberbereerrbrbbbberbb
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Gott verð
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Snyrtileg eign

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Heimir hefur langa 
og farsæla reynslu 
af sölu fasteigna.

Hann er krafmikill 
sölumaður sem 
leggur metnað sinn í 
að fasteignaviðskiptin 
skili bæði kaupendum 
og seljendum ánægju 
og öryggi.

Hafið samband 
við Heimi á 
heimir@miklaborg.is 
eða í síma 569-7000

v. 46,5m

Kögursel
Einbýli

109 Rvk

5herb. 199fm
2.hæðir og bílskúr
Rúmgott flísalagt eldhús
Sólskáli og góður garður

v. 41,9m

Álfheimar
Hæð

104 Rvk

6herb. 189fm
Falleg eign í fallegu húsi
Hvíttað eikarparkert
Yfirbyggðar svalir og Bílskúr

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

.miklaborg. is 

þér alla leið - með þér alla leið

þér alla leið - með þér alla leið

VILTU SLÁST

HÓPINN?
Hafðu samband

4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

3ja herbergja íbúð, afhending sem allra fyrst.
Í hverfum 103,105 eða 108. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýlishúsi við Gvendargeisla. 
Traustur kaupandi leitar að einbýli við Gvendargeisla, með 
4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla í hugsanlegum skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.

Leita að einbýli í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup og sterkar greiðslur er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvarfa-, Sala- eða 
Kórahverfi Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

eldri borgara íbúð,
ca 100 m2 í VR blokkinni (Hvassaleiti 56-58) við Kringluna. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100. 

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

2-3ja herbergja íbúðum með miklu áhvílandi 
á svæði 104, 105, 107 og 108 svæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

fyrir ákveðinn kaupanda að glæsilegu 
einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 4ra herbergja íbúð í Grafarholti.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

Við leitum að ...Viltu selja ... en hafa hljótt um það?

Leitum að góðum eignum fyrir nokkra viðskiptavini okkar.

Ekki er um að ræða nein stærðartakmörk, ýmsar staðsetningar koma til greina 

og um er að ræða fjársterka kaupendur.

Ef þetta vekur áhuga þinn, vinsamlegast hafðu samband við 

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltan fasteignasala í síma 661 2100 eða

Rögnu S. Óskarsdóttur, MBA og löggiltan fasteignasala í síma 892 3342.

miklaborg.is

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur 55

3ja herb

107 Rvk

Virkilega falleg og mikið 
endurnýjuð 3ja herbergja

83,4 m2
Endaíbúð
Gott skipulag

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason,  Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
frá 17:00-18:00

Þriðjudaginn 12. apríl 

OPIÐ HÚS

v. 28,0m

Lyngás
Atvinnuhúsnæði

210 Gbæ

285 m2 iðnaðarhúsnæði
Skiptist í tvær
jafnstórar einingar
Innkeyrsludyr

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 41,0m

Þrastarás
Fallegt miðjuraðhús

221 Hfj

190 m2 velstaðsett
Gott skipulag
Tvær verandir
Laust strax

BÓKIÐ SKOÐUN

STÓRAGERÐI 42-44
 Stórglæsilegar íbúðir
Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir 
í einu vandaðasta 
fjölbýlishúsinu í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 m2 Sumarhús 
5.000 m2 eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

221 Hfj

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 21,9m

Háaleitisbraut
4ra herb
108 Rvk

Góð 4ja herbergja
Stærð 107,4 m2
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 4,8m

Faxafen 10
Atvinnuhúsnæði

108 Rvk

Iðnaðarbil
Stærð 50 m2
Frábær staðsetning
Ótrúlegt verð!

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 14,0m

Nönnufell
Björt 3ja herb

111 Rvk

83,5 m2
Yfirbyggðar svalir
Útsýnisíbúð
Góðar innréttingar

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 78m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

v. 31,5m

Fálkagata  
4ra herb
107 Rvk

Stórglæsileg vesturbæjaríbúð
96,4 m2 íbúð á 1.hæð
Eignin er mikið endurnýjuð
Eftirsótt eign

v. 34,5m

Langalína
Glæsileg íbúð

210 Gbæ

117,4 m2 íbúð á 2. hæð
Stæði í bílageymslu
Lifa-design innrétting í eldhúsi
Frábær staðsetning, við 
sjóströndina, eftirsótt blokk

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

.miklaborg. is 
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þér alla leið - - með þér alla leið -  

einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð eða lyftuhúsi á 
höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

hæð eða litlu húsi nálægt 
miðbænum til leigu í 1 ár eða lengur.
Traustur leigjandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

4-5 herberja íbúð í Hólahverfi eða 
Bergum í Breiðholti
á hreinni yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

góðri eign í Garðabæ fyrir ákveðinn kaupanda.
Eignin þarf að vera 3ja til 4ra herbergja c.a 120-150 m2
Sterkar greiðslur í boði,  afhendingartími er samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

100-130 m² íbúð á Nesinu
með bílskúr eða bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sérbýli til leigu í hverfum 108 eða 270.
Að minnsta kosti 4 svefnherbergi. 
Traustur leigutaki og langtímaleiga.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
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Fáðu Innlit fyrir eignina þína! Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

efri hæð neðri hæð

v. 44,7m Raðhús   4 herb   182 m2

Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

Velheppnað tvílyft
endaraðhús

Þorláksgeisli 113 Rvk

Lyngbrekka 21

Parhús   4-5 herb   167 m2

200 Kóp

4 svefnherbergi
Mikið endurnýjað
Stór verönd
Frábær staðsetning

Parhús í Kópavogi

efri hæðjarðhæð neðri hæð

v. 39,5m

efri hæð jarðhæð

v. 57,0m Parhús   7 herb   237 m2

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús á 2. hæðum
Grófarsmári 201 Kóp

v. 23,9m Fjölbýli   3 herb   128 m2

Þríbýlishús
Alls 128 m2  með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Falleg og björt miðhæð
Laugarnesvegur  105 Rvk

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónasson Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is  sími 695 9500

Í dag frá kl. 17:00 -17:30
Sölumaður verður á staðnum

OPIÐ HÚS

Mánudagur 28. mars

v. 39,5m

Hraunbraut
Sérhæð
203 Kóp

4 svefnherbergi
Rúmgóð stofa
Skjólsöm verönd
Glæsilegt útsýni

v. 20,5m

Kársnesbraut
Efri sérhæð

200 Kóp

4ra herbergja
Sér inngangur
LAUS STRAX

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 22,9m

Kelduland
3ja herb
108 Rvk

Góð 86 m2 3ja herbergja
Góður staður í Fossvogi
Mjög mikið endurnýjuð
Kíktu á þessa!

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur
3ja herb

 

83,4 m2
Mikið endurnýjuð
Endaíbúð
Gott skipulag

v. 21,9m

Andrésbrunnur 8 

3ja herb
113 Rvk

Falleg 95 m2  3ja herbergja
á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi

Stæði í bílageymslu
Laus strax
Gott verð

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar R. Harðarson,  Löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is  sími 661 2100

Í dag
Frá kl.  17.45-18.15

Mánudagur 28. mars

OPIÐ HÚS

v. 30,5m

Lindarvað 5

Sérhæð

110 Rvk

Ný stórglæsileg sérhæð
4ra herbergja
Eftirsóttur staður
Tvíbýlishús
Glæsileg eign

r:
Löggiltur fasteignasali

mi 661 2100

17:30

ÚS

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt 
214                      með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnh.

BÓKIÐ SKOÐUN

Stóragerði 
42-44 Fjölbýli

108 Rvk

Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir í einu 
vandaðasta fjölbýlishúsinu
í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

.miklaborg. is 

þér alla leið - - með þér alla leið -

þér alla leið - - með þér alla leið -  

á miklaborg.is

Skannaðu         
   QR kóða 

eignanna inn í snjallsímann 

þinn og skoðaðu myndir og 

ítarupplýsingar um þær þar.

 

Heimahagi 9
Mikið endurnýjað einbýli

800 Selfoss

Gott innra skipulag
Fjögur góð svefnherbergi
Skoða skipti á eign á höfuðb.
Áhv. lán geta fylgt
Laus fljótlega

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, 
Sölufulltrúi

atli@miklaborg.is  
sími 899 1178

18:00 - 19:00

fimmtudagur 23.júní

OPIÐ HÚS Á FIMMTUDAG

v. 25,9m

 

Hverfisgata 21
Virðulegt hús við hliðina á Þjóðleikhúsinu

101 Reykjavík

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði á frábærum stað
Langtíma leigusamningur
 

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

Til leigu

TIL LEIGU

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9m

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2 
Ósamþ. 2ja herbergja 
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2 
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 33,9m

Vogagerði
Einbýli

190 Vogar

Gott skipulag
Mikið endurnýjað
Skipti á minni eign í RVK

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 24,9m

Álfatún

102,5 m2
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónustu 

Mjög góð 4ra herb
200 Kóp

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 27,9m

Naustabryggja
 Glæsileg 4ra herb

110 Rvk

135 m2 endaíbúð
Í góðu lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... hæð í vesturbæ Kópavogs 
eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnherbergi.
Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltj.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson
 í síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par- eða einbýli í Kópavogi.
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m² 
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 
Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

 

Við leitum að ...

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Stigahlíð

v. 87,5m

105 Reykjavík
Stórglæsilegt og sérlega vel skipulagt 275,4 m2 einbýlishús 

með innbyggðum  bílskúr við Stigahlíð í Reykjavík. 

Húsið hefur allt verið endurnýjað jafnt að innan sem utan. 

Fallegur gróinn suðurgarður með harðviðarverönd.

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 24,9m

Háaleitisbraut
4 herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
136 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 25,9m

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2 í lyftuhúsi
Sérstæði í lokaðri bílageymslu
Gott skipulag og 
vel umgengin eign

v.41,7m

Heiðnaberg
Glæsilegt einbýli

111Rvk

187 m2 á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Bílskúr 
Fallegur garður
Góður timburpallur

v. 22,7m

Fífutjörn
 Vel skipulagt raðhús

800 Selfoss

Fjögur svefnherbergi, bílskúr
Auðveld kaup, yfirtaka lána
Laust fljótlega.
SALA eða LEIGA

v. 22,9m

Gauksrimi
Raðhús

800 Selfoss

Raðhús í rólegu umhverfi
þrjú svefnherb, bílskúr
Talsvert endurnýjað
SALA eða LEIGA

v. 18,4m

Naustabryggja 
Rúmgóð 2ja herb

110 Rvk

Snyrtileg og vel um gengin
Jarðhæð
Stæði í bílageymslu
Skipti á stærri eign í Grafav.

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!

v. 26,8m

Núpalind
Falleg 4ra herb

201 Kóp

Rúmgóð og björt 113 m2 
Suðursvalir
Á 3. hæð í lyftuhúsi
Laus strax

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 32,5m

Vindakór
 4 herb

203 Kóp

160 m2 íbúð með bílskúr
Efsta hæð
Frábær staður
Byggingaraðili Sérverk ehf. 

v. 13,9m

Víkurás
2ja herb
110 Rvk

Íbúðin er á 3. hæð
Suð-vestursvalir
Kíktu á þessa!

v. 19,0m

Hlíðarhjalli
4ra herb
200 Kóp

Góð 83 m2 íbúð á 3ju hæð
Fallegt útsýni
Gott hús

V. 15,4m

Þórðarsveigur

Vel skipulögð eign
3. herbergja í lyftuhúsi
Góð gólfefni og innréttingar
Skipti skoðuð

3ja herb
113 Rvk

v.31,9m

Frostafold
5 herb

112 Rvk

Á tveimur hæðum
154m2
Bílskúr
Stórar suðursvalir

v. 34,0m

Skólagerði
Einbýli

200 Kóp

169 m2 eldra timbur 
einbýlishús ásamt 
45 m2 hlöðnum bílskúr 
á 1364 m2 hornlóð vestast í 
vesturbæ Kópavogs.

v. 37,9m

Tröllakór
Fallega íbúð á jarðhæð

203 Kóp

5. herb, 166 m2
Um er að ræða virkilega 
vel búna og fallega eign 
í snyrtilegu húsi

v. 32,9m

Hátún
Sérhæð og ris

105 Rvk

Vel skipulögð, 170 m2
Þar af 28,2 m2 bílskúr
Tvíbýli
Fjögur góð herbergi
Töluvert endurnýjað

v. 22,0m

Njálsgata
 2ja íbúða parhús

101 Rvk

Húsið er skráð 101,8 m2 
Skiptist í 2 jafnstórar íbúðir
Góður suðurgarður með 
nýlegum palli
Þarfnast endurbóta

v. 69,5m

Hamravík
 Glæsilegt einbýli

112 Rvk

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús
Frábært útsýni, góður staður
Óbyggt svæði rétt við húsið
Snýr vel
Þarfnast lokafrágangs

v. 32,0 m

Grandavegur
Atvinnuhúsnæði

107 Rvk

Tvö góð atvinnurými
í vesturbæ rétt hjá JL húsinu
203,6 m2 + 70 m2 
Margvíslegir möguleikar

v. 39,2m

Kópavogsbraut
Glæsileg sérhæð

200 Kóp

Tilbúin til innréttinga
Frábær útsýnisstaður
Kauptækifæri

v. 69,0

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús

104 Rvk

Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt 

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
... rað, par eða einbýlishúsi.
4-5 herb á svæði 107, Skerjafirði eða næsta nágrenni.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

...  einbýlishúsi á Seltjarnarnesi
fyrir 5 manna fjöldkyldu. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... rað-, par eða hæð 
með 3 svefnherbergjum að làgmarki 120 m2.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 4-5 herbergja íbúð í Kórahverfi 
með lítilli útborgun. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir eldri borgara.  
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... neðri sérhæð í Norðlingaholti 
með sér inngangi.  
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... 5 herbergja íbúð eða raðhúsi í Víkur eða 
Foldahverfi í Grafarvogi með bílskúr. 
Hugsanlegt er að bjóða skipti á 4 herbergja íbúð á 
Bakkastöðum, þó ekki skilyrði.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is 

Við leitum að ...

v. 19,9m

Lambhagi
Glæsilegt heilsárshús

Bláskógab.

Stærð 101,6 m2 
Frábær staðsetning
Hitaveita
Leigulóð

v. 16,9m

Efstasund
Fallegt sumarhús

Hraunb.

Stærð 59,2 m2 
Heitur pottur með útisturtu
Hitaveitusvæði
5.000 m2 leigulóð
Vel með farið hús á fallegum stað

v. 13,7m

Bíldsfell
Sumarhús
Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 28,9m

Eyjatún
Nýlegt sumarhús

Kjósinni

Fullbúið, 114 m2 
Gott skipulag, stórt svefnloft
Stór verönd með heitum potti
Ýmis skipti skoðuð

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

Svínadal

50 m2 hús með góðum sólpalli
2 svefnherbergi plús 
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Kíktu við á miklaborg.is
Fjöldi eigna á skrá

Innlit

Opin hús

Við leitum að ...

 

Smárarimi 10
Fallegt einbýli á hornlóð

112 Rvk

Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýn
 

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

17:00 - 18:00

mánudagur 6.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 54,9m

LÆKAKÐ VERÐ: 27,9m

Naustabryggja 4
bjalla 204 110 Rvk

Glæsileg 135 m2 4ra herb. 
endaíbúð í góðu lyftuhúsi í 
Bryggjuhverfinu ásamt stæði 
í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, 
Sölufulltrúi

atli@miklaborg.is  
sími 899 1178

17:00 - 18:00

mánudagur 6.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 57,0m

Reykjafold
Fallegt einbýlishús

112Rvk

Skráð stærð 242,7m2  
Innbyggður bílskúr
Suðurverönd
Fallegt útsýni 

v. 19,9m

Hverafold
Stór 3ja herb

112 Rvk

100 m2 endaíbúð
2.hæð með fallegu útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 15,7m

Flyðrugrandi
Góð 2ja herb

107 Rvk

50,4m2 
góðar svalir 
mikið útsýni
vinsæll staður

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 39,9m

Hljóðalind
Mjög gott raðhús 

112 Rvk

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 64,5m

Akrasel
Glæsilegt einbýli

109 Rvk

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 
4ra herb/2ja herb

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 44,7m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 69,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2  skv. FMR

Stóragerði 42-44
Stórglæsilegar íbúðir

108 Rvk

Hér er um að ræða íbúðir 
í einu vandaðasta fjölbýlis-
húsinu í Reykjavík
Aðeins nokkrar íbúðir eftir

Bókið skoðun hjá sölumönnum Mikluborgar

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

26,9 m2, mikið endurnýjað
1.300 m2 leigulóð
Útsýni yfir vatnið
Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,4m

Svarthamrar
Rúmgóð 2ja herb

112 Rvk

Lítið fjölbýli, sér inngangur
Vinsæl staðsetning
Áhvílandi lán geta fylgt

v. 24,5m

Norðurbakki
Falleg 3ja herb

220 Hfj

95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 20,5m

Samtún
 Efri sérhæð

105 Rvk

3ja -4ra herb.
í fallegu velviðhöldnu húsi
Sérinngangur
Góður afgirtur garður
Laus strax

v. 20,5m

Grundargata
 3 hæða einbýli

350 Grf

Glæsilegt 291 m2 einbýlishús á 
frábærum stað á Grundarfirði
Húsið er á þremur hæðum 
Aukaíbúð á neðstu hæð

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Grb

3ja herbergja sérhæð í tvíbýli
155,2 fm auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 55,0m

Hamarsbraut
Nýtt tvílyft einbýlishús

220 Hfj

215 m2 vel skipulagt 
4-5 svefnherbergi
Gróið hverfi, fallegt útsýni
Tilbúin til innréttinga.

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 18,5m

Fiskislóð
Atvinnhúsnæði

101 Rvk

Lítið atvinnuhúsnæðisbil
163 m2 á tveimur hæðum
Laust strax
Sameinaður lager og skrifstofa

v. 29,9m

Þrastarhöfði
Byggðu sjálfur!

270 Mos

Höfum tvö 185 m2 raðhús til sölu
Nánast allir milliveggir klárir
Lóð ófrágengin
Skemmtilegt skipulag

v. 45,9m

Keilufell
Fallegt einbýli

111 Rvk

Fallegt hús við Elliðaárdalinn
211,9 m2 4 svefnherbergi
Mjög stór bílskúr

v. 23,9m

Langahlíð 
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal 
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

v. 16,9m

Efstasund
 Fallegt sumarhús

Hraunborgum

59,2 m2
Fallegt hús á grónum stað
5.000 m2 leigulóð
Nálægt sundlauginni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... raðhúsi, parhúsi eða einbýli í 104,105 og 108. 
Verðhugmynd um 50 milljónir. Ákveðinn kaupandi. 
Bein kaup eða hugsanlega skipti á 5 herb. íbúð í Álfheimum.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

  

... einbýli-raðhús í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

  

... 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Sólríkar svalir og austan megin í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi
fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  
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- með þér alla leið -

Fagrakinn

v. 28,4m

220 Hafnarfjörður

Góð 163,9 m2 efri sérhæð
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 38,9m

Lyngbrekka 21
Fallegt parhús

200 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónsson, Sölufulltrúi

hilmar@miklaborg.is  
sími 695 9500

17:00 - 17:30

mánudagur 16.maí 

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

Langholtsvegur 165
Glæsilegt raðhús

142 m2
Mikið endurnýjað
Á góðum rólegum stað
Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 16.maí 

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 19,3m

Mosarimi  
Falleg 3ja herb

112 Rvk

81,9 m2 íbúð á besta 
stað í Mosarima 
Sérinngangur
Stutt í skóla og leikskóla

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 54,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

112 Rvk

v. 15,6m

Þórðarsveigur
Góð 2ja herb

113 Rvk

Björt og skemmtileg eign
Fallega innréttuð
Jarðhæð
Góðar svalir

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,4m

Fagrakinn
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 7,9m

Aspavík
Sumarhúsalóð

Hraunborgum

Allt klárt til frekari framkv.  
Fullbúið gestahús og 
steyptur grunnur undir 
sumarhús. Inntök, rotþró og 
samþ. teikningar klárar.

TILBOÐ

Básbryggja
Afar glæsileg penthouse

110 Rvk

332 m2 
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð 
 60 ára og eldri

105 Rvk

3ja herb. 85 m2 á 6. hæð
Glæsliegt útsýni
Öflugt félgsstarf
Virkur þjónustukjarni

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 17,9m

Næfurás 
Stór 2ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Vinsæll staður
Frábært útsýni

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal 
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

v. 24,9m

Akralind
Atvinnuhúsnæði

201 Kóp

Góðar innkeyrsludyr
155 m2 með millilofti
Frábær staðsetning
Laust strax

v. 20,9m

Kristnibraut
3ja herb
113 Rvk

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð í lyftuhúsi
Gott lán getur fylgt

v. 23,9m

Langahlíð 
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is ... 2ja-3ja herbergja íbúð í 108 Reykjavík
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... 4ra herbergja íbúð/hæð í Hlíðunum.
Afhending í ágúst eða fyrr.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson 
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... einbýli / parhúsi í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup er að ræða og sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is

... 80-120 m² íbúð við Ingólfstorg í Reykjavík.
Fyrir fjárstekann aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða  eða mar@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í 
Reykjavík eða Garðabæ. 
Kaupverð allt að 30 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178  eða atli@miklaborg.is

... hæð eða raðhúsi fyrir ákveðinn viðskiptavin.  
Eignin má kosta á bilinu 30-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100  eða oskar@miklaborg.is

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is 

... stóru einbýli í 101, 108, 170 eða 210.
Leita að í það minnsta 400 m2 góðu húsi í ofangreindum 
póstnúmerum. Skilyrði að í húsinu séu góðar stofur.
Um er að ræða bein kaup og trausta greiðendur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342  eða ragna@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Kópavogi.
Yfirtaka á lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... sérbýli rað-, par- eða einbýlishúsi í 
Linda eða Salahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is 

... 4ra herbergja íbúð í Áslandi, 
Norðurbæ/Miðbæ Hafnarfirði. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080  eða david@miklaborg.is  

... 4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti 
með stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is  

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Andrésbrunnur

v. 26,8m

113 Reykjavík

119 fm í lyftuhúsi

Sérstæði í lokaðri 

bílageymslu

Gott skipulag og 

vel umgengin eign

Vel skipulögð 4ra herbergja 

íbúð á 2. hæð við

Andrésbrunn í Reykjavík.

... 3ja-4ra herbergja íbúð í 101 Reykjavík, 
verður að vera yfirtaka á láni eða því sem næst. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.  

... 80m² 3ja herbergja eða stærra í 
Hæðargarði fyrir eldri borgara. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.  

... 4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi, 
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina 
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 8991178.  

... þjónustuíbúð í Kópavogi eða nágreni. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... einbýli á Seltjarnarnesi fyrir aðila sem 
er búinn að selja. 
Staðgreiðsla í boði. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.  
            

... rað- par eða einbýli í nágrenni Snælandsskóla 
eða Álfhólsskóla. 4 – 5 svefnherbergi.
Möguleg skipti á 4ra herbergja íbúð í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.  

... 150m² eða stærra í Suðurhlíð við 
Fossvogskirkjugarð. Helst efstu hæð. 
Staðgreiðsla fyrir réttu eignina. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.  

... vantar 4ra herbergja í til leigu í Grafarvogi. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

... raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

... 3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

... 2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

... 4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

... penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda 
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.  

Við leitum að ...Langalína 210 Garðabæ

117,4 m² glæsileg íbúð á 2. hæð

Stæði í bílageymslu

Lifa-design innrétting í eldhúsi

Frábær staðsetning, við sjóströndina 

Eftirsótt blokk

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 23,9m

Laugarnesvegur   

Falleg og björt miðhæð

   105 Rvk

Þríbýlishús
Alls 128 m2 m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsnesi

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

STÓRAGERÐI 42-44
 Stórglæsilegar íbúðir
Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir 
í einu vandaðasta 
fjölbýlishúsinu í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 15,9m

Fullbúið heilsárshús

Stærð 68 m2
Innastokksmunir geta fylgt
Lokað svæði
4.610 m2 eignarlóð

Lækjarbrekka Grímsnesi

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og velskipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 15,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,0m

Nönnufell
Björt 3ja herb

111 Rvk

83,5 m2
Yfirbyggðar svalir
Útsýnisíbúð
Góðar innréttingar

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Vinsælt hverfi

v. 18,5m

Vesturgata 
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi

Fullbúið sumarhús
8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 20,5m

Hverafold
Stór 3ja herb

112Rvk

Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

.miklaborg. is 

þér alla leið - - með þér alla leið -

þér alla leið - - með þér alla leið -  

Óskar R
hdl. og 
fasteign

Halldór
löggiltu

56

Óskar R
hdl. og 
fasteign

Halldór
löggiltu

56

v. 25,9m

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2 í lyftuhúsi
Sérstæði í lokaðri bílageymslu
Gott skipulag og 
vel umgengin eign

v.41,7m

Heiðnaberg
Glæsilegt einbýli

111Rvk

187 m2 á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Bílskúr 
Fallegur garður
Góður timburpallur

v. 13,9m

Víkurás
Snyrtileg 2ja herb

110 Rvk

Íbúðin er á 3. hæð
Suð-vestursvalir
Kíktu á þessa!

v. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 18,4m

Naustabryggja 
Rúmgóð 2ja herb

110 Rvk

Snyrtileg og vel um gengin
Jarðhæð
Stæði í bílageymslu
Skipti á stærri eign í Grafav.

v. 22,0m

Flókagata
2ja-3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð 
í fallegu húsi
Frábær staðsetning
Falleg íbúð sem vert er að skoða

v. 13,5m

Laugateigur
2ja herb
105 Rvk

Tveggja herbergja 
íbúð á jarðhæð í 
snyrtilegu fjórbýli 

v. 19,4m

Laugavegur
Góð 3ja herb

101 Rvk

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2 hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 32,5m

Vindakór
 4 herb

203 Kóp

160 m2 íbúð með bílskúr
Efsta hæð
Frábær staður
Byggingaraðili Sérverk ehf. 

V. 15,4m

Þórðarsveigur

Vel skipulögð eign
3. herbergja í lyftuhúsi
Góð gólfefni og innréttingar
Skipti skoðuð

3ja herb
113 Rvk

v. 22,2m

Svarthamrar
Hlýleg 3ja til 4ja herb

112 Rvk

Rúmgóð íbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning 
Stutt í skóla og leikskóla
Góð áhvílandi lán

v. 37,9m

Tröllakór
Fallega íbúð á jarðhæð

203 Kóp

5. herb, 166 m2
Um er að ræða virkilega 
vel búna og fallega eign 
í snyrtilegu húsi

v. 32,9m

Hátún
Sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð, 170 m2
Þar af 28,2 m2 bílskúr
Tvíbýli
Fjögur góð herbergi
Töluvert endurnýjað

v. 39,2m

Kópavogsbraut
Glæsileg efri sérhæð

200 Kóp

Tilbúin til innréttinga
Frábær útsýnisstaður
Kauptækifæri

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

.miklaborg. is 
... 4-5 herbergja íbúð í Kórahverfi 
með lítilli útborgun. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir eldri borgara.  
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... neðri sérhæð í Norðlingaholti 
með sér inngangi.  
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... 5 herbergja íbúð eða raðhúsi í Víkur eða 
Foldahverfi í Grafarvogi með bílskúr. 
Hugsanlegt er að bjóða skipti á 4 herbergja íbúð á 
Bakkastöðum, þó ekki skilyrði.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is 

... eign í 104 - 105 (nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 5 herbergja íbúð (4 svefnherbergi) í 
Norðlingaholti. Má vera mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson
 í síma 569 7000 eða jason@miklaborg.is

... raðhúsi í Fossvogi með hugsanleg skipti 
í huga á minni eign í Fossvogi.
Um er að ræða íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.  
Raðhúsið má þarfnast viðhalds.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Við leitum að ...

v. 19,9m

Lambhagi
Glæsilegt heilsárshús

Bláskógab.

Stærð 101,6 m2 
Frábær staðsetning
Hitaveita
Leigulóð

v. 16,9m

Efstasund
Fallegt sumarhús

Hraunb.

Stærð 59,2 m2 
Heitur pottur með útisturtu
Hitaveitusvæði
5.000 m2 leigulóð
Vel með farið hús á fallegum stað

v. 13,7m

Bíldsfell
Sumarhús
Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 28,9m

Eyjatún
Nýlegt sumarhús

Kjósinni

Fullbúið, 114 m2 
Gott skipulag, stórt svefnloft.
Stór verönd með heitum potti
Ýmis skipti skoðuð.

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

Svínadal

50 m2 hús með góðum sólpalli
2 svefnherbergi plús 
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

þér alla leið - - með þér alla leið -

þér alla leið - - með þér alla leið -  

v. 48,0m

Hlíðargerði

Fallegt einbýlishús

108 Reykjavík

Stærð 216,3 m2
Frábær staðsetning
Gróinn garður

... vantar 4ra herbergja í til leigu í Grafarvogi. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

... 3ja-4ra herbergja íbúð í 101 Reykjavík, 
verður að vera yfirtaka á láni eða því sem næst. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.  

... 80m² 3ja herbergja eða stærra í 
Hæðargarði fyrir eldri borgara. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.  

... 4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi, 
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina 
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 8991178.  

... þjónustuíbúð í Kópavogi eða nágreni. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... einbýli á Seltjarnarnesi fyrir aðila sem 
er búinn að selja. 
Staðgreiðsla í boði. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.  
            

... rað- par eða einbýli í nágrenni Snælandsskóla 
eða Álfhólsskóla. 4 – 5 svefnherbergi.
Möguleg skipti á 4ra herbergja íbúð í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.  

... 150m² eða stærra í Suðurhlíð við 
Fossvogskirkjugarð. Helst efstu hæð. 
Staðgreiðsla fyrir réttu eignina. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.  

... raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

... 3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

... 2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

... 4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

... penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda 
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.  

Við leitum að ...Eyrarskógur

v. 14,7m

311 Borgarnes

50 fm sumarhús með góðum sólpalli

Tvö svefnherbergi plús 10 m² 

svefnskáli með sólpalli

5.200 fm leigulóð

Selst með öllu innbúi

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 25,5m

Efstaland 16
3ja herb
108 Rvk

Fallega 3ja herbergja íbúð 
á þriðju og efstu hæð.  
Íbúðin er öll hin snyrtilegasta 
og mikið endurnýjuð.

Nánari upplýsingar veitir:
Davið Jónsson,  Sölufulltrúi
david@miklaborg.is  sími 697 3080

Í dag
frá 19:30-20:00

Þriðjudagur 26. apríl 

OPIÐ HÚS

v. 19,3m

Mosarimi 13
3ja herb
112 Rvk

Fallega 3ja herbergja íbúð 
á góðum stað í Rimahverfi.  
Sérinngangur
Næg bílastæði

Stutt í bæði grunnskóla 
og leikskóla.

Nánari upplýsingar veitir:
Davið Jónsson,  Sölufulltrúi
david@miklaborg.is  sími 697 3080

Í dag
frá 17:00-18:00

Þriðjudagur 26. apríl 

OPIÐ HÚS

v. 23,9m

Laugarnesvegur 58

Sérhæð
105 Rvk

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 m2 
Með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
Frá kl. 17:30 -18:30

Miðvikudagur 27. apríl

OPIÐ HÚS

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 39,9m

Langholtsvegur
Glæsilegt raðhús

104 Rvk

Raðhús á 3.hæðum
Gróinn og fallegur garður
Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn síðustu árin

v. 39,9m

Grænamýri 
Mjög góð 4ra herb 

170 Seltj

Efri hæð - 112 m2
Stórar stofur 
Suðvestur svalir
Frábær staðsetning

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 17,9m

Næfurás 
2ja herb
110 Rvk

Stór 2ja herbergja
Gott skipulag
Vinsæll staður
Frábært útsýni

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús

201 Kóp

3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Vinsælt hverfi

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 27,5m

Hörðukór
Stór 4ra herb

203 Kóp

Stærð 125,8
Stæði í bílageymslu
Björt og rúmgóð
Fallegt útsýni

v. 20,5m

Hverafold
Stór 3ja herb

112Rvk

Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsn.

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 21,0m

Kiðjaberg
Glæsilegt sumarhús

Grímsnesi

Stærð 69,1 m2 + milliloft
150 m2 verönd
11.000 fm leigulóð
Rétt við golfvöllinn
Einstök staðsetning

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 19,0m

Sumarhús

Stærð 53,7 m2
5,6 ha eignarland
Þarfnast lokafrágangs
Tilvalin eign fyrir hestamenn

Árvegur Grímsnesi

v. 21,9m

Sumarhús

Bláskógabyggð
Stærð 101,6 m2
Hitaveita, hita í gólfi 
Glæsilegt útsýni til allra átta

Lambhagi 801 Selfoss

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 m2 Sumarhús 
5.000 m2 eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 6,8m

Skarð
Sumarhús

610 Grenivík

Í Grýtubakkahreppi
Stærð: 32 m2 
Viðarklætt að innan
Mjög fallegur staður.

v. 15,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið sumarhús

8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 38,4m

Hallkelshólar
Stórglæsilegt heilsárshús

Grímsn.

Stærð 131 m2
Auk 24,5 m2 gestahús
150 fm sólpallur
Glæsilega innréttað

v. 25,0m

Útey
Sumarhús

801 Selfoss

Bláskógabyggð
Fullbúið 85,5 fm
1 ha. eignalóð
Stór sólpallur
Fallegur staður

v. 11,6m

Klausturhólar 
Sumarhús

Grímsn.

Sumarhús á byggingastigi
Stærð 89 m2
Fullfrágengið að utan
Rafmagn komið í hús.

v. 5,5m

Svínhagi
Sumarhús
851 Hella

Gott ca 63 m2 sumarhús á 
9.600 m2 eignarlóð við 
Svínahaga í Rangárþingi ytra.
Þarfnast standsetningar

v. 27,9m

Svínhagi
Sumarhús
851 Hella

Glæsileg heilsárshús
1,6 ha eignarlóð
Frábært útsýni
Innbú getur fylgt

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

569 -7000   Síðumúl i  1

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

hæð eða litlu húsi nálægt 
miðbænum til leigu í 1 ár eða lengur.
Traustur leigjandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634. 

2ja - 3j3jja herb 33ja a a h ergja íbúð í nágrenni 
við Háskð skókóóla Ísv skóólav sk lavvi kóóla lands
j jj gj

fyfyyrir starir starfsmanmaannnfyfyyririr maannfyfyyririr r stafyfyyririr r st nyyy  H Háskólans. HáHHá HH
NNáNáá iri uupplýsinga-- NNáNánánaari a-- NNáNánánaariri uuppplýs r veitveitir Halldór I.rrr ver v  Andrésson 

4210.íí ssímímamaa 889977 4 íí ssímíma a 889977 442

444-555 hh4-5 herberj5 herbbb j ííí4 5 heerrbbe5 herbeerjrjaa ííí4-4-55 hheerrbbebeerjrjaa íííbbúbúúðð í Hólahvó hhvererbbúbúúðð í hvbbúbúúðð  í í H ve fi eða fifi e
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NNáNáá ii lýlýý isinga-- NNáNánánaariri uupppplýplýsýsisinggaa-- NNáNánánaariri uupppplýplýsýsisingga eitir Ólafiti ÓÓll ff FFiir veitir Ór vveeititir Ólaafuurr FFininrr vveeit r Ólalafafuur r FFininnbogason n nn
 í síma 8í sí síma símíma 8maa 882222 2232303077 í símma 822222 2232303077. í ssímíma 822 2232303077.
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Eignin þarf að vrf aaðaðrf aað eraerara a 33j3ja til 4raa til 4ra til 4ra a3ja tra a 33j3ja til l 44rraa hhehererbbeergrgjgjaa cc aaa 1222hhehererbbeergrgjgjaa cc.a a a 1222herbergja c.aheherbeergrgjgjaa a 122200 11515500 mm2m2200-1-1515500 mm2m200 11515500 mmm
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- Nánari upplýsingari upplýsingaaplýsNánari upplýsinggap ýplýsplý aplýplýsýsiýsingupplýsingaaa p ýs r veitir Atli S. Sir veitir Atli iSS Sir veitir Atli S. Sr vveeititir Atli S Sir Ar veitir Atltli Sr veitir Atli S. Sr vveveititirr Ar veit r Aeee g rðsggvgvavarðsssoonngvagvarðrðssssogvarðsssonng a

í síma 8991178. í síma 899117símma 899989911117ma 911117 1111

100-130 m13 ²²² íbíbúbúú1 m²m²² íbíbúbúú1 m²m²² íbíbúbúúm²m² íbúbúúúbúð á Nesinues nuð áðð nuuðð á Nesinuuðð  á nuuð nuuð uu
með bílskúr ððar eeðeðar eeðeðaa bbílíl geymslueymslu.ubbílílaag msbbílílaag
- Nánari upplýýýsingplýsýsisinggaari u plýsýsi aýsisinggaap ýp ýý g eititir Halldór I.Halldór rr vveeit allrr vveeitrr vveitirr H ór  AndréssonAndréssdréssoéAndrésson Andrésson  AndréssonAndrésson drésso
 í síma 897 47 4424212100424212100í síma 424212100.íma 88977 4424212100.símma a 8897 4424212100.

éé bbýýlýlii tilil lsséérérbrbýýlýlii tilil leeesséérérbrbýýlýli i til tilil leeesséérérbrbýýli tilil leeesséérérbrbýýlýli i til letil eigu í i íí hverfumh figu í hverfuí hverfum iigguu í hverfum  í hverfumigu í hvhvigu í hverfum verfugu í hverfumu  í igu í hvhv m guu í h erfuigguu  í í hhvverfrfuumm m 70108 eða 270108 eða 208 eða 270ð 2270108 eðaeð 27010 eðða 270.ða 270.108 eðaeðða 270.108 eða08 eða 28 eða 27ða 700..
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effri hæððð ri i hhhææðneðneðneneðrðrðrineððrðri hhðrðr hæn ðri hhðððððriiii hhhhææðneðrneðrneðrrii hneððrðririii h

v 44 7mv 444 7777mmmmm RRRRaaaðaðaððRRRRaaðRRRaðRaaðaðhhhhhúhúsússs   444 hherb hhú 4   18282822 2 82 m2

GGGoGott skipulag, lag, aag, a aalalltttulaag, al   vvvaaavavanndnddadaaðaðððndadaaðnddaaðað
TTTiTimburverönd öönnd ttitil l ssuuTT l suT nd ððð-vðð-vveveeeveeevee ttururssstu ssstuurss urs
EEfEfEftirsótt eigngnnE

VVVVelheppnpnaðpnaðnaðð tvtvtvvvVV ð tvvílílylyyyfyftftttílílylyyyfyftftttílylyyyfyftfty
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Parhús   4-5 herb   167 m2

Mikið endurnýjað
Stór verönd
Frábær staðsetninggg

efri hæðjarðhæð neðri hæð

v. 39,5m

effri hæfri hi hæhæh ðððf i hææðæððeeeffri hæææð jj ðððhhhæharðhæðððæðjjaarðrððhhhæhæææððjjaaarððhhææææððð

v. 57,0mv. 57,0m57,v. 57v. 57,0m0057,0mv. 57,0mvvv 57 057555777 0mmvvv.. 5575777,00mmmmv. 57,0 557,0m7,,, PPaarhús 7 herrhhhúúúsúss 7s 7 he7 heParhús 7 heParhúsrhúhúúss 7 h7 heeePPaarrhúúss 7 hes 777 heeeeParhúsParhús   7 herhús   7 heús   7 errbb   237 2237 237237 7rrrbbb  23723rrrbbbb 222237rrbb b  2 7 mmmmm222mm222mmmmm222mmm222

MMMMjöjöög gög ggogotott 237 5ottt 2372337 5MMjöjöög gogotott 2337377,55 MMMjög gott 237g 7,57,55 5 m2mmm2m2 mmmmmm   ppaarhúsarhúsppaparhúsarrhúúspparhúsarar s
Þar af 24,4Þar af 24 44Þ af ,4 ÞÞÞaÞaar r aaf 24,4 af 2ÞÞÞaar r aaf 22244,4,4 4 222m2 2 mm   mmm   skkbí kúbbíl kúbbbíílsskúúúrbbbíílsskkkúúrrbbílskúskúr
2222 hhh ðiii22 h2 hæðiææðæðir2 hæðir2 hhæ

búðbúð í kjallaraAukaíbúð í kjallaAAukaíbúð í kjúðð íí kjallaralaraAukaíbúð í kjallukaaíbíbbú llarjj
ýGGGGlGlææææsæssilileegggt útst útt útsýsýýniGGlæsilegt útsGlGlææGlæsilegt útsýnæsilegt útsýnisilegilegt útsýgt æsilegt útsýniýg ýýý

PPParhús á 2Parhús áaarhús á rhús á 2. hhús á 2. hús 22. hhPP .  hhææðuæððð mmæææððuumummæððuumm
GGGGGG óGrófarsmárGrófarsmáriófarsmáófófaffarsmarsmámmáGrófarsmáriá iGróGrófa áriárGGGGrófarófa mámááárGGróóf 201 Kóp202020000111 KKK201 Kópp22001 KKKóóp2012201 KKKóóppp01 K0  KKK

2223v 2323 93 999v 2323233 99m99m9mmmmmvvv.. 223. 23,9233,999m9mmmmm,,,, Fjölbýli   3 FFjölbýli   3 öölölölbbbýbýýýlýliiiýli   3býli   333Fjölbýli   3 FFFjölbýli öölölölbbbýbýýýlFjölbýli ibýli   3 333 FFjölbýlFFjFjööölölölbbbýbýli    33 jj ýjj ýý herb   128herb   12heheeerb 128rbb 1281herb herbheeerrb 11282888he b    1288 mmm2mmmm22mmmm2

ÞríbýlishúsÞríbýlishúshúsríbýlishúsýýý
AAlAllslAllsls 11122288Alls 128ss 11122288Alls 128 AAlAllslsss 11122288128 AA s s 1128 222mmm2m22mm2m2mmmm2m2 2  mm bílsm bílskúrbðððð tótótóómmmemeeðeðð smeð ssstótótórórruuummmemeðeðð stótótórórruuummmm bbmmemeeðeðð ð ssstórórruuumm m bb
GGlæsilegt hGlæsilegt hæsilegt hGlæsilegGlæsilegGlæsilegGlæsileglegtegt hgt húhússGGlæGlææs leg ússGGlæGlæsile hhhúsúsússG silegegegt hhhúússsg

Falleg og björt miðhæð
LaugarnesveguLaugarnesveguLaugarnesveguLaugarnesvegurrrr 105 Rvk105 Rvk105 Rv105 Rvk

Nánari upplýsiningaar vveitir:
Hilmar JHilmar JónaHilmar Jónasmar Jónasson Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is  sími 695 9500

Mánudagur 28. mars

. 39v. 39,5mv 3v. 399,59,55mmm39,5m. 39,5mmv. 39v.. mm39 5mmm

HHra nbrbbHHrraauunnbnbbrraraunbrauuttHHrraraauunnbnbbrraauuttHHrraraauunnbnbbrra tHHrraauunnbraauut
éSé h ðððSSéérhærhhæææðæððSSéérhhææðæðð

KKó22020033 KKKópópp22020033 KópKKóópp203 Kóp202003 KóKópóp22020033 KKKóópóppppp

44 ssvveefnfnherbergheerrbbergi44 ssvveefnherbrbererggi44 s fnhheer erg
RRúúmmggóóðóðð ststoofamgóð stofaóðð stofafaRRúúmRúmggóóðóð faR óðóð ð ststoofafa
SSkjkjóóllsöm verönöö ve öööm verönddSSkjkjóólslsösömöm veröndm verörönSSkjólslsöm verönd
GGlæsGlææsilegt útsýniillegt útsýnæsilegt úú ýýGlæsilegt útsýniGGlææGlæsilegt útsýnigt úútsýnitsýsýnæssileegt ýniG æs egt útsýúttsýsýniý

0 5mv 200 5mv 20 5m22200 5v 20v 220 5m0 55mv 20. 20,5m0 5m0,5mmmmv. 2v... 22200,50,5,55mmmmmm20,5vvv. 20,5,55mm

KKársnesbrautKáá bbbbrraurautauttautKKKáKáKárrsrsssnnneneeesssbbbrrarautKKKáKááárrsrsnessnnneeesbssbbbrbrKKársrsnsneneeessbbrbrrauKKKáKáársnersrsneessbbbrbrraraut
EEEf i é hEf i é h ðEfri séri sérhæi éé h ðhEfri sérhæððEEfri sérhæðEffrririi sssééérrrhhhææææððEfri sérhæEffri érrhhæææð

022020000Kóp0Kóp00KKóKó200Kó0KópKóp0Kóp2000Kóp0KópKKóKó220000 Kóp0KKópóp222000 Kóp000 0Kópppp

444raa hherbergheererrbeergrgjjja444raa hheheererrbbbeeergrgjjja444raa heerrbbeergergrgjrbergjaja44raa a hheheerer ergrgrgja
SSSéérrr iinnnnnngangangngngguurgurSSSér érr r iinnnnnSér inngangurgaaangngngguSSérr iinnnnngggaaangngggurr
LALALAUS STRAXAUAUUSUSSS SSSTSTSTRTRARAXAXAXS STRAXLAUS STRALAUSLAAUAUUSSS SSTRTRAXXXLALALAAUUSUSS SSSTSTTRAXRAXAXAXLALALAUSS SSSTRAXAX

34,034,034344

SSSérrrhhhæhæææðæðérSérhhærhhæðæð
1110055  RRRRvRvRvkRvkkvk R k

NNýýtttt t hhhúhúsús byggt í göí göNNýtNýtýttýttN tt hý mmmlulumumm m ssstílílum stítílum st
16 mmm2 ssérhæð1616555 mm21655 m

ér gga bjöa björtSérSéérlrleeegrleeSéérlSéérérlrle
TTTilblbúbúbúúiúinnn unn undir trévndir trévTilblbúbúúiúinnn unTTTilbbúúinn undir tré eerkrkrkrkererrk

GullteiteigurigurGGuGuuullltltGuGuuulllt iguullllt

v. 22222,92,9mm

Kelduland
33ja a hhehererberberbhheer
101088 RRvvk

Góð 86 m2 3ja ha herbergja
Góður staður í Fr í Fossvogi
Mjög mikið enendurnýjuð
Kíktu á þessessa!

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herbb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v.v. 33377,99999m9m9m99937,9mv ,vv. 37,337,,99mm

Kólguvað Kólguvaó guvað 
Sérhérh
1110 11

Glæsileg efri sérhæil f iri sérhæéGlæsileg efri sérhleg efri sérhææsileg efri sérhæææsileg GlæsilegGlæsileg efri sérefriGlæsileg efri sérhrhæhææri sérhææðððððð
TTvíbýlisTvíbýlishúsvíbTvíbývíbýlishúsTTv

úrlskúrBílskúrskBBBílslsskskkúkú
r vönduð eignr vönduð eignnAAfAfarar duAfarAfAfarAAfarAfar AfAf r v

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur
3ja herb

83,4 m2
Mikið endurnýjuð
Endaíbúð
Gott skipulag

v.v. 2v. 21,9mv. 21,21,9m

Andrésbrunnur 8 

3ja herb
113 Rvk

Falleg 95 m2  3ja herbergja
á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi

Stæði í bílageymílageymslu
Laus straxs strax
GottGott verð

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar R. Harðarson,  LöggLöggiltur fasteignasalisali
oskar@miklaborg.is  sím sími 661 2100

Í dag
Frá kl.  17.45-18.15

Mánudagur 28. mars

OPOPIÐ HÚS

v. 30,5m

Lindarvað 5Lindarvað 5a

SSééSérhæð

1110 Rvk0 Rvk10 Rvkvkk

Ný stórglæsileg sérhæð
4ra herbergja
Eftirsóttur staður
Tvíbýlishús
Glæsileg eign

r:
Löggiltur fasteignasali

mi 661 2100

-17:30

ÚS

v. 45v. 45,0mv. 45,0mv. 4545,0m45,0mvvvvvvv

BBirtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandaðaðað ð 
og vel skipulagt og vel skipulagt 
214                214        me    meðmm ðð bílskúbbíbílssskkúkúúrr    meððð bbbíbílbílskkúrrmeeððð bbbíbílílssskkúkúúrúrrmmmeeðð bbíílssskkúúrúrr
Möguleiki á 5 svefnMöguleiki á 5 svefnöguleiki á 5 svefnvefnnMöguleiki á  5 svefnMögguleiki á 5 svefnguleiki á 5 sveefnnMöögu 5 s hhh.hh.hhh
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v. 26,5m2626

Espigigerði
Útsýsýnsýnisíbúð ð ð 

110109 Rvkk

Á 8. 8. hæð
GGlæsileg 2ja-3j3jaa herb
Fallegt útsýniFallegt útsýniiFallegt útssýniútsýni
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HeimHeimahagi 9
Mikið endurnýjað einbýli

800 Selfoss

Gott innra skipulagl
Fjögur góð svefnherFjö bergii
Skoða skikoða skipti á eignSkoða sS  á höfuðb.
ÁÁhv. lán ghv. lán gelán geta fylgtÁhÁhhvv. 
Laus fljóts fljótfljótlegjótlegaafljójótótleg

Nánarinari upari upplýsingu ar veitir:i
Atli S. Sigv. SigvaigvarðsAAA son, 
SölufSölufSölufuölufölufulltrúufulltrúiSölufölölufufuuufuuulltltr

atli@miklab@mikl@mmikmimikiklklabklaborg.iikklalaab s  s
símiss  899 111178111781778

18:00 - 19:00

fimmtudaudagur 23fimmtu r 23.jú23.júnú3.júní.júníngur 23r 23.jú3 úníúnnnííúnnííí

OPIÐ HÚÚHÚS SÐ HHÚHHHOOO HHÚÚOOPIOP ÚÚOOOOPPP ÚSSSOOOOPPPPIÐOOOPP ÐÐ Á FIMMTUDÁ FIMÁ F AG

v. 25,925,925,9m25,9m2

HHHverHverfirfisgata 21rfisgata 21rfisgata 21gata 21HHvHverfisgata 2HHHverfisg 1
Virðulegt hús Vi ðVirðulegt hús ðulegt húsulegt hút h vvið hliðina áviðið hliðina á við við hliðina á ð hliðina á ina áiið ÞjóðleikhúsÞjóðleikhúsinuðleikhúsióðleikhúsinÞjóðleikhúsinuúskhúeikhúsinÞjóðleikhúsinuhúsinuÞjóðleikhúsinuijóðleikhúsinjóðleðlðleikhúsinuðl

 101101101 01011 1101110001 ReykjavíkykReykReykjavRey

krifstSkrifstofu og þjónuSkrifstofu og þjónufu og þjónuustuststutuhúsnæði á frábtuhúsnæði á frábærhúsnæði á frábærá frábærs t ðum staðum staðum staðð
amLangtíma leigusamLangtíma leigusama leigusamnnia leig ningurngungur

TIL LEIGULL UUTIL LTIL LEIGUTIL LEIGTTIL LEIGL LLEIGULEIEIGGGGGULEIGUUTTTTILL LEIGUEL LEIIGL LEIGL LEIGEIGUUUTTTIL L UUT LEIG

v. 45,9mm

HHeHeHeeeiðiðnaððnðnnnaiðnaiðnabergHHeHeHeeeiðnnanaaababHHHeHeHeeeiðððnnnaab
GGGGGlælæsilegt raðhlæsilegt raðhGlæsilegt raðhGGlæææGG æGGGlæ úsús

111 Rv111 Rvkvk

203202033 3 mm22 á 2. hæðumá 2. hæá 2m2 ám2 
277 27 22 m bíls2 bílsskúrm2 bílskúr2 bíbbb bb
GGróinn garðuróinóinnnn garn gn ggGróinn garðnnn n ggg
FFrábæFrábær staðsetningábææ ðFrábæærær r s aðæær r s

 25,5m5,5m55mvvvv. 25,2 5mmv. 25,5mvv  25 5mmv.v.  225,5m5mmvv.v.  2225,5mv.v.  22 ,5m

Bakkask staðirastaasasstatastatataað
4ra herb44r
112 Rvk

VeVel skel sskkippupululööggððel sskkippupulögulööggðVVel sVel skkippulpululöögððpp g
Falleg eeign í vinvinsæFalleg eigFalleg eigni n í vinsí ig eeieiggnn íí vvinnsFFalleg eigngnn í í v nsæsææFFa g e n í í vvinnssææaa e e g sæælu hverfillu

pSSkkipptii möguSkipti mögmögguleg áuleegkipti möguleg á stá sststSSkkippti i mmmöguleegg áá sststg æærriæærærr
eign í Grafarvogieign í Grafarvogieiggnn íí GGrra arvvogiieeiggn í Grafarn í í GGrraafa vo

v. 25,9m 25,9mm9mm

EspigEEspigerðispspigesppigiiig ðpiiggpigiggsp g
Glæsileg útsýnGlæGlææææssæsisiGlæsil ýnæsiGlæsileGGlææs isíbúði

108 Rvk108 

1002 02 1002 mm2m2 2 
8. hæððhh8. 8 hæðæðæð hæð
Falleg íbúðFaFallegalleg íballeegg g íalleg íbúðleg íballelegeg
Laus straxLaus straxaauusss ssaauusss ssauuusss ssaus

v. 23,9mv. 23,9m

SSkeljanes   nene
merandSjarmeranddi 3di 3jndi 3janddi 3jandi 3ra di 3ja herba herbherbherbaa h

101 Rvk101 Rvk101 Rvk101 Rvk01 

83,583,5 m5 m25 m2mm2
Í fallÍ faÍ fallegalleguallegu rereisuleeisu reisulegueisuleguallegfallegu  reifallegguuu rei uleegueguÍ f guu  re guuleguguu  rereieisureisuleguguueggu su eguguu timbburhúsib hú timburburhúsibur timburhúsimbbu  titimmb  titimburmburhúsibbuu
EEfEftEftirsótturóttttuurr ssttaaðurrE tirsóóttttur ssttaaður
GGGóóðð bbílílaaststææði GGGóóðð bbílílaaststæ

Leiff ta Leeeieifsifsfssgsgaggaaatattaataaaa LLLeiifssgsggsgaaattata a LLeeeiiifsfsssgggaatattaa a a 
GGGGGóóóðóð 2ja herbGóð 2ja herbGóð 2jóð 2ja herbhhherbeerrbGGGG ð 2ja herba hhheeerrberb2GGG a hea hhhee bGG aa a hh rrbbb

11101 Rv01 R01 R101 Rvk101 Rvkkvk1 vkkvk101 R011 RRRvvkkk

4444444,1114444,,,1 1 ,1 4444,,1 1 2222mmmm22mmmm
ÓÓÓÓÓsasamþþþmþ. 2þ. 22j2jja heþ. 2ja he2ja herbbergjbergjerberergjerbergjþ. 2ja herbergjj2ja herbergjÓÓÓssamamammmþþþ. 2ja herbbbeer jÓÓÓsÓsasasamamammmþþ. rbbeerÓÓÓsÓsasasamamammþ. 2ja herbergja herrrbbbeergjjaaaaaaa 

 24,7 24,777mm7m242444,7mmv. 24,7244 77m2 7v. 2v. 2244 7mm

rgaarsanndurBorgarsBorgorg sanduandurndduursananduurursanndduururrndururrsandduurr
EEinbýliEi býbýýliiEEEinbýýliiEEEin iEEinEinnbbý iEE nbbýbý
50850 HHe850HHeellalaa850 H0HHeellala850 Heellala885 ellala

Vel staðsett 182tt 822Vel stastaV set m2m2m einbýeinbýli bbýýlieinnbbýli e nb
r svejögur svefnherbergFjögur svefnherberggur s bergFjögur svefnherbebergFjög veFjö ii

Stór br bílskúrbílskúrskúStór bíbílskúrSSt kúStStór btór bbíbílssk
Rólegt umhvóleg umhvmmhverfihverfiRólegt Rólegt uóleegt ugt umRóleRólególegt umhvet uumm verR m verfi
LLauaus fljóts flfljótlegajótlegótltleggaaLaus flus s fl ótltlegaj gg
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IðufelIðufeIðuððuufufeðuðufellIðufelllllðu eðufelleell
RRúmgóð 2ja herRúmgóð 2ja hmgóð 2ja hRúmgóð 2ja herRúmgóð 2ja hmgóóóðððóð 2ja herherherúmgóð 2jaRúmgóð 2ja2j hheererróð 2ja herrmgóð 22ja ererrgóóð bbbbbbbbbbbbbbbb

11 R kvkRv11111111 RRRRvvkvkk1111111 1 RvkRvkR k

68 668868   mmm222mmm22
33. hæðhhæhæ3. hæ. hæð3. hæ3. hæð. h3. hæ. hhæ3. hæhæ
StuttStutt í alla þjónusStutt í alla þjónusStutt í alla þjónusutt í alla þjttStutt í alla íí alla þjónusaStutt í alla þjónusStutt í alla þjónusStutt í allatt í alla þþjþjójónónónunuussStutt í autt í alla þjónusutt í alla þjþjójónónunuStStStutt í alla þjónusal jónónónunuusStuu í aalalla þjójónónunusttututuutuuututuuututuuu

v. 22,9v. 22,9mv. 22,9mv. 22,9m9m2 22

Skiphkiphphhoolttololtoltho
GGóð 3ja herb3j hherbbGóð 3ja heóð 3ja heerbbóð 3ja herba hherbGóðóð a a ha b

105 Rvk05 k055 RvkRvk10505 Rvk5 RRvkvk05 5 RRvvk

. h2. hæðð22. hæ
BílskúBílílsskúkúr rBílsBB
MMjMjög mMjög g mimiððssvæðisMj miððssvæM mimiððs sMjög mmiððs

v. 48,9mv. 48,9m48448,9m4888 99999mv. 48,9mmmm8,,9,9

LeiðhaiðhamrarmrarLe
Fallegt paegt parhhúússF

112 RRvvkkk

2212122 221212 m22mm2 2 
ð svefnheóð svefnfnhherbevefnherbergerbergi4 gó4 góð sv4 góð svegó svefnherefnherberfnherbergi4 gg

TTvTvævæær ttimburverandirimbuurverandirrveverandirandiandndidirTvær tTvævæær ttimimmbbuurv dirTTvTvævær timær timmbbu veranTvTvævæ timimmbbuurvrvever
Laust straxLaLaaust straxLaust straxt sstraxtraraxaxxLauLaust ssttraraxL t s axxx

vv. 13,9mv. 13,9mv.v. 13,9m. v

HHrHraaauaunbæraurauraraa rrHrraa rrHrHrara æærrr
Mjög gógóóðóðð 2j2j hhggóóóðð 2ja h2j2jaaa hhggóó 2jaa hhg  ggóóóðð ð 2j2jaóð 2ja a högg  góð 2j2jaa a hh bberbeeerberbrbberbbe brbbrbb

10 RRvkRv1111110 R10010 RvkRv110 Rvkkk1110 RvkRRvRvvkkk111100 RRvvvkkk1 0 RRvvvkk

62 m22mm22
Mjöög g ð 2ja herberðð 2jaja he berbóð 2ja herbere 2jjöögg góóóðð 2jj hha heerbð 2ja herberberögög góóóðð 22jjaja a h2ja he bebeerjöög ggóó 2jaa a hhheerberbeberjöö gggóóðð 2ja hhhe beererr agggjagjagjagjagjaagggjgjajaa
NNNýNýýNý góógólólfólfeffefnfgólfefniý gólfefniNýý ggóól efefnfný gólfefniNNý ggógólgólffefeefefnfniiNNNýý ólólffefeefefni

ututttutt þjóSSStutututt í allaíí aaalalllaa þjónónónuuusssSSStutuututt t í í aaalalllaa þj nnuuusssttutututtuu

v. 47,v. 47,547,5m5

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhalhaldd
Mikil lofthMikil lofthæð
GóðGóð eign

v 3v. 33,9. 3333,9m9mmm. 33,933,99mv. 33,99mmm,

VogaVogageerðiagerðierðVoga er
E ýliEiEinbEinbýýliiýlýliEinbýnbýlbýliýliinnb iý

1119990 0 VogaVVoVoggagaarr9  VVoggaarr0 Voggaarr

skskipGotGoottt skippukipulagGGott skottt sskskipuskskikippu agski
MMikið enð eennddurnndurnýjaðnýjaðMikið eenndurnýjaðenduurn ðMiMik en
SkipSkSkipkipti áSkipti á á iiá minnminni eignti á minni eigigngná mmi ni eignn í RVí R í RVKí RVKRVK í K

vv 228888 44mmmvv. 28228,48,4mmvv. 28. 2 ,4vv.. 2288, mmv. 2. 88,,4m

FagrakinnFagrakagrakiinnFagrakinnFagraaggrakinnn FFaaggra inn 
Góð eGGóð efri sGóð Góð efri sérhææefri sérhæriGóð efri sGóð efri sérhæérhérrhefri sérhhææææææóð efri sérrhææææóð efri sérGóð efri sérhæef sérhhææð ð e séséérhææðððððððð

2220 H22220 Hfj220 H0 HfjHHHfjHffj22220 2220 H0 fj2222222200 fj

1163,9 m263 99 m216363,9 m2m2163,9 m63,9 
ogg b, ris og HæHHæð, ris og b, ris og bílskúrs oris og bílskúrbílskúHæð, ris og bílskúrHæð, ris og bílskúrHæð og

Á bæbæfrábærærum stað íumÁ fÁÁ fÁ frábærum stað íÁÁ frááb um staðÁ ð í
iðiðbiðbææ HafnarfjarðarHafnff fj ðffjarðnarfjarðarmmmið æ Hafnarfjarðaræ Hafnarfjarðarmmmiðiðbbææ ðar

v. 24,9m

Álfatún

102,5 m2
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónusStutt í alla tu 

Mjög góð 4ra herb
200 Kóp

v. 1919,9 444444m44444mmmmm9 49,4444mmmmm99,,49,4444mmmmm99 44mm99,44444mm

Laugaveveggurg

Mikið eenendurnýjuðð
Hús í gús í góí góðu ástandtandiií g did
NæNæg gæg bílastæðiæði
SnSnSnyrtileg samameigmeigngnngngniggngg

FaFallalleg 3ja ja ha herbbbrbrbbbb
105 5 R5 Rvkk

v 22727,777 999mvvv 27,7 999mmmmvvv.v..  22727,,999mmmmvvv.v..  2222 ,999mmmmmm

NNNaustabryggjaabstabstabbryggjajaayggyggj
GGGlæ a hlæsileg 4raææGlæGlæsilegGlæsileg 4ra raraa hGGGGlælæGlæ ra hGGG a a G  hh hherb

110Rvk110 Rvkk1 0 Rvk

135 133535 135 mmm22mm2mm eeen endendandaíaíbbbúúúððð ene ddaaíaíbbbúúúðððndddaaíaíbbbúúðð
ÍÍ góðÍ góðugóðu lyfu lyftft lyftuhhuhúhúsúsú iiu lyfyftftutuuhuhhúúsisilylyyfyftyftutuuhhúúsi lyyfftuftuuhuhhúhúsúsúsisisigóóððu lyyfyfttuuhuhhúhúsúsúsisisi
StæðStæðæðiðiði ííí bbbíbílaílaggegeyeyeymymymsmmsslsluuí bílageymsluæðæðii ííí bbbílaílaaggegeyeymymymmslsluuuStStæææðæðæðiðii íí bbbíbílaílageyagaggegeyeyeymsymymmmsslsluuugg yyyy

9,9m4,9mmvv. 34. 34,9. 34,9333434344 9mvv. 3434,34,3434344 9mvv.vv. 34344,94,,9,99m9mmvvv. 34,9,99,

MáMMávMávahlávahlíðahlíðhlíðMM vahlhlíMMMMMávMMMáMá
4ra h4ra herra herb4 a h
105 Rvk05 Rvk101

44ra herb44ra herba herb4r4r
169 169 m2 m2 aukaímeð aukaíbúðmeð aukaíeð aukaíbúðúðððeð aukað a
Mikið endurnýjuð ð enduMikið endurnýjuðý ðikiM
SStórar svaStórar svalirSS ar s lirSSStótórrar svaaliSStótórrarar ssv
GGlæsileg eææsiileegg eigneieignGGGlæææsi egg eeieiggnn g gg

asali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  r

Guðrún Pétursdóttir
skjkk alagerð 

Hilmar Jóónnasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

Nánari upplýNánari upplýsingplýsinggaar veitirveitir:
Þröstur ÞórhallsÞröstur Þórhhallsallsssonons
Löggiltur fasteigLöggiltur fasteiggnasalgna i

throstur@mmiklaboklaboborgrg.is  rg
sími símimi 897 0634897 063406343477 

Til leiguTil leiguTilTil  12,9112,9m12. 1222,9m. 12,9v. 12,9999m9mm2,9mvvvvvv. 11122 9mv. vvvv. 2 9mvvvv. 11222vvvv 1 ,99m

FFFrFrFráráábær staðsetnábbæbæbææbær staðsetningær staðsetningststaðsetninær staðaðsseðseðseettnetnniinnbær staðsetningFFFrFráráábrábær staðseáb aððssesetntnniinnFFrárábæær s aðábær staðseettntnniinFrá ðsseetnFFFrFrFráráábábæbææær aðsetningaððsðsðsseseetntnniinnbæ se in
SStuSttuututt í skutt í sí sskókókóólóllaaaskóllaaí skókó aStStStutuututt íí ssskskskókóólóllaaaStuut skó
MMMMjMjöjöög góð áhvílandi jöggjög gggóóóðgóðð áááð áhvháhvvíílaílaílaaannnnddddiii di ög góð áhvílandig g áMjög gggógóð á ndMMMjMjöjöögöggg g ggggóóððð á vvílaílaílaaanndi Mjög óðð aMMMMjMjöögöggg g gggóóðð á ílaílaaann lálálááánnánláláláláán

v. 24,9mvv. 24v. 24,9m2v. 24,9v. 2

HáHáaaleeitittitisissbsbsbbbrautbrrautaleiHáHáaaleittitiisisbsbrauistissbsb t
VVeVel sl sskipuskipukipipppuuuulööögð gðkippupuVeVe ippppuuupuulskipipppuulsk uuulp 44ra her4ra herb4ra herbb

108 Rvk108 Rvk08 Rvk8 Rvkv

VVVel skl kkel skipulögipulöpulöllöulööögðgðð íbúð íbúð Vel skipulögVeel s ullöögöggV ögögggðpululöggð á 1. hæáá 1. hæðæð
1130 3011 m2 m mmeðððð bð bílskílskúreeðeðð skúreðeeðeðð 
StóStór sStór ststofofaaaa, þþþþrjú svsvvþrjú ssttoof , þrrj efnherbergiefnherbergifnherbergiefnherb
Lauaus flflfljótlfljótótltleleegggagagaaaegfljó ggagg
Vinssæælæl æl stastataaðaððsðsðssesesetningtningnininggðsta seVVininssæ aðaððsðssesese ninngins ðsðssese

v. 17,9v. 17,9m

NaustabryggNaustabryNaustabryabryggjaabryggjaggsta
Glæsileg 2-3jasilegeg 2-3ja2eg 2-3ja3jGlæsileg 2-3ja herbherb 
Eignin er á jarðhæðá jarðhæðrð ð
Góð timburverönderöGóð ttimbu rön
SkemmmmtileSkemmtileg íbúðíbúbúð
Skipti ti komSkipti koma til greinana áa a á 
4ra herb í Norðlingí Na he aholtihoholtiholti

v. 24,9v. 24,9v. 24,9m4,9m

EEEiðistorgEiðistoriðiðððiisiðistððistorgEi isis
Falleg 3ja g 3ja hea heeraa j bbbb

105 Rvk05 RRvkRvk

1102222,111 2,122, m2
Tvennar svalirTveenenenennnna alirTvvennar snnTv
Glæsilegt útsýniGlæGlæsilegt útsýlæsilegt útsýniæææsæssilegt úG æsæssilG
Laus fljótlegaLaus fljóLaus fljótleauuss Laus flLaus fljójótlegus fljótlegaLaus

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... hæð í vesturbæ Kópavogs 
eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnherbergi.
Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltj.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsinga- N r veitir Hilmar Jónasson
 í símí síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par-... ra...  eða einbýli einbýli í Kópavogi.
Er með með kmeð kaupanda me sem er búinúinn að selja sína eign.n.n. 
Verðhugmyndgmynd amynd alltVeV  að 48 milljóniró i .
- N- Nánari upplýsingaplýsingasinga- Nána NánNá lý- Nán- Nán- NNáNáná aaa r veitir Ólafur Finr vei nbogason sonason bogason asosooonn ason bogoggagaasso
 í síma 8íma 82íma mmaaa 822 2307 eðða 8282222 a olafua olafur@molafur@miklaborgaborgrgglabbooorgrgorg.mmimikkklalaabb iisssis

.. eigneiiign... eignn ííí Foseeigigiggnn ííí FFFos....... eigiggn nn n í Fí í FF...... eeeignn í FFoo svoginum 200-3oginum 20um 2oginum 200-m 200-3200-3m 200-30-3ginuminumm 200-g n 00 33300000 000000 00 000 00000 0 ²²mm²²mmm²m²
r ghugmy d 440-540-5VerðhugmynVeVerðVerðhðððhugmhugmyngmynrðhugmynd d 40-ddd 440-50-5VVVeVerðhugmynd 4Verðððhhuggmmymyyndd 440-5VVerðhugmyVeVerðrðhrðhhuug yndðhugmynddd 4440-50--5VVeVeVeVerðhugðhugmynd 40ðhhuuggmynn 400-0-ggg y 5 5555 5 lljóónmilljónimilljónmilljónir.imilljmilljómilljónir.milljmilljó rlljónir.ónmilljónir.lljónir.ónnniir.r.r.

 Nánari ánánananari uppari upri uuuppNánari upplýsingplýsinýsisisinnngaaa---  NNánanarariri  uuppppplýánari upplýýsinnggaa  NNNáNánánnari upplýsinga uuupppplýplýýsýsisi gaarr veitiveitir Már Alfreeit rr Mitir Mr MáárMár Már Alfreðr Már AlfreAlfreAlfreðlfreððr ver veitvveiveeieit r M r AAlffreMár Alfreeðr r vveitir Már Má reeðððssssososonssonsosonssonnssssososononn
  í síí símsímímímmma 615-8a 615a 66155-5-8-820082820202000000 eð0 eðeeðeð  íí símmaa a 66616155-5-8828202020000 0 eeeðaa a mmmarrr@@@mmikikklklaaabbbooorg..isa mar@miklaborg.issa mmaarr@@@mmmikiklaklklaabbbooorgrgrg..iss

... 2-3ja herb. 2-3ja... 2-3ja herb... 2-3ja herbb-3 rb eig eigeigeign í gn í 1gn í 1í 108í 1108 R108 R080888 RRRRRv08 Rveigngn n í 1íí 11100888 RRRRvRvvnn í 101010088 8 RRRvRve 000080888 kkkkkkkkkk k 
Álftamýri, SafÁlftamýri, SaÁlftamýri, Safmýri, SafÁlftamýri, Smýri,mmýýrmmýmýýrýrriri,i, , a aamýamýri eamýri eðmýamýri eðari eðaeeða Hððaðaaa HHHáalHáalHáaááaaallleða ðða Ha Ha HHHHáHááaláaaalllamýri eððaa HHáHáHááallam HHHáááalllý eeeeieitittieitisbsbrasbsbbbrautrauraut.tisbrauuuteeeeieitittitisbrausbbrabrrraautuututt. eeeitieiteitisbraut.tisbrasbbrrraitisbraututt. eitisbeieiteieittitisbssbrauuut.  

3ja e b3ja e b3ja e b3ja3ja e ge gg 008000080888e 00888

Verðhugmynd 17-2VerðhugmVerðhugmynd 17-2ðhugmynd 17-gmynd 1mynd 17-2myndugmynd ugmynd Verðhugmynd mynd 1 2uggmmmymyyndynndd 17-mymyyynnd 117gmgmmmymyynd dd d 1177-yyyy 0 milljónir.0 milljónir.illjmilljónir.lljó0 milljónir.0 milljónir.r00 milljlljómilljónir.0 m
- Nánari upplýsinga- Nána  upplýsing- Nánari upplýsi- Nánari uppána upppppplýplýýssinnnggaaauuppppplýplýýsýsisisinn aa veit Már AlfreðAlfreðeitir Már Alfreðr Már Alfreeirr vveeiiti Alfr r vveveitir M ðssononssons ns
 í síma 6 í síma 615-8200 eðí síma 615-8200 eð615-8200 15-8200 eð5-8200 e5-82005-82í síma 615-8202002000000020000 e00 eðeeðeðð5-8200000 eeðeððeeðaa ma mar@miklr@miklaborg.isr@miklaborg.ismiklar@miklamiklaborg.isa mar@miklaborg.isa ma mmarr@r@@@maa mmmaarrr@@mikaa mmmar@maar@m@m g

... 3ja til 4r... 3ja til til 4rtil 4ra herbera hera herbhherbergja íherbeerbrbbergjergjerrggjjaaaergja íbba hera herbergherbeerrbb rg a a íbíbherrbergrbbergja ír jjaa a íbúð úúð úðð 
með áhvmeð áhvílandi með áhvílandi með áhvíl llánlánumáánum tiánum til yfirnum til ynum til yfiánum ttttiil yfirtm til yfi ttil yfirtlánumánumánum tnum tmánum til yfil yyfi ttil yfirtánummm ti yfirrtttm ttilil l yyyfiyfifirttttiil l yyyfiyfirfirttökkööökkkukuuuököökkukuuku.u.ööökkkukuuöökku
- Nánari upplý- Nánari u plýýsingaar veitir Atli Sr veitir Atli r Atli Sr A  S.S SSSiSiSiS.S. . SSSiiS.. SSSiSiiggvarðssongvarðssvarðssovarrðssongvarðssrðssvarðssonssssongvarðssosssoonnn
 í síma 899 11 í síma 8 117178 eðða atli@miklab@miklamiklakll bbbborg.ilabababboorrgrg.g.g.isssabboboorrg.g.g.isssabboboorrg.g.g.isss

... einbýlis... einbýlish.. einbýlishú... einbýlishúsi á Seltjarnasi á Sá rnarnnaaaaaaarnrnesi. eesssii. rrn i.rrn
StaðgreiðStaðgreiðsla Staðgreiðsla í bStaðgreiðsla í bS oði.oði.ii.
-- Nánar- Nánari upplýsinga- Nánari upplýssingar vveitir Þröstutir Þröstur urur ÞÞÞóóóur ÞÞóóóÞóóórhallssonrhahahalallllsssrhallssrhallssonsoonsonnrhallssonhahalallsssor allllsso
  í síma 897 06í síma 897 0634 eðsíma 897 0634 eð a 8 a throstur@m@mimikikikklkl bbbbbikklaklabababobobororrmiklaklabababoboborrklaklabababobobororrg i.isissggg.issgg.igg isggg

- með þémm- með þér- með- meðmeð- meðmeð- með þér- með þé  alla l alla leialla leila leilla leia  ðð ð - - með - með - með  með þþérþé þþérþéþérðð þ  alla lei alla alla lela ð -  ð -  

Stigahlíð

v. 87,5m

105 Reykjavík
Stórglæsilegt og sérlega vel skipulagt 275,4 m2 einbýlishús 

með innbyggðum  bílskúr við Stigahlíð í Reykjavík. 

Húsið hefur allt verið endurnýjað jafnt að innan sem utan. 

Fallegur gróinn suðurgarður með harðviðarverönd.

www.miklabormiklabomiiklaboriklaborg.klaborgklaborgklaborg isabo sklaborg.iswwwwwwwwwwww.miklaborg.ww.miklaborg.is.mmmmmiikklklaabw.miklaborg.isborg.isrgg..isiswwwwww.m.miklabmmiklaboriikklklklaaaborrrgg.isiswwwwwwwww.mmmiklaborgiikklklklaababboorg.isorgg.iss SSíðuðuð mmmmúla 13  11SSSííððumum   SSSííðððuðuumumm 10080808 Reyk8 Reykjaeykjeykjavík Síkja ík Skja ík Sí08 Reykjaavvvíkíkk SSykjavík Síeykkj vvík SSSí008088 Reyykjjaaavvíkík k  SSSSíímmmimi:: mi:mmmmi  555666969 9 7777000000000005566696999 700000000556669 770000000
ÓsÓsÓsÓskkkararr Rr R. HarðR.R HarðarsH ðarsskar R HHaararðarsðskkaarr R. Harr RR. HHaararððaararsarssÓsksk rr R HHaaararðaa ssÓs R. HHaararðaaarrssson og Jon og Jan og Jon og Jasoon Guðmon og Jaog JJJJaassoonooonn ooogg JJJaaasassoon ogon og Jonn ooogg JJJaassosoooonn ooogog asooonnn ooogog Jas undundsdsson,ssonssondsson  löggion, lööggiddsssson, löggö iltttnddsson, löööggggiltttunndd , ögöggigilttunndd  lögggiiltilttddsson, lö afasteignateif t ignasa aaiir ffafir fasteignasssteignteteigniignasaasalalaliriirr ffasteteieieignnaassaallairr ffafasteiasteasteieieigggnnasalaassasaalalalaairr fasteir ffasteignasasassteeiggnasalaasalasaallaafa gnnasasaalalalaarrrrrrrrr 

v. 38,9m

Lyngbrekka 21
Fallegt parhús

200 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónsson, Sölufulltrúi

hilmar@miklaborg.is  
sími 695 9500

17:00 - 17:30

mánudagur 16.maí 

nd

Í DAG
OPIÐ HÚS ÍIÐ HÚS Í

v. 39,9m

Langholtsvegur 165
Glæsilegt raðhús

142 m2
Mikið endurnýjað
Á góðum rólegum stað
Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 16.maí 

arður

Í DAG
OPIÐ HÚS ÍIÐ HÚS Í

v. 19v. 19,3mv. v.

Mosarimi  mmi Mosarimi  iosarimmiiMosarim
FaFalleg leF 3ja herb

112 Rvk

81,9 81,98181,9 81 mmm2 m2 m2 m íbúð á búð á besta áá 
stað í Mosarima st MMosarima osarima stað í MosaMosarima sta mm
SérinngangurSérinngangurSérinngangurnngangurngangurnguérinngngagan
Stutt í skóla Stutt í skóla og lt í st í sskólaskólaStutt í skóla oog leStutt í skóla ikskóla

vvv. 20,9mv

JörfabakkiJörrffababakki
44-5 herbb4-5 erbb4-55 herb
109 Rvk1109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameaherbergi íergAukaherbergi í saherbergi gi í Aukaherbergi í sAukaheAukaherberergi í sgi i í ign

guÚtleig eikaleikarÚ gumöguleÚtleigÚt gumöguuleleieika
LAUS STRAXLAUS STRAXLAUS STRAXXRAX

v. 54,9v.v. 5454,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilelegt útútsýniGlææsileegt útútsýnniGlææssileegt úútsýýni

112 Rvk

v. 15,6m

Þórðarsveigur
Góð 2ja herb

113 Rvk

Björt og skemmtileg eign
Fallega innréttuð
Jarðhæð
Góðar svalir

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,4mv. 288,8v. 28. 28

Fagrakinn
Góð efri sérhrhæérrhérér ð

2200 Hfj20 2002020

163,9 m2
Hæð, ris og bílskbílskúrr
Á frábærum stað m stað í
miðbæ Hafnæ Hafnarfjarðaarrarr

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

vvv 45 0mv.. 45,0mmv. 45,045,0mv. 4v. 45,0m,

BirtingakvíslBirtingakvíslgakv
RRaðhúsRRaðhúRaðhú
110 Rvk110 Rvk

EEiEii t kl d ðttaklestaklenstakleEiEiEininnsstaklega vandað staklegklegstaklegaEininnstaktaklega vandað akkle
ogg vel skipulagt rael skipulagkipvevel skipulagt rael vel skipogg vel skipulagt ravel skogg g vvel sel ipogog skoogg ðhúsðhúsðhhús
2212114444 212144 mmm2m2m2m2 mmmememeð bílskúr  mme skúr
MMMöMöööguleikguleiki á 5 guuleiki á 5 svefnleiki á 5 seiköguleiki á 5 svefguleiki öguleiki á 5 svefnfM uleiki á 5 svefnkiM guleiki á 5 svefnleikeikki ggg herb.herb.hherb.hherb.

íAAspavvíkAspavíkAsspavvíkAAspavAspavík
Sumarhúsalóð

H bHHraunborgrgumHHHraunnborgrgumHHraunborgrgumHraunborgum

AAlltlt klklárt titil frfrekAllt klárt titil frekaari frammkvari framkv.  
Fullbúið gestahús obúið gestahústahús og 
steyptur grunnur ununnur unyp dirirdir 
sumarhús. Inntök, rsumarhús. Inntök, rsumarhús. Inntök, rotþró ogotþró og otþró og 
samþ. teikningarsamþ. teikningar kleikningar klárar.árar.árar.

TILBOÐ

Básbryggja
Afar glæsileg penthouse

110 Rvk

332 m2
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð
 60 ára og eldri

105 Rvk

3ja herb. 85 m2 á 6. hæð
Glæsliegt útsýni
Öflugt félgsstarfÖflugt féfél
Virkur þjóþjónuónunustukjarþjóónunu ni

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 17,9m

Næfurás 
Stór 2ja herb

110 RvkRvk110 Rvk

Gott skipulag
Vinsæll staður
Frábært útsýni

KKKrrummahólar ummahólar   rummrummahólar   mahólar   ruuumm hólarKKrummahólarummumKrummahólar   rurum r   rum                          
4ra herbherb4ra he

1111R k                                             

3 svefnherbergiergi
BílskúrBBílskkúrBílskúr
Fallegt útststsýniFaallegt útsýnit úts

MávMáva líðíððMá hhlíðMávaMá ahhlíððahhl ðávvahlMáávva
4ra her4ra herb4ra herb44ra 
105 R k105 Rvk105 Rvk105 Rvk05105 Rvk

4ra herb4ra herbhe b
169 1 m2 m2m mmmeeð aukaíbúðð eð aukað aukaukm
Mikið eMikið enendndudurnýjuð urnýjunýjuð M durnýjuM ndu
StórarStórar svó vaalirióraar aliralirSt r svvaSStóróraar r ssvva
GGlææssillegegg eeign ignGlGlææssillegeg g e

vvv. 45v.v. v. 45,5mv 4v. 45vv 45

Lyngberg LyngbergLyngbergyn bbLyngbergLynynngngbbbeerggnggbbbeergLyn bberg ynnggbbLyngberg y gg

GlæsilegtGlæsilegtlegt einbýli átgt einbýli á einbýbýli áGlæsilGGlææs áæs leg býli á frábærum frábærum   f
stað í Setbtaðtað í SSeetberginuSetberginuerginu. ð í Setbergiinuð í S bergitað er inuu. 
Mikið endu nýjaMikið endurnýnýjaMikikiðð eenndur aðð þaþaMikikiðð eenndurdu aðð þaþaar á meðarr á meðar á meeðall 
innréttingar,éé ingarnga óólf,lfinnréttingar, gónnrrététttin arr, góólf,lf,iinnnrrététttinngarr, góólf,iinnnrrététttingar, gólf,lf, ll floft og baðf bloft og baðbað lolof loft og baðog

Fallegt einbýFalleFallegtallegtFallegt eit einbýFalleFallegt lili
2221 Hfj21 Hfj

AkralinindndAkrkralinndAkkralinalinnd
Atvinnuhúsnæðiðiði

2011 Kópp2011 2001

Góðar innkeyrsludyrGóðar innkeyrsludyrkeyrsludyrrGóðar innkeyrslunkeyrs udyr
155 m2 með milliloilliloftftiilliloftioftftifti
Frábær staðsetb taðsetninbær staðsetnisetninningr s etnietningng
Laust straxLaust strax ststraxst x

v. 20,9m

Kristnibraut
3ja herb
113 Rvk

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð í lyftuhúsi
Gott lán getur fylgt

v. 23,9m

Langahlíð
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  r

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

v 7 9mv 7 9mv. 7,9mv. 7,9m20 020 0v. 20,0mv. 20vv. 20,020,0m0,0mvv. 20,0m,,

allegt útsFallegt útsýniFa g ý

334 9vvv. 3v.v 3v. 34,9mvvvvvv.v.v. 34,9mv. 3v. 3v. 34,9mv.v.. 34,

GlGlææsæsisilelegegegg g g eg eeeign silsi gggggg gg

v. v. 2v. 2. 2424,9m4 9m4 924,9m4 9m99m9m4,9mm999m9m9mmmm999m9m242444,,9999m9m9mmmm224444,4,4,,99999m9m9mmm

- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða  eða mar@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í 
Reykjavík eða Garðabæ. 
Kaupverð allt að 30 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í sím í síma 899 1178  í sím  eða atli@miklaborg.is

... hæð eða raðhúsi fyrir ákveðinn viðskipki tavintavin.  
Eignin má kosta á bilinu 30-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100  eða oskar@miklaborg.is

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

stóru einbstóruu eeiein... stóru eieinnbbbýli í 101, 108ýýýlii í 101, 108ý , 170 eða 2, 170 eða 210.
Leita að í það mðað ma ó400 m2 gó00 m2 ginnstansta 400 m2 gósta 400 mta 400 ma 400 m2innsta 400 mnnsta 400 m2nstannsta 4sta 400 m2 gta 400a 400 m2 gó404000 ðu húsi í ofangrngrððu reindum eindum meindum 
póstnúmerum. Skióstnúmerumsttnnúúmerumsttnnúúmmmereru lyrði að í húsinhúú i u séu u séu gu séu góséu góðar star stofstofu séu gu sséu góséu góðsééuéuu góðargó r góóðððaar r s ur.
Um er að ræða bebeð ræðar að ræðr að ræða beer að ræða beUm er að ræða bem er að ræðam e rææða ba bmm eerr að ræða bbemm eeer að ræða beræ in kaup og trausin kaupin n kkakau ta greiðendur.eiðendðendueendurur.r.duureiððendunnddduurr
- upupplýsingupplýsingplýs- Ná ýsingaNNáánánaarri uupuppupplýsinga- NNáánarri uup- - NNáánánaarri u eitir Ragna Ór veitir Ragna ÓsRagna ÓskskaRagna Óskaskaa Óskar veitir Ragna Óskr Ragna ÓskaRagna Óskaveitir Ragnaagnaa Óa Óagnaa Ó rsdóttir rsdóttirsdót
 í síma 892 3íí ssímímímaa 8898922 3332 3342342  í í ssímímma 89a 8892 3342  í í ssímma 89892 33  eða ragna@miklabo eða ragna@miklaborða ragna@miklaborna@miklabeða ragna@miklaborkla r e abo g.isgg iisssg.isg.ig.is

. 3ja-4ra h3j3ja-4ra hea-4ra heheeea-4ra hee...... 33ja ee.. 3j3ja rrbergjrbrbergja íbúergja íbúð úðúð íúð írbrbergja rbergja íbúð íerg a ía í úð rrbbergjerggjarbbeergrgjgjaa ííbúðggjgj  Kópavogi Kópavogi Kópapavoópavogiópavo ip ...
YYfifirtaka á lrtakaka á lánumkaa á lánumláYfirtaka á lánumm.num

a- Nána- Nánari up- Nánari upplýsingngaána- Nánari upplýsingaupp gari upuppari upplýlýsingri upupp r Már Alfreðfreððr vr vveeitir Már tirr Már AMár Alfreðárr AAlfrveeit Alfrfrer Már Alfreðr vve M r AAlfr ssssosoononnssossosonn ssson n 
 í síma 615 8200 eð í síma 615 8200 eðsíma 615 8200 eðíma 615 820ma 615 8íma 615 82020í síma 615 8200 í síma 615 8200 eðð615 8a 6615 85 8 0 eða 661615 82a 666 55 88 0 a mmar@miklaborg.is@@mar@miklaborg.isar@miklabbborg isia mar@miklabmar@@miklaborg.ismar@miklabaa m mik org@

ssésérbýliérbýlisérbýlibýrbýli rrararasséér a..... sérbýli. sséérbýsérbýli raa... sérbýli rrbýlii r. s bý ð-, ð-, p- ppaar- ear- eða e- eeða eð a eð-, pð-, pð inbýlishúinbýlishúsi inbýlishúsi býlishúsiýl shúúsúshúsi íííbý i íííbýýl i íí íúsússi i í í ússi i í
Linda eðaLindainnda eðadaa enda e a SSalaSalaallaLLiindada eeðaðaa SalaLiinda eðadada eeða Sa hhvverfi.vererfifi.h fi.erfi

Nánari upplýNánarar upupp ýsingaingngaga-- Nánarán- Nána lýs- - Nánána upplýlýs rr vveeitir r Ateitir Atli S. Sr A i S Sive . Sigvarðvarðsssvaarððssssososonnsongvarððsðssssson
 í í símasímí símmaa 889899a 899 11117788síma 89ma 1117maím 9 1  eeðaeðaða aatli@miklaborgi@@mii@miklaborgorgrgða a i@ boorgrgða a i@ abboorgrg isssis.iss. s..is

..... 4ra h.. 4ra44rra. 4ra her4ra herbrbberrbergg.. 4r... 4 hherherbrbbergrg. 4raa hherbbergjjaa ííbbúúðúðð ííí Ásúð í Áslaslaja ííbbúúðúðð íí Ása ííbbú Áslaandindi, didi,i, , nndddidi,i, , 
NNNNorððNorðurbNorðurbNorðurbNNoNorððurðurbNNoororðurbrð ææææ///////MMiðMiðbðbæ Hæ HafHafnaafnarfiæ HafnarfifiMiðbðbææ HafnaarfirfifirrMMiðbðbææ naarfirfifirrMMiMiððbðbææ  HHaafnfnnaarfifirðððiiðððiððii..ððii..  
- Nánari upplýsá- Nánaánarari upplýupplýsiniri upplýsingaupplýsingaN upuppplýupplýsýsinupplýsingplýsingangaaánari upplýslýsingagaauppplýýsininggaánari upplýsingalýsýsiningngagaa Davíð óittiveitir Deitir DaD íðíðð Jór Davíð Jónrr vveeittirr DDaDavavíð ð Jónsð Jónsrr v tirr DDa ónsnsrr vveeittir Davvíð Jónónsssoonson nonson 

í íí 669697í síma 697 33008800 í í ssímíma 6696977 330087 30800  í ssímímmaa 669697 3008800 ð eða da eða davidd@@ða david@mikdavid@miklaba david@miklabora d vid@m@mmikklavid@miklaboraboeð @m@mmik boorrg.isigg..isissgg.iss      

4ra4ra4ra h... 4ra herherb... 4ra herbeerberherber44r4raraa hhherrbbera herber. 4ra herbrb.. raa h4ra herbbe4ra herbhherrb gjgjgja íí úúðúð í Norúð íía íbúð í Noríbúð í NorNorjaa íbúðíbúð í Núðð íí Nja íbúð í Noorgjja íbúð í Nora ííbúð í Noríí NNogj íbbúúðð í Norð í Noí Norjaa í úð orððð inngaholtngaholttiððlðling i ð ti ððlðlið n ti 
mmeð stæði memeððmeð stæði í bstæðstææði í bíímeeðð ð stæstð stææði í bíbíímmmeð stæðð sststææði i í bíllaaggeeyeymslu.ymslumsmseymslu.eymslu.llageyaggelageymsslu.laggeeymsmsslu

pána- Nánari up- gaga- Nánari upplýsinga- NánaNNáánari uparari uupplýsýsingaýsing- - Ná ri upplýsingauppplýlýs aNánari upplýsingauppánari upplýlýsý ggppp ýý rr veitir Atli S Siveitir Atli S SSir veittir AtAtlii SAtli SAtli S. Sr veitir Atli S.tir Atli S. Sir ve r Atli SS. S varððssonðsson onðssgvvaarðrðgvarðgvvaarðgg
íí síma 899símmama 899 11a 89ma 8999 111177878í í ssímmaa 89999 11117788í ssím eð eððaa atli@atl @atli@mmikiklkla@miklabbormiklaborg@miklaborg eðaa atli@mikiklatli@miklabororgg isiss.iss

Síðumúla 13 - 10SSíðumúla 13 - 10Síðumúla 1Síðumúla 13 - 13 - 1 11 8 R8 ReykjavíkRey avíkvíkRey8 R       Sími: 569 700Símími: 569 7000 -mi: 5 5696969 79 7000 -0000 0000000 -0  Fax: 5 Fax: 569 7Fax: 569ax: 569 7ax: 56969 7770700101ax: 569 777001Faxax:
www.miklabwww.miklaborg. iswww.miklaborg. isw.miklaborg. isbom o ismiklaboomik oorg   netfang:miklabornetfang:miklaboetfang:miklaang:miklalaboboorrang: klg gg@@miklaborgmiklaborgmikklaklaboorgg.isgg miklak rgg.igborgg
Óskar R. Harðarson ÓÓskar R. HarðaR. HHarðarsonrsonÓskar R. Harðarsonarðarð rso og Jason GuðmundsJ G ðg Jason GuðmundssoGuðmundsssoog Jason Guðmundsðm dsssJason Gas uðm n, löggiltir fasteilölöööggggigil aslöggiltir faslöggilögg ste gnasgngnanasalar as

með þmmmmmmeeeeeðððððð þþþþþéþéééérrrmeðmmmmmmeeeeð þþþéér---- mmmmmeeððð þþþþééér---- með- mmmmmeeðeeððð þþþþééééérrér me meðmmmmmeð ð þþþþþéérérr m mmmmmeðeððððð  þþþþééééérrr alla alla la alla lalla leeeeeeiiieeeeiiilaa eeeeeiii alla leeeeeiii alla leeeeeiiiððððð -ðððððð --ððððð -ððð -ðððð  - með þ- mmmeð þérmeð þéreðð þérþémeð þér m ðð- m ð þém þþér alla aallallaaa lleleiileia lleiall ialla leia eeiiððð ---ð --ð -ðð    

Óskar R
hdl. og 
fasteign

Halldór 
löggiltur

56

Við byggjum á s
sem hefur sameig
af því að sem be
sölu eignar þinn

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 
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Fáðu Innlit fyrir eignina þína!
Innlit felst í því að seljendur fasteigna fá tækifæri 
til að kynna eign sína í gagnvirku vefumhverfi þar 
sem sýndar eru ljósmyndir af fasteigninni ásamt 
grunnmyndum.

Í Innliti geta notendur flutt sig úr einu rými hús- 
næðisins í annað og skoðað einstök rými út frá 
ýmum sjónarhornum. Þetta auðveldar kaupendum 
að átta sig á möguleikum viðkomandi eignar og 
hvernig hún hentar þeim út frá fjölskyldustærð, 
skipulagi og öðru. Innlit er fyrir þína eign.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 54,9m

v. 54,9m

Smárarimi

Einbýli   5 herb   182 m2

 112 Reykjavík

Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

Fallegt einbýli á hornlóð

efri hæð neðri hæð

v. 64,5m Einbýli   5 herb   308 m2

Fallegt og vel skipulagt 
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

Gott einbýlishús 
með aukaíbúð

Akrasel  109 Rvk

v. 20,9m Fjölbýli   4 herb   81 m2

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

4ra herb íbúð á 3. hæð
Holtsgata  101 Rvk

v. 45,0m

Birtingarkvísl

Raðhús   7 herb   214 m2

110 Rvk

Einstaklega vandað 
og velskipulagt
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Vandað raðhús

efri hæðjarðhæð neðri hæð

efri hæð jarðhæð

v. 57,0m Parhús   7 herb   237 m2

Mjög gott 237,5 fm parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús á 2. hæðum
Grófarsmári 201Kóp

v. 41,9m

Álfheimar

Hæð   6 herb   189 m2

104 Rvk

Efri hæð og bílskúr
Vinsæl staðsetning
Mikið endurnýjað
Áhvílandi lán getur fylgt

Sérlega vel skipulögð hæð 
í fallegu húsi 

v. 24,5m Fjölbýli   3 herb   128 m2

Þríbýlishús
Alls 128 m2  með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Falleg og björt miðhæð
Laugarnesvegur  105 Rvk

v. 26,8m

Andrésbrunnur   
Góð 4ra herb

   113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri 
bílageymslu

v. 24,5m

Fannahvarf 
3ja herb á jarðhæð

203 Kóp

Björt og rúmgóð
Með sér inngang
Skjólgóða verönd með 
fallegu útsýni yfir Elliðavatn

v. 34,9m

Hátún
Efri sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð
Í grónu fallegu hverfi
169,5 fm þar af 
28,2 fm bílskúr

v. 20,5m

Kársnesbraut
Efri sérhæð

200 Kóp

4ra herbergja
Sér inngangur
LAUS STRAX

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 fm 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Leita á miklaborg.is

Skannaður       
   QR kóða 

eignanna inn í snjallsímann 

þinn og skoðaðu myndir og 

ítarupplýsingar um þær þar.

2ja – 3ja herbergja íbúð í 101 Reykjavík
2. hæð eða ofar, 60 fm plús, Verðbil 15-18 millj. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja - 4ra herbergja nýlegri íbúð með góðu aðgengi 
í Kópavogi eða Garðabæ.
Gott útsýni og bílskýli eða bílageymsla. 
Stærð í kringum 120 fm.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

100-139 fm íbúð á Nesinu með bílskúr 
eða bílageymslu
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

rað- eða parhúsi í 109 Rvk, 
eða Smára/Salahverfi, Kóp
Par óskar eftir að stækka við sig. Margt kemur 
til greina. Eru með minni eign í 109 í skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

góðri 4ra herbergja íbúð í Garðabæ  
á verðbilinu 30-40 milljónir fyrir ákveðinn
kaupanda sem er búinn að selja.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

rað- eða parhúsi á höfuðborgarsvæðinu. 
C.a 100m2+ með sérinngangi og bílskúr.  
Þarf að vera nýlegt eða nýlega innréttað
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080.

einbýlishúsi á einni hæð í Ásahverfi í Árbæ
í skiptum fyrir endaraðhú í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

2ja - 3ja herbergja íbúð 
í nágrenni við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja herbergaj íbúð í skammtímaleigu  
fyrir viðskiptavin okkar vegna viðgerðar á eigin húsnæði.   
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson

Sérbýli í Grafarholti í skiptum fyrir 
fallega 4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

góðri 2ja herbergja íbúð í Smára-, Linda- 
eða Svala hverfi í Kópavogi
í skiptum upp í vandaða 3ja herbergja íbúð í Smárahverfi
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 
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Í Innlitinu flakkar þú um eignina með 
samspili ljósmynda og grunnteikningar.

Innlitin hafa vakið mikla athygli 
og standa öllum til boða.

Fáðu Innlit fyrir eignina þína!

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli
5 herb
182 fm

 112 Reykjavík

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 24,9m

Lækjasmári 
3ja herb
201 Kóp

Á 2. hæð
Mjög falleg og vönduð
Skipti á minni í sama hverfi
Stutt í alla þjónustu

v. 34,9m

Framnesvegur   
hæð

   101 Rvk

136 fm með fallegu útsýni
Stórar stofur
3ja hæð, 
eina íbúðin á hæðinni
Mikið endurnýjuð

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 fm 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 36,0m

Sóltún
3ja herb
105 Rvk

Glæsileg 108,9 fm
Efsta hæð
Lyftublokk
Eftirsóttur staður

v. 16,8m

Nóatún
 3ja herb
105 Rvk

Gott skipulag
Tvö góð herbergi
Þarnfast standsetningar
Góð staðsetning

TILBOÐ

Garðhús
Raðhús
112Rvk

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa 
Pallur með heitum potti

v. 23,9m

Þrastarás 18
4ja herb
221 Hfj

Stærð 109,7
Rúmgóð íbúð
Fallegt útsýni
Laus strax

v. 45,0m

Daltún
Parhús

200 Kóp

230fm vel skipulagt
Unglingarými í kjallara
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

v. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

Björt og falleg 3ja herb
Rétt við Kringluna
90 fm að stærð
Með sólskála, tvennar svalir

v. 22,9m

Klukkurimi
4ra herb
112 Rvk

Stærð 101,5 fm
Jarðhæð með sólpalli
Sérinngangur, endaíbúð
Sérmerkt bílastæði
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

v. 12,9m

Leifsgata
2ja herb
101 Rvk

Góð 2ja herbergja ósamþ.
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 fm
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 fm Sumarhús 
5.000 fm eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 39,0m

Holtsgata 11
Einbýli
210 Hfj

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 fm
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 fmr

v. 25,0m

Útey
Sumarhús
801 Selfoss

Bláskógabyggð
Fullbúið 85,5 fm
1 ha. eignalóð
Stór sólpallur
Fallegur staður

v. 22,9m

Engjasel 
4-5 herb
109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
Stæði í bílageymslu 
Mikið útsýni
3 svefnherbergi

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
Bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

v. 6,3m/bilið

Faxafen 10
Einbýli

108 Rvk

2 iðnaðarbil
50 fm og 56 fm
Frábær staðsetning
Selst saman eða í 
sitthvoru lagi

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, 
tvö baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 21,5m

Eskivellir
4ra herb

221 Hfj

4ra herbergja
Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á 
minni eign í Reykjavík

v. 21,9m

Háaleitisbraut
4ra herb
108 Rvk

Góð 4ja herbergja
Stærð 107,4 fm
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 57,0m

Grófarsmári
Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 fm parhús
Þar af 24,4 fm bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð
Frábært útsýni

v. 53,0m

Völuteigur
Atvinnuhúsnæði

270 Mos

Glæsilegt 530 fm iðnaðarh. 
með innkeyrsluhurðum
Mögulegt er að skipta 
húsn. niður í minni einingar

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 73,0m

Laugarnesvegur 58

Sérhæð
105 Rvk

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm 
Með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
Frá kl. 17:00 -18:00

Þriðjudaginn 15. mars

OPIÐ HÚS

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 fm
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 25,0m

y
SumarhúsSumarhús

Bláskógabybyggð
Fullbúið 8585,5 fm
1 ha. eigngnalóð
Stór sólpapallur
Fallegur sur staður

Nánari upplýsingýsingar vear
Ólafur Finnbogasnnbogason 
olafur@miklaborgorg.is  s

Á morgu
Frá kl. 17:00

Þriðjudaginn 15. mars

Óskar R. 
Harðarson

Óskar er annar af tveimur stofnendum og 
eigendum Mikluborgar og hefur starfað 
við sölu fasteigna frá árinu 1998. 
Óskar er framkvæmdastjóri Mikluborgar.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Óskari best eru 
„Þeir fiska sem róa ”

en hann er ótrúlega frjór og 
hugmyndaríkur, nýtast þessir 
eiginleikar hans afar vel í 
markaðsstarfi Mikluborgar.

Óskar fylgist vel með þjóðfélags- 
umræðunni og er fátt honum 
óviðkomandi, en þegar tími er kominn til 
að hlaða batteríin þá þeysist hann um 
óbyggðirnar á sleðanum sínum eða finnur 
sér gott athvarf í sveitinni. 

Hafið samband við Óskar
á oskar@miklaborg.is eða í síma 661 2100

Lögmaður og lögg. fasteignasali

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

R. Harðarson
löggiltur 

nasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Ingi Andrésson 
r fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 
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Vel skipulagt 230fm parhús
Unglingarými í kjallara
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr

200 KópDaltún
Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
Bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherbergjum

110 RvkBirtingakvísl

v. 46,0m

Fjallalind 
Parhús

201 Kóp

Frábært fjölskylduhús
Innst í botnlanga
4 góð svefnherbergi
Fallegur garður

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 19,8m

Bakkabraut 
Atvinnuh.
200 Kóp

Stærð 183,7 fm
128,6 fm vinnslusalur
55,1 fm milliloft
Góð staðsetning
Endabil

v. 25,9m

Kvisthagi
3ja-4ra herb

107 Rvk

Eign sem kemur á óvart
Góð nýting á fermetrum
3 svefnherbergi
Reisulegt hús

v. 20,9m

Starhagi
3ja herb
107 Rvk

Mikli lofthæð
Endurnýjuð
Frábær staðsetning
Gott skipulag

v. 16,8m

Nóatún
 3ja herb
105 Rvk

Gott skipulag
Tvö góð herbergi
Þarnfast standsetningar
Góð staðsetning

v. 57,9m

Aflagrandi
Raðhús
101Rvk

Glæsilegt 190 fm endaraðhús
5 svefnherb. og stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

v. 36,0m

Merkjateigur
Einbýli

270 Mos

Einbýli á tveimur hæðum
Heildarstærð 170,2 fm
þar af aukaíbúð 53,7 fm
Gott verð
Þarfnast standsetningar

v. 22,9m

Grettisgata
Einbýli

101 Rvk

Lítið einbýlishús
84 fm á tveimur hæðum
Laust strax

v. 48,0m

Fýlshólar
Einbýli

111 Rvk

Reisulegt hús
Frábært skipulag
Þarfnast standsetningar
Stórfenglegt útsýni
Laust strax

v. 10,5m

Möðrufell
2ja herb
111 Rvk

Björt 62 fm
Gott skipulag
Rúmgóð stofa
Hús í góðu standi

v. 39,0m

Ósabakki
Raðhús
109 Rvk

Fallegt fjölskylduhús
Góðar stofur 
Fjögur herbergi
Skemmtilegt skipulag
Pallhús

v. 21,8m

Kringlan
2ja herb
103 Rvk

Vel skipulögð, 76 fm
Jarðhæð 
Góður suðurgarður
Vel innréttuð

v. 33,5m

Safamýri
Sérhæð
108 Rvk

Falleg neðri sérhæð
Bílskúr
Gott skipulag
Laus strax

v. 23,5m

Álftamýri
3ja-4ra herb

108 Rvk

Bílskúr með gryfju
Austurgafl
Gott viðhald
Innst í götu

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 16,9m

Kleppsvegur
 3ja herb
104 Rvk

3ja herbergja
Stærð 78,1 fm
Lyftublokk
Góð staðsetning

v. 56,0m

Suðurmýri
Einbýli

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús 
Góður suðurpallur 
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Kringlan
3ja herb
103 Rvk

Vönduð íbúð á 2. hæð
90fm
Stór stofa
Yfirbyggðar svalir

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 24,9m

Fensalir
3ja herb
201 Kóp

Rúmgóð 3ja herb. íbúð
Gott skipulag
30 fm skjólgóð timbuverönd
Frábær staðsetning

v. 39m

Holtsgata 11 
Einbýli í Hafnafirði

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 fm
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 fm

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar, sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is  

28. feb.

OPIÐ HÚS

Í dag milli 
17:00 og 17:30

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 43,5m

Básbryggja                          
Raðhús
110 Rvk

Fallegt 204 fm endaraðhús
Garður og svalir
Tvöfaldur bílskúr
Við höfnina, fyrir þá sem vilja 
njóta sjávarloftsins

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, 
tvö baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 5,5m

Svínhagi
Sumarhús

851 Hella

Gott ca 63 fm sumarhús á 
9.600 fm eignarlóð við 
Svínahaga í Rangárþingi ytra.
Þarfnast standsetningar

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Falleg 2ja herbergja
Frábært útsýni
Fyrir 60 ára og eldri 
Bilastæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 45,0m v. 45,0

v. 24,9m

Hvassaleiti
4ra herb
103 Rvk

Falleg og mikið endurnýjuð
4ra herbergja auk bílskúrs
Nýlegt eldhús og bað
Frábær staðsetning
Gott áhvílandi lán

v. 28,0mmmmmmmmmmmm

Falleg íbúð á 2 hæðæðumummmuummmmm
Þrjú góð herbergi,gi, 
tvö baðherbergigig
Aukin lofthæðæðð

Guðrún
Pétursdóttir

Guðrún er límið sem heldur ferlinu í 
fasteignaviðskiptunum saman á Mikluborg. 
Hún sér um að allir pappírar séu til staðar 
og undirbýr samningana.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Guðrúnu best eru:
„Alltaf er gott við góðan að eiga”

En Guðrún nær á einhvern ótrúlegan 
hátt að sjá til þess að við hin förum 
ekki út af sporinu og höldum öllum 
skjölum til haga og á réttum stöðum.

Guðrún er mikil líkamsræktar og 
útivistarkona. Þegar vora tekur er 
það segin saga að flesta föstudaga er 
hún rokin með hjólhýsið í eftirdragi á vit 
ævintýranna. Auk þess hefur hún 
sérstakan áhuga á öllu sem viðkemur 
matargerð og ræktar meðal annars sitt 
eigið grænmeti öll sumur. 

Hafið samband við Guðrúnu
á gudrun@miklaborg.is eða í síma 596 7000

Skjalagerð

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Kona vikunnar að þessu sinni er

Hársnyrtistofa á góðum stað í Reykjavík 

í fullum rekstri til sölu

5 klippistólar og 2 vaskstólar ásamt öllum tækjum og 

tólum sem tilheyrir hársnyrtistofu.

Mjög góð vinnuaðstaða, þægileg og björt stofa.

Reksturinn er í eigin húsnæði sem er einnig til sölu.

Nánari upplýsingar veitir

Heimir, s. 893 1485, heimir@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 
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eign á yfirtöku lána frá Íbúðalánasjóði
allt að 35 milljónir
amk 4ra herbergja íbúð í Mosfellsbæ.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

4-6 herbergja íbúð í skiptum fyrir 3ja herbergja 
íbúð í Bryggjuhverfi Grafarvogs
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

að tvíbýlishúsi.
Tvær fjölskyldur – efri hæð 5 herbergja 
og neðri hæð má vera 3-4 herb. Með 1-2. bílskúrum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

eign á yfirtöku lána frá Íbúðalánasjóði 
ca. 20 - 23 milljónir, 
2ja - 4ra herbergja íbúð í hverfum 109/110/111/112/113.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

2ja herbergja íbúð í lyftublokk í hverfum 109/111 
í skiptum fyrir 3ja herbergja í Grafarvogi, eign á jarðhæð 
með sérinngangi og sér verönd.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða staðgreiðslu fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur 
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja – 4ra herbergja góðri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með bílskúr eða bílageymslu.
Verð allt að kr. 30 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

2ja-3ja herbergja íbúð í 101, 107 eða 170.
Gott ef hagstæð lán eru á eigninni. 
Kaupandi getur borgað 4-5 milljónir við kaupsamning.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í Salahverfi 
í Kópavogi.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

4ra herbergja góðri íbúð í nágrenni, 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðu rað/parhúsi með tveimur íbúðum í nágrenni 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

v. 31,9m

Efstasund
Tvíbýli

104 Rvk

Sjarmerandi tvíbýlishús
Bílskúr og stór garður
6 herbergja íbúð
Velviðhaldin eign

v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 16,5m

Súluhólar
3ja herb
111 Rvk

2.hæð
Gaflíbúð
Björt- gluggar á 3 vegu
Velviðhaldið hús

v. 19,8m

Bakkabraut 
Atvinnuhúsnæði

200 Kóp

Stærð 183,7 fm
128,6 fm vinnslusalur
55,1 fm milliloft
Góð staðsetning
Endabil

v. 25,9m

Kvisthagi
3ja-4ra herb

107 Rvk

Eign sem kemur á óvart
Góð nýting á fermetrum
3 svefnherbergi
Reisulegt hús

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 22,9m

Breiðavík
3ja herb
112 Rvk

110 fm
Falleg og velskipulögð
Frábært útsýni
Tvennar svalir

v. 21,5m

Ánanaust 
 3ja herb
101 Rvk

Falleg og endurnýjuð
78 fm íbúð á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

v. 19,9m

Mosarimi
3ja herb
112 Rvk

Jarðhæð
Sérinngangur
Sér verönd
Rúmgóð
Skipti á minni eign

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 22,9m

Grettisgata
Einbýli

101 Rvk

Lítið einbýlishús
84 fm á tveimur hæðum
Laust strax

v. 48,0m

Fýlshólar
Einbýli

111 Rvk

Reisulegt hús
Frábært skipulag
Þarfnast standsetningar
Stórfenglegt útsýni
Laust strax

v. 10,5m

Möðrufell
2ja herb
111 Rvk

Björt 62 fm
Gott skipulag
Rúmgóð stofa
Hús í góðu standi

v. 20,9m

Bárugata
3ja herb
101 Rvk

Falleg 3ja herbergja
Stærð 70,4 fm
Frábær staðsetning
101 RVK.

v. 19,9m

Stigahlíð
3ja herb
105 Rvk

Sérinngangur
Rúmgóð 83,5fm
Opin og björt
Skipti möguleg á stærri eign

v. 23,5m

Álftamýri
3ja-4ra herb

108 Rvk

Bílskúr með gryfju
Austurgafl
Gott viðhald
Innst í götu

v. 10,9m

Æsufell
2ja herb
111 Rvk

62 fm 
Björt og falleg
Snyrtilegt hús og stigagangur
Lyftuhús
Gott verð

v. 14,9m

Markland
 2ja herb
108 Rvk

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Sér suðurgarður

v. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
Fjögur svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 32,0m

Hverfisgata
Einbýlis
101 Rvk

Einbýlishús með 3 íbúðum
Bakhús 
2 samþykktar 3ja herb. íbúðir
+ ósamþykkt íbúð í kjallara
Laust strax

v. 11,8m

Eyrarskógur
Sumarhús

301 Akran

Einn með öllu
Búslóð fylgir
Gróin lóð með leiktækjum
Grasflöt f. tjaldvagna
Bátur fyrir veiðina

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 26,9m

Blikahöfði 
4ra herb
270 Mos

148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

v. 25,9m

Grenimelur
Hæð

107 Rvk

4ra herb. hæð með sérinng.
Björt og gott skipulag
Möguleiki á 3 svefnherb.
Eldhús og bað nýlega 
endurnýjað

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 43,5m

Básbryggja                          
Raðhús
110 Rvk

Fallegt 204 fm endaraðhús
Garður og svalir
Tvöfaldur bílskúr
Við höfnina, fyrir þá sem vilja 
njóta sjávarloftsins

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, 
tvö baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 21,9m

Lækjarbakki
Sumarhús

801Selfoss

8.022 fm eignarlóð
Skráð stærð 97,2 fm
HItaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Falleg 2ja herbergja
Frábært útsýni
Fyrir 60 ára og eldri 
Bilastæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 28,0mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Falleg íbúð á 2 hæðFalleg íbúð á 2 hæðumumumumumummmmummmuumummm
Þrjú góð herbergi, Þrjú góð herbergi, ,,i, , ii, , 
tvö baðherbergitvö baðherbergiigiigiigigigigii
Aukin lofthæðAukin lofthæð

Hilmar
Jónasson

Hilmar er þaulreyndur í fasteignasölu.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Hilmar best eru:
„Þaðan er góðs von sem gott er fyrir.”
En það á mjög  vel við Hilmar því hann er 
traustur og fylgir sínum málum vel eftir.

Hilmar er rétti maðurinn til að sjá um þín 
fasteignakaup.

Hilmar starfaði í fjölda ára sem slökkviliðs-
maður í Slökkviliði Keflavíkurflugvallar, en 
er þar að auki forfallinn stangveiðimaður.

 Hafið samband við Hilmar
 á hilmar@miklaborg.is 
 eða í síma 695 9500

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali  

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Við leitum að ... 

Kjarninn Selfossi til sölu:
Verslunarhúsnæði með góðum leigusamningum. 
Traustir leigutakar og langir samningar.
Mikill gestafjöldi í hverjum mánuði. 

Í sama húsi eru til leigu ca. 1000 fermetrar við hliðina 
á Krónunni og er tilvalið fyrir verslunar- og 
þjónustustarfsemi svo sem, sportvörubúð, 

veiðiverslun, kaffihús, bókabúð, 
heimilistækjaverslun, húsgagnaverslun, 
veitingasölu osfrv. 

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
Lögg.fasteignasali í síma 897 0634.

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Innlit 
á M

iklaborg.is

Í Innlitinu flakkar þú 
um eignina með 
samspili ljósmynda 
og grunnteikningar.

Innlitin hafa 
vakið mikla 
athygli og 
standa öllum 
til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

Fáðu 
Innlit
fyrir eignina 
þína!

Neðri hæð

Efri hæð

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús

 113 Reykjavík

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, tvö 
baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 29,0m

Tómasarhagi
5 herb

107 Rvk

Stórglæsileg rishæð
Reisulegt hús
Mikið endurnýjuð íbúð
Útsýni 
Laus strax.

v. 19,9m

Langholtsvegur
3ja herb

104 Rvk

Risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN

v. 32,9m

Búagrund 
Einbýli

116 Rvk

172 fm á einni hæð
Einbýli 
Innbyggður bílskúr
4 svefnherbergi

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 39,9m

Klukkurimi
Parhús

112 Rvk

170 fm tvílyft parhús
Bjart og skemmtilegt 
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Góð bílastæði 

v. 15,0m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 73,0m

Hjallavegur 28
Einstakt einbýli

105 Rvk

Eitt af þessum sérstæðu 
húsum í Laugaráshverfinu er 
komið í sölu. Til sölu 307 fm 
einbýlishús á glæsilegri 
hornlóð á gatnamótum 
Hjallavegar og Ásvegar. 
Húsið hefur verið endurnýjað 
og endurhannað að mestu 
leyti nánast frá grunni á 
sérstaklega smekklegan hátt.  
Þetta er hús fyrir vandláta. 

Nánari upplýsingar veitir:
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali
jason@miklaborg.is  sími 899 3700

Í dag milli 
kl. 17:00 og 17:45

7. feb.

OPIÐ HÚSv. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

Fyrir eldri borgara á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 31,5m

Flúðasel 
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 25,9m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 130 fm raðhús
Góð staðsetning, fallegt 
útsýni, Suðurgarður
Aukaíbúð í kjallara
Ákveðin sala

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 36,9m

Fellahvarf
4ra herb
203 Kóp

Glæsileg efri hæð
Stórbrotið útsýni
Sérinngangur

v. 33,7m

Bústaðavegur
4ra herb
108 Rvk 

134,5 fm á 2 hæðum
Glæsilega nýuppgerð
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað  

v. 23,5m

Njálsgata
3-4 herb

101 Rvk

Rúmgóð 88,1 fm
Töluvert endurnýjuð
Fyrsta hæð
Falleg eign

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Blikahöfði 
4ra herb
270 Mos

148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

v. 24,9m

Hvassaleiti
4ja herb
103 Rvk

Falleg og mikið endurnýjuð
Nýlegt eldhús og bað
Bílskúrs
Frábær staðsetning
Gott áhvílandi lán

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 17,9m

Klapparstígur
2ja herb
101Rvk

1. hæð
Lítið fjölbýli
Miðbær
Falleg og björt íbúð

v. 29,9m

Lækjasmári
4ra-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

Tilboð

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

Glæsilegt einbýli
350 fm, möguleiki á aukaíbúð 
Frábært útsýni til norðurs
Sérlega vandað hús

v. 20,7m

Hrísrimi
4ra herb
112 Rvk

Mjög góð 89 fm jarðhæð
Endaíbúð 
Permaform hús
Fjölskylduvænt hverfi

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg 4ra herbergja
Jarðhæð
Frábært útsýni
Vandaðar innréttingar 

v. 17,9m

Kríuhólar
5 herb

111 Rvk

Endaíbúð
3 góð herb. ásamt vinnuherb.
Auðveld kaup
Skipti á stærri eign á 
höfuðborgarsvæðinu

v. 36,9m

Espigerði
3ja-4ra herb

108 Rvk

Falleg 165 fm íbúð
Lyftuhús
Lækkað verð
Sérlega hagstætt lán
áhvílandi : 34,2m

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

Nánari upplýsinggar ar 
Jason Guðmunds
jason@miklaborg.is

kl. 17:00 00 ogoggo

7. feb.26,9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

4ra herb4ra herbra
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Atli Snær
Sigvarðsson

Atli hefur áralanga reynslu af sölu fasteigna.

Orðin sem okkur finnst lýsa Atla best eru:
„Gæfan fylgir góðri nennu”
En Atli er hörkuduglegur og framtakssamur 
einstaklingur sem gustar af.

Atli er maðurinn sem kemur málunum í gegn 
fljótt og örugglega.

Atli er sunnlendingur sem þekkir suðurlandið 
eins og fingurna á sér. Hann hefur mikinn áhuga 
á hvers kyns útivist og hreyfingu og starfaði m.a 
um árabil í flugbjörgunarsveit.  Á sumrin er Atli 
liðtækur á golfvellinum og duglegur í útilegum 
víðs vegar um landið.

   Hafið samband við Atla
  á atli@miklaborg.is 
  eða í síma 899 1178

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

Hjaltabakki
Sérlega góð 2ja herbergja
Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Góð kaup!

109 Rvk

v. 54,8m

Fjallalind
Vandað 228,9 fm parhús 
Fallega innréttað
Innbyggður bílskúr
Fallegur sólpallur

201 Kóp

v. 15,0m

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali  

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 
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TIL LEIGU 
Stórglæsilegt og algjörlega 

endurnýjað 310 fm einbýlishús 

í Frostaskjóli til leigu!

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason s: 822 2307 

v. 54,9m

Stuðlasel
Einbýli

109 Rvk

Gott fjölskylduhús
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur garður

v. 17,9m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Falleg 3ja herbergja
Sérinngangur af svölum
Laus strax
Gott fjölbýli

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

v. 15,5m

Hjaltabakki
2ja herb
109 Rvk

Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Mjög góð eign

v. 59,5m

Heiðarhjalli
Parhús

200  Kóp

214,6 fm 
Glæsileg útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr
Flott og vönduð eign

v. 29,9m

Árskógar
3ja herb
109 Rvk

94 fm íbúð
13. hæð, stórkostlegt útsýni
Aukin lofthæð
Fyrir eldri borgara
Mikil þjónusta í húsinu

v. 25,5m

Ystibær 
Neðri sérhæð

110 Rvk

91,8 fm
4ra herbergja  
Bílskúr
Frábær staður

v. 32,0m

Akrakór
Einbýli
203 Kóp

340 fm fokhelt einbýli
Vel skipulagt
Selt í núverandi ástandi
Hagstætt lán áhvílandi

v. 19,5m

Úthlíð
Rishæð
105 Rvk

Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning

v. 34,2m

Marbakkabraut
Einbýli

200

161 fm 
Pallabyggt
Aukaíbúð og bílskúr
Góð staðsetning

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

Kjalarnes

172 fm
4 svefnherbergi 
Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 26,7m

Skipholt
4ra herb
105 Rvk

133 fm
Stór verönd 
Góður garður 

v. 15,5m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 25,9m

Kristnibraut 
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg 122 fm jarðhæð
Góðar stofur
Vönduð eign
Frábært útsýni

v. 41,9m

Skólagerði
Parhús

200 Kóp

Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað
Frábær staðsetning
Barnvænt hverfi

v. 16,9m

Austurströnd 
2ja herb

Seltj

Rúmgóðar stofur
Glæsilegt útsýni
Stæði í bílageymslu
Lyfta
Góð kaup

v. 34,5m

Dofraborgir
Neðri sérhæð

112 Rvk

5 herbergja 
Stór timburverönd
Jaðarlóð með útsýni
Skipti á eign með bílskúr

v. 43,6m

Brúnastaðir
Einbýli

112 Rvk

Gott skipulag 198,3 fm 
4 svefnherbergi 
Stór bílskúr
Vinsælt hverfi
Laust strax

v. 42,0m

Borgarholtsbraut
Einbýli

200

214 fm í vesturbæ Kópavogs
5 svefnherbergi
stór bílskúr og stór lóð
möguleiki á aukaíbúð

v. 23,0m

Lækjarkinn
3-4ra herb

220 Hfj

Góð 3-4ra herbergja
Áhv. Íls 21,3 m.
Bílskúr
Eignin er samtals 119,1 fm

v. 48,7m

Sóleyjarimi
Raðhús
112 Rvk

Neðst í botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

v. 31,5m

Flúðasel 
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 19,9m

Langholtsvegur
Risíbúð

101

3ja herbergja 
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

v. 25,0m

Meistaravellir
4ra herb
107 Rvk

Skemmtilega skipulögð
Rúmgóð herbergi
Vel umgengin
Gott hús

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 10,9m

Hraunbær 
3ja herb
110 Rvk

Björt íbúð
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði
Yfirtakanleg lán, ca 13 m.

v. 18,8m

Baugalda
Parhús

850 Hella

146 fm
Vel skipulagt parhús
Tilbúið til innréttinga
Notalegt umhverfi
Áhv. lán geta fylgt

v. 27,9m

Svínhagi
Sumarhús
851 Hella

Glæsileg heilsárshús
1,6 ha eignarlóð
Frábært útsýni
Innbú getur fylgt

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu
Fallegt útsýni

v. 20,5mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hús og sameign nýupppgerðpgerðerðrðð
Stutt í alla þjónusnusstututututuututuu
Fallegt útsýnini

Halldór Ingi
Andrésson

Halldór hefur áralanga reynslu af sölu 
íbúðarhúsnæðis og var meðal annars í 
stjórn félags fasteignasala.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Halldóri best eru:
„Ber er hver að baki nema bróðir eigi ”
En það á sérstaklega vel við Halldór 
þar sem honum er mjög annt um 
að sinna viðskiptavinum sínum 
af kostgæfni.

Halldór Ingi er rétti maðurinn til að 
sjá um sölu eignar þinnar.

Svo er Halldór líka poppfræðingur 
og er einn af tónlistargagnrýnendum 
Ríkisútvarpsins.

Hafið samband við Halldór á 
halldor@miklaborg.is 
eða í síma 897 4210

löggiltur fasteignasali

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við að 
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnunni. 
Maður vikunnar að þessu sinni er

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús
113 Rvk

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 21,0m

Framnesvegur
Hæð

101 Rvk

Mjög falleg 4ja herbergja
Stærð 89,2 fm
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 
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VILTU SLÁST Í

HÓPINN?
Hafðu samband

Smárarimi 112 Reykjavík

Fallegt einbýli á hornlóð

Botnlangagata

Frábært skipulag

Glæsilegt útsýni yfir borgina 

og sundin til fjalla norðurs frá 

Reykjavík, þá sést einnig til 

fjallahrings í austur frá borginni

v. 54,9m

v. 57,0m

Grófarsmári 26 

Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 m2 parhús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum 24,4 m2 bílskúr

Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegu útsýni

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is  sími 897 4210

Í dag 
frá 17:00-18:00

Mánudagur 4. maí 

OPIÐ HÚS

v. 39,9m

Langholtsvegur
Glæsilegt raðhús

104 Rvk

Raðhús á 3.hæðum
Gróinn og fallegur garður
Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn síðustu árin

v. 19,3m

Mosarimi 
Falleg 3ja herb

112 Rvk

Á góðum stað í Rimahverfi 
Sérinngangur
Næg bílastæði
Stutt í bæði grunnskóla 
og leikskóla.

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsnesi

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 29,9m

Vindakór 
4ra herb
203 Kóp

130 m2 í lyftuhúsi
Efstahæð
Tvennar svalir
Laus strax

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 18,9m

Tungusel
3ja herb
109 Rvk

Góð 88 m2 3ja herbergja 
Talsvert endurnýjuð
Frábært útsýni 
Stutt í skóla og leikskóla.

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

TILBOÐ

Básbryggja
 8 herb

332 m2 penthouse
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

110 Rvk

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 15,9m

Fullbúið heilsárshús

Stærð 68 m2
Innastokksmunir geta fylgt
Lokað svæði
4.610 m2 eignarlóð

Lækjarbrekka Grímsnesi

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og velskipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 15,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

311 Bor

50 m2 með góðum sólpalli
2 svefnherbergi
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 18,5m

Vesturgata 
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 56,0m

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft parhús

170 Seltj

Góður suðurpallur 
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið sumarhús

8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 20,5m

Hverafold
Stór 3ja herb

112Rvk

Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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... einbýli eða raðhúsi í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634.

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð eða lyftuhúsi 
á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.  

... stóru einbýli í 101, 108, 170 eða 210.
Leita að í það minnsta 400 m2 góðu húsi í ofangreindum 
póstnúmerum. Skilyrði að í húsinu séu góðar stofur.
Um er að ræða bein kaup og trausta greiðendur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... sérbýli rað-, par- eða einbýlishúsi í 
Linda eða Salahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.  

... 4ra herbergja íbúð í Áslandi, 
Norðurbæ/Miðbæ Hafnarfirði. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... stórri íbúð í Suðurhlíðum. 
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

... góðu sérbýli í Salahverfi.
Í húsinu þurfa að vera 4 svefnherbergi.
Um er að ræða bein kaup.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... eign í Rvk í skiptum fyrir fasteign á Selfossi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

... einbýli í Teigunum eða í kringum 
Laugarásveginn.
Eignin þarf að vera í það minnsta 200 m2 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

... góðri 3ja herbergja í hverfum 104, 105 eða 108.    
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

... 4ra herbergja íbúð á 2-3 hæð 
í Sjálandshverfi með sjávarsýn. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... 4ra herbergja íbúð með bílskúr eða 
stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178. 

... rað-, par- eða einbýlishúsi í nágrenni 
Snælandsskóla eða Álfhólsskóla,
4-5 svefnherb. Möguleg skipti á 4ra herb. íbúð í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.
 
... 3ja- 4ra herbergja íbúð í Kópavogi.
í Hvörfum-, Sala-, Kóra-, eða Lindahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 39,9m

Langholtsvegur
Glæsilegt raðhús

104 Rvk

Raðhús á 3.hæðum
Gróinn og fallegur garður
Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn síðustu árin

v. 19,3m

Mosarimi  
Falleg 3ja herb

112 Rvk

81,9 m2 íbúð á besta 
stað í Mosarima 
Sérinngangur
Stutt í skóla og leikskóla

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsnesi

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

169 m2 4ra herb m/aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 18,9m

Tungusel
3ja herb
109 Rvk

Góð 88 m2 3ja herbergja 
Talsvert endurnýjuð
Frábært útsýni 
Stutt í skóla og leikskóla.

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 54,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

112 Rvk

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 15,9m

Fullbúið heilsárshús

Stærð 68 m2
Innastokksmunir geta fylgt
Lokað svæði
4.610 m2 eignarlóð

Lækjarbrekka Grímsnesi

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
4 svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 7,9m

Aspavík
Sumarhúsalóð

Hraunborgum

Allt klárt til frekari framkv.  
Fullbúið gestahús og 
steyptur grunnur undir 
sumarhús. Inntök, rotþró og 
samþ. teikningar klárar.

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal 
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

v. 57,0m

Grófarsmári 

Mjög gott 237,5 m2 parhús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum 24,4 m2 bílskúr
Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús
201 Kóp

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb. íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

311 Bor

50 m2 með góðum sólpalli
2 svefnherbergi
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb. í Norðlingaholti

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. FMR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð 
 60 ára og eldri

105 Rvk

3ja herb. 85 m2 á 6. hæð
Glæsliegt útsýni
Öflugt félgsstarf
Virkur þjónustukjarni

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 68,5m

Akrasel
Glæsilegt einbýli

109 Rvk

4ra herb/2ja herb aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið sumarhús

8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 24,9m

Akralind
Atvinnuhúsnæði

201 Kóp

Góðar innkeyrsludyr
155 m2 með millilofti
Frábær staðsetning
Laust strax

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

ngngigiingiiiigi gigigigi gigigigigii g

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Básbryggja 110 Reykjavík

332 m² - 8 herbergja

Tvöfaldur bílskur

Alveg við sjávarsíðuna

Afar glæsileg "penthouse" íbúð 

á tveimur hæðum á útsýnisstað

í Bryggjuhverfinu í Reykjavík.

 

Efstasundi 85 104 Reykjavík

Sjarmerandi tvíbýlishús ásamt bílskúr og stórum 

fallegum garði. Húsið er klætt timburhús á steyptum 

kjallara sem er nýrri en sjálft húsið, með risþaki úr 

timbri klæddu bárujárni. 

Eignin er 6 herbergja íbúð á 3 hæðum. 

Á 2. hæð eru 4 svefnherbergi 

Eigninni tilheyrir bílskúr sem er á lóðinni 

og stæði fyrir framan hann.

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 11.júlí

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 31,9m

v. 16,7m

Kleppsvegur
3ja herbergj

104 Rvk

Stærð 78,1 m2 
Lyftublokk
Góð staðsetning
Góð áhvílandi lán

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 69,0

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús

104 Rvk

Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt 

v. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 53,0m

Hjálmholt
Glæsileg neðri sérhæð

105 Rvk

Við eina vinsælustu götuna 
í hlíðunum.
5 - 6 herbergi
Góðar stofur
Mikið uppgerð íbúð

v. 60,0m

Flókagata
Sérhæð og kjallari

105 Rvk

Í fallegu húsi 
á þessum vinsæla stað
Samtals 200 m2
selst saman eða í sitthvoru lagi

v. 13,5m

Laugateigur
2ja herb
105 Rvk

Tveggja herbergja 
íbúð á jarðhæð í 
snyrtilegu fjórbýli 

Til leigu

Kringlan
Skrifstofu húsn. til leigu

103 Rvk

c.a. 75 m2 
Laust strax

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur s. 897 0634
throstur@miklaborg.is

v. 24,4m

Frostafold
Góð 3ja herb

112 Rvk

Sérinngangur og bílskúr
Góður suðurpallur
Eftirsótt eign!

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!
Lækkað verð!

v. 34,0m

Aðalland
3ja til 4ra herb

108 Rvk

Falleg 140 m2íbúð
Þar af bílskúr 30 m2
Sérinngangur

v. 26,8m

Núpalind
Falleg 4ra herb

201 Kóp

Rúmgóð og björt 113 fm
Suðursvalir
Á 3.hæð í lyftuhúsi
Laus strax

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 18,9m

Suðurhólar
3 herb

111 Rvk

Stærð 91 m2 
Jarðhæð
Sér inngangur
Góð staðsetning

V. 13,9m

Víkurás

Íbúðin er á 3. hæð
Suð-vestursvalir
Kíktu á þessa!

Snyrtileg 2ja herb
110 Rvk

v. 56,0m

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kóp

Sérstæður bílskúr og sauna
4 svefnherbergi
Gott fjölskyldurými
Alger gullmoli!

v.79,8m

Fornaströnd
Sérlega vandað einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur
Heitur pottur

v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300 m2  
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa
Eignin getur verið laus fljótlega
Skipti koma til greina

v. 22,2m

Svarthamrar
Hlýleg 3ja til 4ja herb

112 Rvk

Rúmgóð íbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning 
Stutt í skóla og leikskóla
Góð áhvílandi lán

v. 58,9m

Naustabryggja 
Glæsilegt endaraðhús

110 Rvk

Glæsilegt útsýni
Vandaðar innréttingar
40 m2 bílskúr 200 m2 íbúð

v. 69,5m

Hamravík
 Glæsilegt einbýli

112 Rvk

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús
Frábært útsýni, góður staður
Óbyggt svæði rétt við húsið
Snýr vel
Þarfnast lokafrágangs

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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v. 46,5m

Hlaðbrekka

Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 37,9m

Njálsgata

Sérhæð

101 Rvk

Góð og mikið uppgerð 
neðri sérhæð
Þrjú svefnherbergi
Tvær stofur
Hús í góðu standi á 
frábærum stað

v. 19,8m

Lækjarbakki
Glæsilegt sumarhús

Grímsn.

8.022 m2  eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 13,7m

Bíldsfell
Fallegt sumarhús

Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 28,9m

Eyjatún
Nýlegt sumarhús

Kjós

Fullbúið 114 m2 sumarhús
Gott skipulag
Stórt svefnloft
Stór verönd með heitum potti
Ýmis skipti skoðuð

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  
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Grandavegur 47 107 Reykjavík

Björt og mikið endurnýjuð 4ra-5 herbergja, 

115 m2 endaíbúð á 3.hæð ásamt 23 m2 stæði 

í lokaðri bílageymslu í þessu vinsæla húsi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason
Sölufulltrúi

olafur@miklaborg.is  
sími 822 2307

17:00 - 18:00

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 34,0m

 

Grófarsmári 26
Frábært útsýni

201 Kópavogur

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 57,0m

 

Hljóðalind 3
Mjög gott raðhús

201 Kópavogur

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:45 - 18:15

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

 

Espigerði 2
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Reykjavík

102 m2  8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

 

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 25,9m

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 57,0m

Reykjafold
Fallegt einbýlishús

112Rvk

Skráð stærð 242,7m2  
Innbyggður bílskúr
Suðurverönd
Fallegt útsýni 

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9m

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2 
Ósamþ. 2ja herbergja 
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 24,9m

Álfatún
Mjög góð 4ra herb

200 Kóp

102,5 m2
Gott skipulag
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónustu
Sér stæði

v. 19,2m

Kóngsbakki
Björt 4ra herb

109 Rvk

Stutt í alla þjónustu
Falleg íbúð
Gott verð
Húsið nýlega lagfært að utan

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2  hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 15,9m

Suðurhólar
3ja herb
111 Rvk

Góð 74 m2 2-3ja herbergja
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2 
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 22,9m

Funalind
Falleg 2-3ja herb

201 Kóp

Á þriðju hæð í snyrtilegu húsi 
Rúmgóðar suðursvalir
Snyrtileg sameign

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 27,9m

Naustabryggja
 Glæsileg 4ra herb

110 Rvk

135 m2 endaíbúð
Í góðu lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu

v. 35,9m

Skólavörðustígur
Verslunarhúsnæði 

87 m2 (53 + 34)
Neðarlega í götunni 
Á besta svæði borgarinnar
Góðir verslunargluggar

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

TILBOÐ

Vetrarríki
Einbýli / Stúdíó

Ís-land

Rúmgóð og fersk
Gott verð
Laus strax
Engin ábyrgð tekin á byggingaefnum

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is ... hæð í vesturbæ Kópavogs eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnh. Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltjarnarnesi.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson
 í síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par- eða einbýli í Kópavogi.
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m² 
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 
Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... raðhúsi, parhúsi eða einbýli í 104,105 og 108. 
Verðhugmynd um 50 milljónir. Ákveðinn kaupandi. 
Bein kaup eða hugsanlega skipti á 5 herb. íbúð í Álfheimum.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

  

... einbýli-raðhúsi í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

 

... 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Sólríkar svalir og austan megin í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Kíktu við á miklaborg.is
Innlit

Opin hús

Við leitum að ...

og fjöldi eigna á skrá

 

Grandavegur 47 107 Reykjavík

Björt og mikið endurnýjuð 4ra-5 herbergja, 

115 m2 endaíbúð á 3.hæð ásamt 23 m2 stæði 

í lokaðri bílageymslu í þessu vinsæla húsi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason
Sölufulltrúi

olafur@miklaborg.is  
sími 822 2307

17:00 - 18:00

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 34,0m

 

Grófarsmári 26
Frábært útsýni

201 Kópavogur

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 57,0m

 

Hljóðalind 3
Mjög gott raðhús

201 Kópavogur

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:45 - 18:15

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

 

Espigerði 2
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Reykjavík

102 m2  8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

 

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

17:00 - 17:30

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 25,9m

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 57,0m

Reykjafold
Fallegt einbýlishús

112Rvk

Skráð stærð 242,7m2  
Innbyggður bílskúr
Suðurverönd
Fallegt útsýni 

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9m

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2 
Ósamþ. 2ja herbergja 
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 24,9m

Álfatún
Mjög góð 4ra herb

200 Kóp

102,5 m2
Gott skipulag
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónustu
Sér stæði

v. 19,2m

Kóngsbakki
Björt 4ra herb

109 Rvk

Stutt í alla þjónustu
Falleg íbúð
Gott verð
Húsið nýlega lagfært að utan

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2  hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 15,9m

Suðurhólar
3ja herb
111 Rvk

Góð 74 m2 2-3ja herbergja
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2 
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 22,9m

Funalind
Falleg 2-3ja herb

201 Kóp

Á þriðju hæð í snyrtilegu húsi 
Rúmgóðar suðursvalir
Snyrtileg sameign

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 27,9m

Naustabryggja
 Glæsileg 4ra herb

110 Rvk

135 m2 endaíbúð
Í góðu lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu

v. 35,9m

Skólavörðustígur
Verslunarhúsnæði 

87 m2 (53 + 34)
Neðarlega í götunni 
Á besta svæði borgarinnar
Góðir verslunargluggar

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

TILBOÐ

Vetrarríki
Einbýli / Stúdíó

Ís-land

Rúmgóð og fersk
Gott verð
Laus strax
Engin ábyrgð tekin á byggingaefnum

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is ... hæð í vesturbæ Kópavogs eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnh. Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltjarnarnesi.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson
 í síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par- eða einbýli í Kópavogi.
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m² 
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 
Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... raðhúsi, parhúsi eða einbýli í 104,105 og 108. 
Verðhugmynd um 50 milljónir. Ákveðinn kaupandi. 
Bein kaup eða hugsanlega skipti á 5 herb. íbúð í Álfheimum.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

  

... einbýli-raðhúsi í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

 

... 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Sólríkar svalir og austan megin í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  
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Kíktu við á miklaborg.is
Innlit

Opin hús

Við leitum að ...

og fjöldi eigna á skrá

Frostafold 12 112 Reykjavík
Eftirsótt eign!

Góð 3ja herbergja

Sérinngangur og bílskúr

Góður suðurpallur

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

ragna@miklaborg.is  
sími 892 3342

ALLIR VELKOMNIR   17:30 - 18:00

mánudagur 18.júlí

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 24,4m

v. 57,9m

Aflagrandi
Glæsilegt endaraðhús

107 Rvk

190 m2 - 5 svefnherbergi 
Stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

v. 25,9m

Andrésbrunnur
Sérlega góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2 í lyftuhúsi
Sérstæði í lokaðri bílageymslu
Gott skipulag og 
vel umgengin eign

v.41,7m

Heiðnaberg
Glæsilegt einbýli

111Rvk

187 m2 á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Bílskúr 
Fallegur garður
Góður timburpallur

v. 69,0

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús

104 Rvk

Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt 

v. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 41,5m

Þrastarhöfði
Reisulegt endaraðhús

270 Mos

185 m2 þar af bílskúr 23,4 m2
Afgirt lóð og timburverönd
Falleg eign á vinsælum stað 
Stutt í sundlaug og skóla

v. 60,0m

Flókagata
Sérhæð og kjallari

105 Rvk

Í fallegu húsi 
á þessum vinsæla stað
Samtals 200 m2
selst saman eða í sitthvoru lagi

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!
Lækkað verð!

v. 19,9m

Leirubakki
Rúmgóð 4 herb

109 Rvk

Á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
116 m2 þar af 11 m2 
aukaherbergi á jarðhæð
Laus strax

v. 26,8m

Núpalind
Falleg 4ra herb

201 Kóp

Rúmgóð og björt 113 fm
Suðursvalir
Á 3.hæð í lyftuhúsi
Laus strax

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2 
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 18,9m

Suðurhólar
3 herb

111 Rvk

Stærð 91 m2 
Jarðhæð
Sér inngangur
Góð staðsetning

V. 45,9m

Hrauntunga

5 svefnherbergi
Endurnýjað að hluta
Góð suðurverönd
Hagstæð kaup!

Fjölskylduvænt einbýli
200 Kóp

v. 75,0m

Lundur
Penthouse

200 Kóp

Einstök eign á 10. hæð
Óviðjafnanlegt útsýni
Heitur pottur á svölum
Sérlega vandaðar innréttingar

v. 22,2m

Svarthamrar
Hlýleg 3ja til 4ja herb

112 Rvk

Rúmgóð íbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning 
Stutt í skóla og leikskóla
Góð áhvílandi lán

v. 21,9m

Arnarsmári
3ja herb
201 Kóp

Falleg og björt
Eldhús opið í inní stofu
Suður svalir
Þvottahús innan íbúðar

v. 69,5m

Hamravík
 Glæsilegt einbýli

112 Rvk

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús
Frábært útsýni, góður staður
Óbyggt svæði rétt við húsið
Snýr vel
Þarfnast lokafrágangs

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

R. Harðarson
löggiltur 

nasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Ingi Andrésson 
r fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 58,9m

Naustabryggja 

Glæsilegt endaraðhús

110 Reykjavík

Glæsilegt útsýni
Vandaðar innréttingar
40 m2 bílskúr 200 m2 íbúð

v. 56,0m

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kóp

Gott fjölskyldurými
4 svefnherbergi
Sérstæður bílskúr
Sauna
Algjör gullmoli!

... 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir eldri borgara.  
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... neðri sérhæð í Norðlingaholti með sér inngangi.  
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... 5 herbergja íbúð eða raðhúsi í Víkur eða 
Foldahverfi í Grafarvogi með bílskúr. 
Hugsanlegt er að bjóða skipti á 4 herbergja íbúð á 
Bakkastöðum, þó ekki skilyrði.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is 

... eign í 104 - 105 (nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 5 herbergja íbúð (4 svefnherbergi) í 
Norðlingaholti. Má vera mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson
 í síma 569 7000 eða jason@miklaborg.is

... raðhúsi í Fossvogi með hugsanleg skipti 
í huga á minni eign í Fossvogi.
Um er að ræða íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.  
Raðhúsið má þarfnast viðhalds.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 4-5 herbergja íbúð í Kórunum á því 
sem næst yfirtöku.
Um traustan greiðanda er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

Við leitum að ...

v. 19,9m

Lambhagi
Glæsilegt heilsárshús

Bláskógab.

Stærð 101,6 m2 
Frábær staðsetning
Hitaveita
Leigulóð

v. 33,6m

Bústaðavegur
Falleg 4ra herb

108 Rvk

135 m2 á tveimur hæðum
Tvennar suðursvalir
Sérinngangur
Glæsilega uppgerð eign

v. 13,7m

Bíldsfell
Sumarhús
Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

Svínadal

50 m2 hús með góðum sólpalli
2 svefnherbergi plús 
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  
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Kaldalind 9
Stórglæsilegt einbýli

201 Kópavogur

223 m2 einbýlishús
Frábær staðsetning 
Stórbrotið útsýni
Bókaðu skoðun

 

17:30- 18:00

þriðjudagur 28.júní

OPIÐ HÚS Í MORGUN

v. 69,9m

ragna@miklaborg.is  
sími 892 3342

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

v. 16,7m

Kleppsvegur
3ja herbergj

104 Rvk

Stærð 78,1 m2 
Lyftublokk
Góð staðsetning

v.79,8m

Fornaströnd
Sérlega vandað einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur
Heitur pottur

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 11,9m

Iðufell  
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

Rúmgóð 2ja herb
68 m2
3ja hæð
Stutt í alla þjónustu 

v. 41,9m

Hlégerði
Einbýli á einni hæð

200 Kóp

Stærð 173,3 m2 
4 svefnherbergi
Gróinn garður
Bílskúr 52,2 m2 

v. 22,9m

Funalind
3ja herb
201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð
Snyrtilegt hús
Suðursvalir.

v. 24,9m

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2  hæð
Rúmgott eldhús
Góð staðsetning

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

LÆKKAÐ VERÐ 71,9m

Viðjugerði
Virðulegt einbýlishús

103 Rvk

Stærð 317,5 m2 skv. FMR
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
Gróinn garður

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 18,2m

Gnoðarvogur
3ja herb
104 Rvk

Stærð 74,9 m2 
Önnur hæð
Talsvert endurnýjuð
Góð staðsetning

v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300 m2  
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa
Eignin getur verið laus fljótlega
Skipti koma til greina

v. 58,0m

Dalatangi
Stórt og reisulegt einbýli

270 Mos

413 m2 einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr
Átta svefnherbergi

v. 23,7m

Arnartangi
Gott 4ra herb. raðhús

270 Mos

Keyptu þér sérbýli 
á góðu verði !
Timburverönd
Bílskúr
Gróið hverfi

v. 38,0m

Helgubraut
3. hæða raðús

200 Kóp

Tæplega 300 m2 
Nánast tilbúið til innréttinga
Miklir möguleikar

v. 29,0m

Kirkjubrekka

Eignin er rúmlega fokheld
Gólfhitalagnir komnar
Frábær staður

Gott 2. hæða raðhús
225 Álft

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2 
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 57,0m

Grófarsmári 
2ja hæða parhús

201 Kóp

Glæsilegt 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 
Frábært útsýni

v. 23,9m

Laufvangur
Falleg 4ra herb

220 Hfj

117,4 m2 skv FMR
Rúmgóð stofa
Stórar svalir

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 13,7m

Bíldsfell 
Fallegt sumarhús

Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 64,5m

Akrasel

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 
4ra herb/2ja herb

Glæsilegt einbýli
109 Rvk

v. 18,5m

Vesturgata 
 Glæsileg 4ra herb

101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsinu
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Björt og rúmgóð
Stutt í bæinnn 

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

26,9 m2, mikið endurnýjað
1.300 m2 leigulóð
Útsýni yfir vatnið
Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,9m

Efstasund
 Fallegt sumarhús

Hraunborgum

59,2 m2
Fallegt hús á grónum stað
5.000 m2 leigulóð
Nálægt sundlauginni

R. Harðarson
löggiltur 

nasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Ingi Andrésson 
r fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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... sérbýli i Grundunum Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja herb. íbúð með sérinngangi í Kópavogi
þar sem hundahald er leyfilegt.  Helst með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja til 5 herbergja íbúð í Linda, Sala, 
Kóra eða Hvarfahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... eign í 104 - 105 ( nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið - - með þér alla leið -  

Skeljanes 4

Verð 23,9m

101 Reykjavík
Sjarmerandi 3ja herbergja íbúð í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður - Góð bílastæði 

Næfurás 20 

Ath! Lækkað verð 16,9m

110 Reykjavík
Stór 2ja - 3ja herbergja með góðu skipulagi

Frábært útsýni - Mikið áhvílandi!

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudagur 27.júnímánudagur 27.júní

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasali

ragna@miklaborg.is  
sími 892 3342

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG
kl. 17:30-18:00 kl. 17:00-18:00

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

13  www.miklaborg. is 

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 54,9m

Smárarimi

Einbýli   5 herb   182 m2

 112 Reykjavík

Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

Fallegt einbýli á hornlóð

efff iii hi hæðri hæððeeefefefrri æððeeefefri hæðri hæðæðeeeefefefri hæð neðri hæððri hæðð i hnene æð

v. 64,5m Einbýli   5 herb   30888 mmmm22mm22m

FaFallegt oegt og vel skipFaFaFaalle ulagt 
Auukkaíbúíbúð 2ja herb.ukuk
Gaarrður r með pöllum
Jeepppabpabílskúr
Góóððar sar stofuróð

GGGGGooott einbýlishooo ús 
mmmeðeð aukaíbúð

AAkkrasel  109 Rvk

22200,9m,9m99v 20 9mvv 222000 99mmvvv 20 9m2202000 9mvvv... 22200 999mm,, ýFjölbFjjöölbýýlli 4444FFjjölbýýli 4ýlili 444FFjjölbýöö ýýýlli 4444FFjölbýýýli     444 4 j ýý hhhheeeerrbrbbb 81b 881hhhheeeerrbrb 8811hhhheeeerrbrbbb 8888111hhhheeeerrbrbherb     888111  mmm22mmm2mmm2mmm22

Gott skipulagGGott skipulagGott skipulakiskipGo kikipu ag
3 svefnherbergi3 sssvefnherberg3 svefnherberginh3 svefnher erg
Gott vGott verðG ð
FjórbýlishúsFjórbýlishúshúórbýlishúsFjórbýlrbý hús

44ra herb íbú4ra herb íbúð4ra hea h b í  á 3. hææðæð3
HoHoltsgltsgataataHoltsg 101 Rvk

v. 45,0m Raðhús   7 herb   214 m2

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

efri hæð jarðhæð

v. 57,0m Parhús   7 herb   237 m2

Mjög gott 237,5 fm parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús á 2. hæðum
Grófarsmári 201Kóp

vvv 44411 99mmmvvv 411 99mm

ÁÁlfheimÁlfheimaÁlfheimaheimaeimaÁlÁlfheei rrrrfhhe r

HHHæææðæðð  666 hheerberbb HæHæð  æ 66 hheææð 6 he b    189  1899 9 mmm22 118 m2 1899 

1104 Rvk04 Rvk104 RRvRvvkk104 Rv104 Rv04 kk

Efri hæð ohæð og g bbílslskkúrbílslskskúrhæð og skúrrhæð ogEfri hæð oð og b skúr
Vinsæl staðsVinsæl staðsæl staðaðsðsetnetntnininnggVinnsææl sst ðseetntni gssæææ ss gg
MMiikikiðð eennddurnurrndurnýjajaðaððMMMiikikið eð enddu ýjajaðnd aððMi ennd ð
ÁÁhhvívílannddi i lán geÁhvílandi lán i lán getetuurrÁÁhvílaanndi láán Áhhvívílannddi lánán getetuurr fyfylylggt fyfylylggt fy gt

SéSérérlelegSérlegaSérlega veSérlega veeel ssel ssrlegagaa vvel sskipulögð hækipulögð hæðkipulögðkipulögð hækipulögð hæð ð ððk ð hæð ððkipulögulökipulögð hæpulö hæ
í fallegu húí falleguguu hússsússguu hhhúsii iii

242424,554 5mvv. 24,224424 5mvv 2444 55mmvv.. 244,55mmm, FFjFjöölölbbýlibýlibýli 333FFjFjöölölbýli 333FFjölölbbýbý 333FFjFjöölbýli   3ölbbýli li   33 jj ý hhherb 128errbb 112228hherrbb 122herb 1288hherbb 12812228hheerrbb   128  112228 mmm22mm22mmm22mmm22

ÞÞrríbbýýlisbýlishshúhúsúsÞríbbýýlisishshúhúsÞrríbýlisishshúsús
AAll 112288AAllss 112288AAlls s 112288 22  mmm2mmm2 mmeððð tótóó bílbbíl kkúúeðð stórstótóróruum bílskúum bílsklskskúúrrmeðeð ð sstóórum bíbíls úrr
GGlæsilegt húill húhúsGGlæssilelegegtgtGlæsilegt húsGlææssilelegegtgt hú

Fa leg og bbjööFF llegg o jöFall g oog bFFa leeg og bFFaalleg og bjöleegg g og öleg o ögg rt mrt t mmmiðhæðmiðhæððæððiðiðht m æðr miðhæhææðð
neau ar essvveegguLLaugarneugugarnesveggaarnLaugarnne veveguuLL ugugarnrnesLL uguggaarnrn veeg rr 105105 Rvk0505 Rvk5 R kR

v. 26,8m

Andrésbrunnur   
Góð 4ra herb

113 Rvkur   r

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri 
bílageymslu

v. 24,5v. 24,5mv. 24,524,5m4,5m4,5m,5m5m4 55m5mm

Fannahvarf FFFFa
3ja3ja her3ja herb á jar3ja h3ja3ja ja he3ja ja her ðhæð

203 Kóp

Björt og rúmgóðgóóóððBjöBjörBBBjBjö
Með sMeð sMeð séMeMeð séeð sér eð sér inngangMeðMeð ð ssér 
Skjólgóða vSkjólgóðSkjólgóðgóða vegóða veóða veóða verða veröa verönd meóóða vgó vever ð 
fallegu útsýni yfifallegu útsýni yfiýýni yfii yfirffafallegu útsýni yfir  yfir yfir firrfa ElliðavatnEllEE

v. 34,9m

Hátún
Efri sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð
Í grónu fallegu hverfi
169,5 fm þar af 
28,2 fm bílskúr

v 20 5m55200 5m5mmmmvv 2200 5m5m5mmv. 20,5mv. 220,5m0,5v. 20,5mvvv.  2220,,5m5mmm

KKKáKáárKársnesbrautssnesneesbraKKárssnneesbrauKársnesbrautKKáKá s esKárs brs es
Efri EfrEfri sésérhrhæðhæðérhæðfr

2200200200 KópKóp0 KóKóp

4ra 4ra hhheeerberbeberergrgjagjagja4ra herb gja4ra hehe
Sérérr inininnnnnngangangangungurgurSér inSér ininnnng
LAULAUSSSS S STRATRARAXAXS RAL SS ST AX

v. 22,6mv. 22,66mmm6m66m

AAAAflagrandAflagrandiAAA
ÞjónustuíbúðÞjón ððúðb ð

107 RvkRvkkkkkkk

GGlæsilegt útsýnGlææsilegt útsýniGGlæ
665 ára og eldri65 ára og eldri65 ára og eldri6
880 fm 3ja herbergja80 fm 3ja herbergja80 fm 3ja herbergja8  fm
LLyfta og þjónusLyfta og þjónustaftaLyfta og þjónustaLL

vv 1v. 1v. 19,5m9,5m5mv 1v. 1

Kleppsvegur                    r
3-4ra hheheeerrrbhheh

1055 RRvRvRvvkRvRvvvRv                    

Mjög góð 3-4ra herbMjög góð 3-4 erggjjjjagjgjajaaa
2. hæð m/suðursvöá 2. hæð m/suðursvölumlummmmm

Íbúð vel við haldiðÍbúð vel við haldið
ur 2 herbe22 stofursttofur 2 hofur 2r 2 herbergerbergi2 herbergi22 stofufur 22 hherbergerbergiherbergierbergi2 stofurfurr 2 rgerbergiergiirgigi

v. 26,v. 26,5m,,555mmmm,555mmmm,

EspigerðpigerðiEspigerðEEs
ÚtsýnisíbúÚtsýnisíbúðíb ð Útsýnisíbúðððð 

9 Rv109 Rv RvvkvkRvRvkv09 Rvvk R

Á 8. hæÁ 8 hæÁ 8. hæÁ 8 hæðÁ 8 hæðÁ 
æsileg 2ja-3ja heileg 2ja-3ja heGlæsileg 2ja-3ja helæsGGlæsileg 2ja-3ja heGlæsileg 2ja-3G 2ja-3 rbrbrrb

Fallegt útsýniFa útsýnni

lldór Ingi Andrésson 
giltur fasteignasali  r

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 
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Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason
Sölufulltrúi

olafur@miklaborg.is  
sími 822 2307

þriðjudagur 14.júní

OPIÐ HÚ

v. 34,0m

Grófarsmári 26
Frábært útsýni

201 Kópavogur

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson
Löggiltur fasteignasalLöggiltur fasteignasalii

halldor@miklaborg.is  
sími 897 4210

17:00 - 17:30

þþriðjudagur 14.júníþriðjudagur 14.júníþriðjudagur 14.júníudagur 14.jú

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 57,0m7,00m

HHlljjóðalindóðalinðalindHljóðajóóððaðaðaallinndd 33
Mjög gott g gott raMjög gott raðott raðhMjög gott raðhMjög gott rajög gott raðhög gott raðhg gott raðhög úúússús

201 Kópavogururr

1141,2141,2 141,22141, m2,m2,m2, mm 3 svefnherbergirgifnherbergi 3 svefnherbe3 svefnhererbergrgi 
Góður afgirturGóður afgiafgirturi llllfgirturur pallppallpur papp ururur
Innbyggður nb gðuður bí úrkúrbílskúrlskkúrr bí kúr bí kú
Vinsælt hVinsælt hvVinsælt hveerfierfiverfifi

Nánari uNánari unari upplýupri upplýsiningnari uppnari u ar veitir:
HHalldóalldórldórdóór Halldór IngHalldór Ingi AHalldór Ingi Andr IngHalldór Ingi AHalldór Ingi AH ldó InInngnggi A réssonréssés

nassasaasteiggnagilt asteöggi alLöLöggigilttur ffa eigtur fasteignanasLö ste ii

hhhahalldor@miklaalldor@miklaklaborhahalldor@mdor@miklabordor@mikdor@mhalldor@miklahha @m org.is  g.isgg
ísímisímisími ímisími ímiímimi 89977 4297 4210897 42897 4897 4210897 497 44242

17:45 - 18:1517:45 - 18:1517:45 - 18:15

þriðjðjudadagur 11444 jújúnúnííur 1144.4.jú4.júnúníí14 júní

OPIÐ HÚS ÚPIÐIÐPIÐ HÚSPIÐ HÚS HHÚOPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚÚÚSSSÐ HÚÚÚSSSSO Ð HÚPIÐ HÚSSSOOP ÚSSS OP ÚSSSS OO ÚSSS OOPPOO
ÍÍÍ DAAAGAGGGÍ DDDAAGDAGGÍ DAGÍÍ DÍ DAGGÍ DDAÍ DADAGDAGGÍÍ DAGAGDAGÍ D GDAGG

v. 39,9m

EsEspigspigererðirði iE erðrðii 22
Glæsileg útsýnGlæsileg útsýnæsileg útsýnGlæsileg útsýnGlæsileg útsýnGlæsilegæsileg úGlæsileg útsýnGG nisíbúðisíbúðisíbúðisíbúððisíbúðsíbúðð

108 108 ReykjavíkkjaReykjavík

102 m2m2  8. hhhæðæðæððhææððæðæð
Falleg  íbúðFal ð
LauLaus sus straxaxaxx

NNáánari uiri u lýlý iplýsingánari upplýsingNánari uppánari upnaari plýlýs gánnari uuupppplýlýsingNánari upplýsnaari uuupppplýsingNNánari upplýsupplýsingar veitir:ar ar var v
ÞÞ ö tröstur Þórhallt Þó hÞó h llórhallsallsÞröstur ÞÞrösöstur ÞórhÞórhaÞröstur ÞórhÞröststur Þórha sonon
Löggiltur fasteignasalöggiltur fasteast nasnasaleignasalLöggiltur fasteignas iii

throstur@miklabothrostur@miklabohrothrostur@miklaboostur@miklaboo@m rg.is  rggrg.rg..is
sími mi 897 0634897 06634634

1177 0000000 - 17:301177:017:000 -- 17:007:0 -17 - 17:0017:00 

þriðþriðjudagugur 144.júní4.júníjúní

OPIÐOO IÐÐOOOPIÐ HÚSOPIÐOPIÐ HÚSS PPIÐ HOPIÐ HÚOPIÐ HÚÚSOPIÐ HÚSSSSÚSSÚSS OPPIÐIÐ H SSS OP ÍÍ DAGAAAGAGGÍ DDDADAAGAGGÍ DDDADAGAGAGGGDDAAGÍ DDAGDAAGAG DD

v. 25,9m9m25,9m,

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 22225,5m5m

Bakkastaðir
4ra herb4ra hera hera herra herba herb4ra herbra herb4raa4ra h4ra heera herba herba herb herbheeerbh
112 Rvk

Vel skipulöögggðð
Falleg eignn  í í vvinsæælu hhlu hverfiu hverfiu hverfi
Skipti mögguuuleleg á ststtæærriri
eign í Grafafarvrvogiarraf

v.v.. 557,0m,0m

ReykjafoldReykjafoldkjafold
llegtFallegFallegt einbFallegt einbýlllegt einbýlFFallegt einbýlllegt einbnbýlýý ishúshúsisishúishús

112Rvk2Rv112Rvkk

Skráð stærð 242Skráð stærð 242,72,772,7Sk m2 m
Innbyggður bílskúnnbyggður bílskkúrúrkú
Suðurverönduðurveröndd
Fallegt útsýni allegt útsýnit ú

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9mv. 12,9m9,9m. 12122,

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2
Ósamþ. 2ja herbergamþ. 2ja herbergjmþ. 2ja herbergjjþ. 2ja herþ. 2ja hererb2ja herb2ja herbeererga herberggjherbergjherbergj. 22jajaa hherbergjaa a 
F ábbFrábær sFrábær stFrábær starábær staábær staðbær staððær staðsær staðseFrábær staðsetningF bæ
Stutt í skóla
Mjög góð áhvíög góð áhvílaMjög góð áhvílangóð áhvílandMjög góð áhvílandi ð áhvílanMjög góð áhvílandð áhvílandi ög góð áhvílandi g góMjög góð áMjög góð hvhvíla láálánlán

v. 24,7mv. 24,7m24,7m7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfierfi
Laus fljótlegafljótlega

v. 24,9v. 24,9mv. 24,9mv. 24,924,9m4,9m9m9m

ÁlfaÁlfatúúnÁ
MMjög góð 4rMjög góð 4raög góð 4ra hð 4rara ha a hhra erberbb

222000000 0 KKópKópKóp00 óp20

102,5 1 mm2
GGott skipulalagag
MikiMikið útsýniniM kið ú
StStutt tt í alalla þjónunusnusttuu
Sér sér stæstæðiæði

v. 19,2m

Kóngsbakkigsb
Björt 4ra herb

109 Rvk

SStutt íStutt í alla þjónusutt í allaSStuuttSStStuutt tu
FFaFalallegegg íbíbúíbúðFFaFalallegeg g íbggg

rðGGGoottt vveerðGGGoott t vverð
HHHúúsiðiðð nnýnýlega lagfærgaHHúHúsiðúsið Húsiðið ð nð n t að utan

v. 2444v. 24,9v. 24,9mv. 24v. 24,v. 24,9mv. 24,9m,

Sólvallagata
Efri hæð
101 Rvk

102 m2  hæð
Rúmgott eldhúhússseldhúmgogotott t eeldhúhús
GóðGóð stGóð staaððsðsetningstaðsetningGóð staðsetningGóðGóð ststaaðGGóð 

v. 15,9m

Suðurhólar
3ja herb
111 Rvk

Góð 74 m2 2-3ja herbergja
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

v.v. 2224,24,9mm9m

Háaleitisbrautut
Vel skipulögð ðð Ve 44ra herbherb

108 RvkRvk1

VVel skipulögð íbúðVel ð á 1. hhæð
1130 30 m2 með bílskúúrkú
Stór stofa, þrjú svsvvStó svefnherbnherbergirbergi
Laus fljótlegaLaus fl g
Vinsæl staðsetniningnggnsæl staððseðse

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 22,9m. 222222,9m22,9m 22v. v. 2v ,99m

Skiipphophohholtoltholholtolhkikipphol
GGóðóð óð 3Góð 3ja herbja herbG ðGó ja hj

201201 Kóp201 Kóp01 K22

2. hæðhæðhæð
Bílskúr sk
Mjög miðsvæðissvæðisög æðisMjö

v. 17,9mv. 17,9v. 17,917,17v. 17,9m9mmv. 17,

NaustabNaustabaustabrygusstabr ggyggjajasttaabryggjaustab jataabryy
GlæsGlæsilegGlæsileg 2leegg 2-3jajaaalæs leg leleeg h heerbrbhe
Eignin er á jaEignin er á jarðr áá j rðhææhæðEEig n err á rðhj
Góð G timmburvebu timburverööburveröndGGó buurur
SkemmSkemmSkemmmtitileegg  íbúúðmmmtileg íbútileegg búmtitileeg bú
Skipti Skipti komi kk a titil gtil greepti komma ti ininana á in
4ra herb4ra herb í herb í Norrb í í NNorNorðlingNorðlingNorðling4ra í NNorðllinlingí Nhe í Nrb í N aholtiaholtitiaholho

vv.v. 4448,9m48,48

L iiiðððhhLeiðhaLeiðhaLeiðhaeiðhamLeiðhamrarLe
FallegtFallegt pegt parhúsllegt pgtFallegt  paF llegteg

1111112 Rvk12 Rvk

212 2 m2 m2 m  
4 góð svefnherbergóð svefnherbererggiefnfnhe
Tvær timburverandær timburveær timburveranddndirdirær timimmbbururvveeraran
Laust straxaxs straxstt straxst strat straxstrt st ssttraxusststtt sst stt ststr xs ssttraax

v. 13,v. 13,9mv. 13,9mm

HraunbæHra nbbbæærærnbæ
Mjööögg góð 2ja hg góð 2góð 22ja h2jjaaa a hhhM ög aa a hhhjaja eerbererbbb

110 Rv111110000 0 RRvkRvkRvkk111100000 11000 R111 k

62 6 mm2
Mjög góðMjög góð 2óð ð 22jja herberja herberrrgjagg
Ný gólfefNý g efnfnini
Stutt í allStutt llalla þ þþjónusjónónustutu

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2 
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 22,9m

Funalind
Falleg 2-3ja herb

201 Kóp

Á þriðju hæð í snyrtilegu húsi 
Rúmgóðar suðursvalir
Snyrtileg sameign

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 27,9m7,9

Naustabryggjayggja
Glæsileg 4ra 4ra hherb

110 Rvk10 Rvk110 Rv

135 35 2m2 endaíb endaíbúð
Í góðu lyftuhúgóðu lyftuhúsi
Stæði í bílagæði í bílageymslslu

v. 35,9m

Skólavörðustígur
Verslunarhúsnæði 

87 m2 (53 + 34)
Neðarlega í götunni 
Á besta svæði borgarinnar
Góðir verslunargluggar

v. 33334,9m34,9mvvv.v. . vvv.

Mávaávahlíðhllíðíðvaahhlahlíðáv hl ð
444ra herb4ra h
105 Rvk05 R105105 R10

4ra herbera herba herba her
169 m2 með aukaíbð aukaííbúðbúðíb
MikMikið endurnýjuðMikið endurnýjuðurný
Stórar svalirStórar svavalir
Glæsilegæsileg eign Glæsileg eign Glæsileg eignGlæsileg eignleg eiGlæsileg eign eg eign 

TILBOÐO

Vetrarríki
Einbýli / Stúdbýli / StúdEinbýli / StúdEinbýli /býli / StúEinbýli túdý íóí

Ís-land

Rúmgóð og ferfersk
Gott verð
Laus strax
Engin ábyrgð tekin á bygEngin ábyrgð tekin á byggingaefnumgingaefnum

r R. Harðarson
g löggiltur
gnasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali  

ór Ingi Andrésson 
tur fasteignasali  r

Guðrún Pétursdóttir
skjkk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

... rað-, par- eða einbýl
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m²
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 

j g

Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi með áhvílandi lánum til yfirtlánum til yfirtöku.öku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. SiAtli S. Sigvarðssongvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.isiklaborg.isiklaborg.isklaborg.issklaborg.isgggg

... einbýlishúhúbýlishúbý sss úúsi á SSeá SeltjaeltSeltjaeltjará Seltjarnsi á Seltjarnsi á Seltjarnai á Seltjarnaá Seltjarnasi ái á Ssi eleltjarnarnesi. rnesi. e
StaðgreStaðgreitaðgreiðsðgreiðslagreiðsla Staðgreiðsla í btaðgreiðsla í baððgreiðsla í ba í S oði.oðoði.

Nánari upplýsinga- Nánari upplýsinga- Nánari upplýsingar veitir Þröstur r veitir Þröstur Þórhallssonhallsson
 í síma 897 0634 eðíma 897 0634 e34 í síma 897 0634sím a throstur@miklaborthrostur@m g.is  

... raðhúsi, p... raðh... raðhúsi, parhúsi eða einarhúsi eða einúsi ee býli í 1ýli í 104,105i íi 04 10505í 104,105104,i í í 4 1 54,105í 100104 1051005í 104,1055í 1100044,1110104,1055býli í 104,10004,04,105,1054,1050505 og 088.8. oog 10g 1008. ooggg 1010088oo 8. oo 08..g 108
Verðhugmyngmynd um 50 milljónir. 50 5050 milljónir. ÁkÁkveðinn kÁkveðinn kÁkkveðinn kkveðinn kveveðeðeðinn kaðinin Ákveðinn kkinn kaupupupÁkveðinn kvveeðeð nnnn kaauve kkau ananndddi.di.anannd

úsi, p... raðhúsi, p a einarhúsi eða einúsi ee býli í býli í 104,10i í 104,105i í 104,1050404,105,1ýli í 104,10510004,10505055 oog 10 oog 1g 10g 100888.. i í 104,105i íi 

Bein kaup eða huin kaup eða h gsanlega skipti a s á 5 heá 5 heerb. íbúð rrbb.b. . íbíbíbúbúúðúð5 herb. íbúð ííbbú íúðh rb  ÁlfheimumÁÁÁÁÁlfheimfhheimufh umum.Á fhe mumumum. Á
- Nánari upplýsinganari upplýsingnari upplýsin r veitir Óskar R. Hr veitir Óskar R. HR arðaraarrsosoononn n on ða ononn 
 í síma 661 2100 eðí 661 210íma 661 2100 eða oskar@miklaborga oskar@miklaborg.iar@miklaborg.iiiiissssss

  

... einbýli-ra. einbýli-raðhúsi í Gvendaðhúsi í Gvendaí Gve rgeisla.rgegeieisla.eissslaageeieislaslsla.geisla.la.
- Nánari upplýsin- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þór veitir Þröstur Þórhallsson h ll sonallsssonon
 í síma 897 0634 eð í síma 897 0634 eða throstur@miklaboa throstur@miklabor@miklab rrhros org.isg.isgg.isg

... 3ja herber3ja herbergja þjónustuíbgja þjónustuíbþjónustuíbón úð fyrir 60 árúð fyrir 60 árúð fyrir 60 áyy a og eldog eldrdra og eldri. a og eldri. ldrdri.i.drrri. ggg
Sólríkar svalir Sólríkar svalir ríkar svaSóólríríkarar ssvavalir alirir og austan megin og austan megin tan meginauustan megtanann n mog austan megginn n m gin íí Reykjavík.í Reykjavík.yykkjavík.avvíkkjavík.í Reyyk vívík.R
- Nánari upplýsinga- Nánari upplýNánari upari uNánari upplýsingalýý i- Nánari u- Nánari upplýsingaupplýsinganari upp iti ÓÓÓl ffr veitir Ólafur Fir veitir Ólafur Finr veitir Ólafur veitir Ólafur Fr ÓlafÓla nnbogason bbogason nbbogaso
 í síma 822 2307 eð07 eðma 8 a olafur@miklaborga olafur@miklaborg.g iss

... sérhæð í Vsérhæð esturbæ eða Hlesturbæ eða Hlæ eða H íðuðu . ððumumíð mmmðummm.  
Staðgreiðsla í bl oði. Rúmur afhenoði. Rúmur afhenr a dingadingngagaa ttítímímmi.imi.rtrtímmiiding rttímm
- Nánari upplýsingaplýsingar veitir Þröstur Þór veitir Þröstur Þórhallssrhallsh lllssssosoononn í íísoonn  í í onn 
 síma 897 0634 eða 0634 eðsímsímím throstur@miklaborg.rostur@miklaborg.g.g.isis  s  isss      is                              

... stóru einbýlistórstóru einbýlishúsi til kauptil kas s í Fossvogi.s í FoFossvogi.FoFossssssvsvovogigivoogiFossvogi.Fossvogssvo
Fyrir ákveðinn kFyrir ák aupanda.a.
- Nánari upplýsinga- Nán r veitir Óskar R. Harðarson arðarsonrsonrso
 í síma 661 2100 e í síma 66í símímma 661 2 ða oskar@miklaborg.ða oskar@miklaborg.aborg.isisisis

- með þéeð þérér alla leilei alla ðððð -ð - -ð - - mmeð þérmmeð ð þérþér með þér með þérmmeðmmeeðð þ  alla alla leialla alla leaallaalla leiiaaallalla laa ð - ð -  ð -ð -   

www.mwwwwww.mww.miw.mmimikklklaabboboorrgrg..isisklaabboboorrg.iswww.mmikl boor .isw w.m klaboor .isis  SSSíðumúla 13  1íðumúla 1um a 133 Síðumúla 13  1ðumú S a 08 Reykjavík  Sí08 Reykjavík  Sími: 569 7000
ÓÓ kÓskar Rar RR HHaH rððaarsrssÓskar RÓskarÓska R ðarsR. HHarrðarsðaÓsk rðÓÓs R.  HHar oonn og  JJason Guðmason Guðso Guðmmogon og Jaog undsson, löggiltundsson, lögg ir fasteignasalair fasteig r 

Við leitum að ...

og fjöldi eigna á skrá

Kaldalind 9
StórglæsilegtStórglæsStórglææssiSStórglæsiilee  einbýli

201 Kópavogur

223 m2 einbýlishús
Frábær staðsetning 
Stórbrotið útsýni
Bókaðu skoðun

1177:30- 118:0017:7::317::33

Ð HÐ HPIÐ HPIÐ HÚPIÐ HÚOPIÐ HÚSS   PIÐ HPIÐ HIÐ HÐ HÐ HPIÐPIÐ HPIÐÐÐ HPIÐ HHOPIÐ HÚS  O
Í MOORGGUNÍ MO NRGM

ragngna@miklaborg.miklab is  
sími mi sími 892 334289

NánNánari uppNánari upplýsingri uppNánari upplýsingánari una ar veitir:ve
Ragna S ÓskarsdRagna S. Óskarsdgna S. ÓskarsdRagna S óttiróttiró
Löggilturgiltur fasteignasali

vvv. 116,7166,7m7m. 16,7mmv. 16,7m. 16,,77mmv. . 116,77mv ,7mm,

KKlKlepeppppspsveveegguuurrKlKleeppppspsveveegguuurrKlepeppsveveegguuurr
33jaja hhheerberbb rggjj3 a hherbbergjer j33jaja rbbeerrg33jajaa hhe bergergjjj j

1100444 RvRv4 Rvvkk110044 4 RRvRvk1104 Rvvkk

tæS rð 7Stærð 78,11 ærð 788 1788,1ærð m2 mm2 2 m
LLyftubloyfttuub okkkkLyftuLyf bloLyftubub
GGóð tóðð staðð ttninGGó ststaðssetetnninnggGóð s aððs g

v 7799 8v.79,879 8mmv 7799 8m879,88mvvv 79v.79,88mmmvvv..7799,,88m,8mm9,,888mmvv.799,8mm

FornaströndöndFornFooornaasasttrröönndöndForoornaasasttrröFFoorrnnaasasttrtröönFFornnaasaströ
SSérleérleérleleeggaa vaga vandaða vanvandavandaððSérleérleleeggaa daðndandaðSérleSéérleega va dadaeg andaSSé eg anda  eineieinnb einbýlieinbýliei einbýbýeinbýliibýbýýliinbbýbýýliinbbýbýýlii

11770170 Seltjj170 Seltj170 Selt70 Seltjtj0 SeltjSSeSeltj0 Selt17

FF áábább t ððr staðsetniiFrárábábæbærr s seetnniingnggFFrárábábæbæær staaððsseetnningingg
Vel skipulaVel skipulagtVel skipuskskikippuulaagagttVel skipulagtskskikippuulaVel skipulagtkip agp g

ldur bílur bílsdTvöfaldur bílskúraldur bílskúrbílTvöfaldur bTvöfaldur bílskvöfaldurldöfaaldurvöfaldur bílskú
Stór sólpallurStór sóltór sólpallusólpallurólpStór sólpallurStóSStótórór ssósólpaalluurrSStótórór ssósólólppaalluurr
HHeeittuurr ppootttuurtuur r ppootttuurpp

Espigeerððððiðiierrðrðððiðirððiiererðrððiip
Glæsileeegegg úútútsýsýýnýnæ g úútsútsútsýnnnegegg  úútútseg útútútssýsýsýýnn búððisísíbsísíbbúisí ð

1101088 8 RRvkkk0881088 R8 R k

9m11 999mv 111 9m99mmvv 111 99mmmvv.. 111,9mvv.. 111,9mmvv.. 111,9m

Iðuðufellðufell elIðufell  ðuðuufefeell ðuufefel   Iððuðuufefe
RRRRRúúmgóð 2jaúmgóð 2ja hermgóð 2ja heróð 2ja heróðð 2ja her22ja hehRRúmgRúmgóð RRúúúmmmmgggóð 2ja óð 2jaRRRRúRúmgóúmgóðmgóð gggóóó heerRRRRúúmúmmmmmggggóóóððð 2j2j hRRRúúmmggggóóð 22jjaa bbbbbb

1 RvkRv1 k11 Rvkk111 Rv111 Rvkk1111 R111

Rúmúmgóð 2ja óð 2jóð 2ja heerbbRúmg ð 2 a herbrbRú a Rúmggóóðð 2 bg
688 68 mm2m22
3jajja hhææðæðð3ja ð3jaja a hhææðæðð
StStuutttt íí aalallaa þjónusþjójónónunussStStuutttt í alla þjóí aalallaa þþjójónónunusussþj tututu tu

. 41,9m41,9m4441,9m9m1 9mvvv.vv 444vvv. vv 444 ,99m,9mm,9mvvvv. 44441,999mmm9m

HlégerðierððrðiððiHH rðrðiðiðiHHHlélé ðiðiHHHlléHHllé iiHHHllélé i
EinEinbýli lili ááá einnE li áá eá eE li ááEEEi ááá EEEi á i hæð

200 Kóp

StSSSStærð 1ðððð 111773,3 3SStStStStæææærrðrððð 11773StStæææærrðrðð ð 11717733,,StStæææærrðrðð ð 11733, mm2
4 4 s4 sv fnher ergisvsvveefeffnnhenhherherbererbbebeerveefeffnnnhherbbe4 sveefeffnnnhheheerbbbee4 4 svsvefefnnhheheerbbbe
Gróinn GróiGróinGróiGróin ðððððurnnGróinnn gggaaarðrðrðuðuðurrG óióinnnnnn  gggaaarðrðrðuðuðurrrGG óóóó gggaaa ðððuðuðu

rr 5BBílskúr 5BBBílsBílsskskkúkúúrkúr 555222,222BBBílslssksk 5222,222   mmm222mmm222

v. 22,9m

Funalind
3ja herb
201 Kóp

Falleg 3ja herbergja íbúð
Snyrtilegt hús
Suðursvalir.

LÆLÆÆKKKKKAKAAÐÐ VEVERERÐRÐÐLÆLÆÆKKKKKAKAÐ VERVERLÆLÆÆKKKKKAKAAÐÐ VEVERERLÆLÆÆKKKKKAAÐ VERRÐ  771,9711,9mmmm71 mm9mÐÐÐÐ

V ðððjujuugge ðððViðið rððiViðið ug ðiVViðið rð
VVirððð lleggt tgt einbi bV rððuulegt e nbVVir egVVir leegt eðu ýlishýllishhúússlisshshhúúslissh sshúsúsú

k3 R kRvk1103 R03 3 RRRvvk03 RRvkRvvk3 

StStæærærðð 3313177,5 5 St 7,StStæ ð 3StStæ 31317StStæær 31 mm2 m2m  skskvkv.. FFMMRRRMRskv. FMRskvkv. Rskskv MRR
Innnsnstst íí bbobototnnlaannggaaInnnsnst bot anotnlangag
3jaja heerbrbebergjaa aauergja aukaíjaa h ergja aukukaíkaírbe a aj ðbbúb
Innnnbynbygyggggðgðður bbíílsskkúrílskúrInnn ðuInnnnby ðu bí skIn sk
GrGróinn garðuróinnnnn ggaarðarðuurGrGróinnn g ðugarðurGrGróóinnn n ggaarð rGrGróóininnnn arððu

v. 22,9mv. 22,9mv. 22,9mv. 22,9m 22,,9m,9mvv. 22,9m,9mv. 22,9mmv. 22,9m 22vv. 22,  22,9m2222,9m22,9m,,

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæðð
88,6 m2 + 888,,6 22,3 m2 bílskúr 
MjMjög miðsvæðisög miðsvæðisg mmiðiðsðsvæðisvæðisMjög miðsvögg iðsvææðæðiðisjj g

vv. v. 11117,97,9m7,9mmm7,9m111717, m7,9mv. 111 9m111777,,9mvvv 111177, m

NauNaustNaauNaustabrygstatabryggbrrystabrygyygyggggjaggjjjaaabrygryryNaustabryyggggggjjjaaaaN us ry ggjjjaaaa
GlæGGl il 2 3Glæsileg 2-3jaæsileg 2-3jaæsileg 2-3jasæsileg 2-3jaæsileg 2-3ja 2-32-3GGlæsileg 2-3jaGlæsileg 2-3ja2-g 2-æsileg 2-3jaaGGGlGlææs aGGlGlææ  2 3jaGGGl hhhheerbbbbbb hheheererrbrbbb  hhheheeerbrbrbbbb   hheheeherrbb hhheerbrbbbb
EiEiEignigngnin enin enin er á jarðhæðn er á jarðhæð er á jarðhrðhæðhn er á jarðhæð er á jarðhæðEigiggninninnin er á jaer á jarðhEigEiEigiggnnin r á jarðhæhææEEigEiggngnnininn er á jargg
GG erurvurveröburverönddveröGóGóððð timmmbmbburveröndóððð  ttitimmmmbbu
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v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300 m2 
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa
Eignin getur verið laus fljótlegag
Skipti koma til greSSkipti koma tima p ina

Dalatanginatangngnggingiattataaannng
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Frábær stbæF á staaðuðururFrrá aðuFrrá staðururrá staður
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222255 ÁÁlÁlff2255 ÁÁlÁlftftt2222255 ÁÁlÁlftftt

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæðMM
GGGGGóð eignGGGGGóð

5557v. 57,0mv. 57,0m00m7,0m0mvvv. 5. 57,0m57,0m57,00mmmv 57,0m0. 557,0,
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v. 23,9m

Laufvangur
Falleg 4ra herb

220 Hfj

117,4 m2 skv FMR
Rúmgóð stofa
Stórar svalir

v. 13,7m

Bíldsfell 
Fallegt sumarhús

Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

1188888,55. 18,55m5mmmvv 1818888v. 18,5vvv.. 11188888,,5vv.. 1118888,,5,5m
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v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Björt og rúmgóð
Stutt í bæinnn 

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

26,9 m2, mikið endurnýjað
1.300 m2 leigulóð
Útsýni yfir vatnið
Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,9m

Efstasund
Fallegt sumarhús

Hraunborgum

59,2 m2
Fallegt hús á grónum stað
5.000 m2 leigulóð
Nálægt sundlauginni

R. Harðarson
löggiltur

nasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali  

Ingi Andrésson 
r fasteignasali  r

Guðrún Pétursdóttir
skjkk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali  

Heimir H. 

þriðjudagur 28.júndag 28.júní v. 69,9m9m

vv.v. 22222555555,,,9m9mmv.v. 5, mm,9m. 2555,,9mm
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v. 58,0m58,0m8,0m0vvvv.. 23,7m 23,23,7mmv 23vv 23,7m v. 38,0v. 38,0mv. 38,0338. 388 m03838. 38 0000v. 38,0m383838888 00m38,0m38,0,0mmv 38,0m3838,08888,,0000m,08,,0000m,,
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FFaFaagaggrgrakinakakakkinnnnnnnn FFaaggrra nnnnF nkkinnnFa ra
Góð efri sérhæGóð efri sérhæGGóð efri sérGóóððð eeefrfri ssssérhæérsérhæhæóð s  eeefrfri éérrhhæsérhæðððððððððð

2220 Hfj2222020000 H0 HH20 Hfffjfjj0 HHf220 H2222020000 H0 HH20 Hfffjj220 Hfj22000 0 Hf0 H j222000 H j

1636333 999 mmm22m11161633,3,99 mm2216 9 mm22m
HHH ð i bíl kúHæðð, rrisiris os oris og bogg bbíbílílæð, ris og bílskúrskúkæð, ris og bílskúrHæHææðð r sris oog ílsskúHæð,, og ð, , r o sk
Á fráÁÁ fráfrábráábæærum srumærum stttaað Á frábærum stað íÁ fráábbbærumÁ frábærum stað Á frábærum stað íábæbææ m ststbæbæbææærru stttaru
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vv. 64,5m

Akrasel

Aukaíbúð
Garður með ð pölpöllumG
JeJeppabílskúrúr
Góóðar stofurur 
4ra4ra herb/2ja a heherb

Glæsæsilelegt einbýlbýli
109 Rvkvk

Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

69 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja herb. íbúð með sérinngangi í Kópavogi
þar sem hundahald er leyfilegt.  Helst með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3ja til 5 herbergja íbúð í Linda, Sala, 
Kóra eða Hvarfahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason ogason nasasoonson on n 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaolafur@miklabmiklabofur@miklaborg.miklaboaborgrggr@miklaboorg@miklaborg.g.mikklamiklaborg.iisisis

... sérhæ... sérhæð. sérhæð sérhæð í sérhæð í Vérhæð í Vrhæð í Vrhhæ esturbæ eða Hesturbæ eða Hlrbæ eða íðuum. 
St ðStaðgreiðsla í bStaðgreiðsla í bStaðgreSSt oði. Rúmur afhenoði. Rúmur afoði. dingadingartími.
- Nánari upplýsinga- Nánari upplýsingaar veitir Þröstur Þór ver veitir Þröstur rhallsson í rhallsson í allsson 
 síma 897 0634 eða síma 897 0634 eða throstur@miklaborgthrostur@miklaborg.is                           

... stóru einbýlishhúsi til kaupsi til kaups í Foosssvogi.
Fyrir ákveðinn kFyrir ákveðeðin aupanpanda.d
- Nánari uupplýsingar veitir Óstir Óskar R. Hskar R. ararðarson ðarson 
 í síma 66661 2100 eða ososkakar@miklaboaborg.is

... eign í 104... eign í 104 1055 ( nágrenágre - 105 ( nni við Laugarnni við Laugardalindalinnli )n).inn).innn).
4-6 svefnherberg4-6 svefnherbergi. Ákkveðinn kaupÁkveðinn kai. Á andi.di.
- Nánari upplýNánari upplýsingangar veitir Atli S. SiS. Sigvarðssongvarðss
 íí síma 899 117878 eða atli@miklaborg.ismiklaborg.is

-- með þém með þérmmeð þéeð þér- með þéð með þé- með þérérþérm ðmeð þéeð þérþþérmeð þér-- með þérme þérmmeeð eðmeð þmmeð með þ-- ð þð þ rþ  alla leallaallla a lea leillea la leealla leilei leii aall alla la eiaa laalla ia lalla a ei allll eið -ðð -ððððððððððð ð - með þ- þéþéþér  alllalaa lei ð ð - -  
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fálkahöfði - 270 Mosfellsbær

Hofakur 5, íbúð 101 - 210 Garðabær
Falleg og vönduð 133,8 m2, 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð, ásamt bílastæði í 
bílakjallara í  lyftuhúsi við Hofakur 5 í 
Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. Rúmgóð og glæsileg 
íbúð með fallegum innréttingu. Íbúðinni 
fylgir15,4 m2 sérgeymsla og bílastæði í 
lokuðum bílakjallara. Íbúðin er nýmáluð 
og tilbúin til afhendingar. Áhvílandi er ca. 
24,2 milljón kr. lán frá Íbúðalánasjóði.
V. 31,5 m. 10019

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær
Erum með í sölu bjartar og fallegar 3ja herbergja 
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi við 
Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með eikar innréttingum, án gólfefna, en 
baðherbergi og þvottahúsgólf verður flísalagt.
Frábær staðsetning miðsvæðis í Mosfellsbæ. 
Stutt er í leik- og grunnskóla og alla þjónustu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar þann 
15.10.2011. Verð frá 22,5 m. 5276

Múlalind 6 – 201 Kópavogur

Fallegt 171 fm einbýlishús 
með sambygg. bílskúr. 
Flott eldhús, hvítt háglans, 
með steingráum flísum og 
granítborðplötu. Vönduð 
tæki, uppþvottavél og 
ísskápur/frystiskápur.
Baðherbergi nýlega 
endurnýjað, fjögur svefnherb, 
stór stofa og borðstofa með 
arni og timburverönd og 
skjólgóður garður. 
Eignin er laus til 
afhendingar strax! 
V. 45,9 m. 3454

Langitangi - 270 Mosfellsbær

Skeljatangi - 270 Mosfellsbær
Góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
af svölum við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, geymslu/þvottahús, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, stofu og eldhús.  
Við hlið inngangs í íbúðina er útigeymsla. Stutt er 
í sund, World Class, skóla og leikskóla. 
V. 24,9 m. Þrastarhöfði 14 – 270 Mosfellsbær

Tröllateigur 45, íbúð 201 - 270 Mosfellsbær

Þórðarsveigur – 113 Reykjavík
4ra herbergja 119,2 fm endaíbúð á efstu hæð 
í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Þórðarsveig 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi m/baðkari og sér þvottahús. Auk 
þess fylgir íbúðinni sér geymsla í kjallara og 
bílastæði í bílageymslu. V. 29,8 m. 4613 

Falleg og björt 104,6 m2, 
3ja herb. endaíbúð á efstu 
hæð í þriggja hæða fjölbýli 
með glæsilegu útsýni við 
Fálkahöfða. Íbúðin skiptist í 
fortofu, sjónvarpshol, stofu, 
eldhús með borðkrók, sér 
þvottahús, hjónaherb., 
barnaherb. og baðherb. með 
sturtuklefa og baðkari. 
V. 22,9 m.

OPIÐ HÚS

Mjög falleg 4ra herbergja 111,7 
m2 endaíbúð með sérinngangi á 
2. hæð í 2ja hæða fjölbýlishús við 
Tröllateig 45 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu,baðherbergi með 
baðkari og sturtu, þvottahús, þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, eldhús 
og stofu.
Íbúðinni fylgir einnig 10 m2 
sérgeymsla. Þetta er falleg eign 
miðsvæðis í Mosfellsbænum.  
V. 27,0 m. 10017

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:00 til 18:00

Mjög fallegt 196,0 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt 
44,0 m2 rúmgóðum bílskúr á 
glæsilegri lóð. Húsið skiptist 
í stóra stofu/borðstofu, opið 
eldhús, stórt baðherbergi, 
þrjú rúmgóð barnaherbergi, 
stórt hjónaherbergi með sér 
baðherbergi, þvottahús og bílskúr.  
Lóðin er mjög snyrtileg með 
fallegri verönd. 
V. 79,0 m. 10028

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00

Fallegt 172,8 fm einbýlishús 
á einni hæð með bílskúr 
með góðu útsýni við 
Múlalind í Kópavogi. Húsið 
stendur innarlega í litlum 
botnlanga með góðu útsýni 
til suðvesturs. Góð aðkoma 
er að húsinu og stórt 
hellulagt bílaplan og stór 
timburverönd með heitum 
potti. 
V. 49,9 m. 4605

Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 17:00 til 18:00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Aðeins 3
 íb

úðir e
ftir

.
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 Reynilundur 13 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS þriðjud 9. ágú kl. 17:30-18:00. 
Sérstakt og fallegt raðhús á einni hæð í  rótgrónu hverfi í 
Garðabæ. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, stofa og borðstofa, 
tvö baðherbergi og tvöfaldur bílskúr. Mikið til upprunalegar 
innréttingar en búið að endurnýja þak o.fl. Húsið er 
teiknað af Albínu Thordarson arkitekt. Fallegur garður. 
Uppl. Þorsteinn, gsm: 694-4700

Verð 48,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 205 fm.

Dísarás 8 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.18.30-19.00
Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á besta stað í Árbænum. 
Í húsinu eru fimm svefnherbergi og eru þau öll á efri hæð 
hússins. Mjög gott skipulag er í húsinu. Stór tvöfaldur 
bílskúr (42 fm) er fyrir framan húsið þar sem tvö einkastæði 
eru fyrir framan. 
Uppl.  Berglind Hólm, gsm 694-4000

Verð 44.9 m.
Herbergi: 7 – Stærð: 213,4 fm.

Unnarbraut 32 – 170 Seltn. 

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.19:30-20:00. 
Hæð og kjallari í þríbýli á einstökum útsýnisstað á Nesinu. 
ÓHEFT SJÁVARÚTSÝNI. Á hæðinni er eldhús/búr, stofa/
borðstofa, stórt baðherbergi og 2 svefnherbergi. Hringstigi  
niður og þar er sjónvarpsherbergi og opið herbergi sem 
auðvelt væri að loka. Stór garður. Laus við  kaupsamning. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698-7695

Verð 38,5 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 208 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Drápuhlíð 46 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl. 17.30-18.00 
Falleg 2ja herb. íbúð með sérinngangi og 
er skráð sem kjallari en aðeins er gengið 
niður 3 tröppur  að útihurðinni. Húsið var 
málað og múrviðgert árið 2010. Einnig hefur 
verið skipt um skolp í húsinu og járn á þaki. 
Baðherbergi er endurnýjað. 
Uppl. Þorsteinn  gsm:694-4700

Verð 17,7 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 69,5 fm.

OPIÐ HÚS

Þverholt 24 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS Mánud 8.ágú kl.19.30-20.00
Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð í 
góðu lyftuhúsi. Húsið er byggt 1990 og því 
nýlegt miðað við önnur hús í hverfinu. Með 
íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. 
Hús og stigagangur er í einstaklega góðu 
ástandi. Uppl. Berglind gsm 694-4000

Verð 19,9 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 63,4 fm.

Krókavað 18 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud  8.ágú kl.17.30-18.00 
Glæsileg efri sérhæð með bílskúr innst í 
botnlanga.Stórar afgirtar 41fm svalir eru ofan 
á bílskúr. Hiti er í öllum gólfum og hitastýring 
í hverju herbergi. Vandaðar  eikarinnrettingar. 
Hverfið er einstaklega barnvænt. 
Uppl. Berglind  gsm 694-4000

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 168,5 fm.

Hraunbær  150 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.17:30-18:00 
Rúmgóð og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð á góðum stað við Hraunbæ. 
Íbúðin er 80,7 fm. en sérstakt þvottahús/
geymsla á móti íbúðinni er 11,2 fm. 
Nýuppgert flísalagt baðherbergi  og nýtt 
plastparket á gólfum nema eldhúsi. 
Uppl. Jóhanna Kristín í síma: 698 7695

Verð 17,3 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 91,9 fm.

Hrísmóar 3 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.18.30-19.00 
Mjög góð íbúð á tveimur hæðum með 
mikilli lofthæð og bílskúr  28,6fm. Þrjú 
svefnherbergi eru á aðalhæð og á efri hæð 
er setustofa með fallegum arni. Tvennar 
svalir eru á eigninni bæði suður og vestur 
með fallegu útsýni. 
Uppl. Þorsteinn gsm 694-4700

Verð 34,9m.
Herbergi: 4– Stærð: 173,8 fm.

Strikið 2, 8, 10 – 210 Gbæ

Íbúð fyrir eldri borgara, með aðgang að 
þjónustuseli í sjálandshverfi
Glæsilegar 2ja -3ja herbergja íbúðir 
í  Jónshúsi  í fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna. Einstök staðsetning þar 
sem stutt er í alla þjónustu og  góðar  
gönguleiðir. Uppl.  Sigríður gsm: 699 4610

Verð 26-32 m.
Herbergi: 2-3 – Stærð: 91,8-104 fm.

Hrísmóar 4 -210 Gbæ

OPIÐ HÚS þriðjud 9.ágú kl.17:30-18:00
Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 
annarri hæð með stæði í bílskýli á þessum 
barnvæna stað í Garðbæ.  Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Mjög góð kaup.
 Uppl. Sigríður gsm: 699-4610

Verð 23,6 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 100 fm.

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl 19.30-20.00 
Glæsileg íbúð á efstu hæð með mikilli 
lofthæð, gólfsíðum gluggum og stæði 
í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru 
náttúrusteinn og vandað gegnheilt parket. 
Ýmis skipti koma til greina, eignin er laus 
til afhendingar. 
Uppl. Þorsteinn  gsm 694-4700

Verð 36,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 124,2 fm.

Vallarás 4 –110 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud  9.ágú kl.18:30-19:00
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 
á fjórðu hæð.  Eignin er með suðursvalir og 
með  útsýni  yfir að Víðidal . Sameiginlegt 
þvottahús, hjóla- og vagnageymsla ásamt  
sérgeymslu í sameign. Sérmerkt bílastæði. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 14,9 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 56,5 fm

Blásalir 22 –201 Kóp

Opið hús þriðjud 9.ágú kl.17:30-18:00
Efsta (12) hæð í hæststaðsetta íbúðarhúsi 
Höfuðborgarsvæðisins. Lúxusíbúð, LAUS 
STRAX, með sérvöldum harðviðarinnr. 
Stórkostlegt óhindrað útsýni úr stofunni og 
af svölum til suðurs og vesturs. Þvottaherb.í 
íbúðinni. Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð 21,5 m.
Herbergi: 2 – Stærð: 79 fm.

Hlynsalir 16 – 201 Kóp

Hraunbær 14 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS miðvikud 10.ágú kl.17:30-18:00
Vel skipulagt 5-6 herb. raðhús með innb. 
bílskúr. Einstakt útsýni. Efri hæð: Gestabað, 
eldhús, borðstofa , stofa og svefnherbergi. 
Neðri hæð: Baðherbergi , þvottahús, 2 
rúmgóð herbergi , sjónvarpshol  og auka 
gluggalaust rými. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.18:30-19:00 
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með 
upprunalegum innréttingum á 3. hæð í góðri 
blokk í Hraunbænum. Örstutt í skóla og 
leikskóla og öll þjónusta í næsta nágrenni. 
Vilja gjarnan stækka upp í 4-5 herbergja íbúð 
með góðum geymslum og garði. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm:698-7695

Verð 52,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 200,6 fm.

Verð 16,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 85 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Norðurbakki 25d –220  Hfj

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.17:30-18:00
YFIRTAKA á veðlánum íbúðalánasjóðs 
+ kr.500.000 greiðsla.  ENDAÍBÚÐ + 
bílageymsla í kjallara.  Þvottahús og 
geymsla inni í íbúðinni. Gullfalleg eign á 4. 
hæð í lyftuhúsi. Auðveld kaup. 
 Uppl. Sigurbjörn gsm: 867-3707

Verð 26,3 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 100 fm.

Túngata 9 – 225 Álftan.

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.18.30–19.00 
Sérlega vel viðhaldið og hlýlegt einbýlishús 
með einstökum, stórum og vel hirtum garði, 
stórar grasflatir og stórt bílaplan. Allt með 
alveg einstökum, snyrtilegum og “kósý” blæ.
Uppl.  Árni gsm: 893 4416

Verð 43,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 174,5 fm.

Laufvangur 1 – 220 Hfj

OPIÐ HÚS mánud 8.ágú kl.17.30–18.00 
Einkar falleg og aðlaðandi íbúð á fyrstu hæð 
með sérinngangi. Frábær nýting, virkar því 
stór og rúmgóð. Falleg íbúð, vel viðhaldin og 
hús í góðu lagi. Íbúðin laus.
Uppl.  Árni gsm: 893 4416

Verð 17,4 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 86 fm.

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Kópavogsbraut 18 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud 9.ágú kl.17:30-18:00
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð í kjallara í 
tvíbýli með gróðursælum garði.  Búið er að 
skipta um dren og skólplagnir ásamt því að 
taka baðherbergi í gegn. Gott sameiginlegt 
bílastæði.  Ástand húss gott, björt og notaleg 
íbúð. Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 17,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 82,3 fm.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
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Nýbýlavegur – 200 Kópavogur.
Stórglæsileg 116,5 fm, 3ja herb. 
íbúð á annari hæð í þessu glæsilega 
húsi. Eigninni fylgir einnig 25,7 fm 
geymsla  (studeo-íbúð) sem leigð er út. 
Heildarstærð eingarinnar er 142,4 fm. 
einstaklega rúmgóð og björt íbúð, tven-
nar svalir.  Innréttingar frá Axis, gólfhiti, 
ítalskar flísar á öllum gólfum, innfelld 
lýsing í loftum. V-40,0 millj. 

Norðurtún – 225 Álftanes.
Mjög skemmtileg einbýli á einni hæð 
á þessum frábæra stað á Álftanesi. 4 
herb.V-43,8millj.

Naustabryggja  - 110 Rvk.
Afar glæsileg 86,2fm 3 herb.íbúð á 2 
hæð með vægasagt glæsilegu útsýni. 
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageyms-
lu. Tvennar svalir. Frábærlega staðsett við 
sjávarbakkann. V-28,9millj.

Lækjarbrún – Hveragerði.
Húsið er á einni hæð, 86,3 fm og skip-
tist eftirfarandi: Forstofa, gangur, stofa, 
eldhús, 2 svefnh., baðh. og þvottahús. 
Þjónustusam. við Heilsustofnun NLFÍ. 
V-18,3 millj. 

Þórsgata - 101 Rvk.
Mjög skemmtileg 85 fm 3ja herbergja 
íbúð á 1. hæð (jarðhæð). Auk forstofu-
herbergis með snyrtingu á hæðinni sem 
tilvalið er til útleigu. Nánari upplýsingar 
á skrifstofu. 
Verð 24,9 millj.

Lambastaðabraut 170 Seltjarnarnes.
Mjög glæsilegt mikið endurnýjað einbýli 
á tveimur hæðum. Auka íbúð. Eignin 
skiptist í aðalíbúð jarðhæð: Forstofa, 
svefnh., þvottaherbergi og geymsla. 
Efri hæð: stofa, 3 svefnh., baðh., hol og 
eldhús. Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð 
auk þess góður bílskúr.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Skógarás – 110 Rvk.
Glæsileg íbúð mikið endurnýjuð 7 herb. 
hæð og ris. Bílskúr samtals: 204,5 fm. 
V-35,9millj.

Opið hús í dag að Malarás 15 milli kl. 
18.00 og 19.00.
Einbýli-110 Rvk. Um er að ræða stór-
glæsilegt 344 fm einbýli með tveimur 
aukaíbúðum.  Húsið er teiknað af Kjar-
tani Sveinssyni og lóðin af Stanislaw. 
4. svefnherbergi, tvöfaldur bílskúr með 
gryfju, heitur pottur. Húsið er mjög vel 
staðset innst í botlanga. Sjón er sögu 
ríkari. Sölumenn verða á staðnum.  
V- 84,9 millj. 

Hraunbær – 110 Rvk.
Mjög rúmgóð 105,6fm 4-5 herb. 
endaíbúð á 3 hæð ásamt 20,1fm her-
bergi í kjallara, samtals: 125,7fm. Suður 
svalir. Eignin er laus strax. V-20,5millj.

Bakkagerði – 108 rvk.
Gullfallegt og vel staðsett  123,4fm ein-
býlishús ásamt 40,5fm bílskúr. Forstofa, 
hol, 4 herbergi, góðar stofur, nýlegt 
eldhús, baðherbergi, wc, og þv.hús. 
Rúmgóður skúr. V-37,9millj.

Drápuhlíð - 105 Rvk.
Vel skipulögð 99 fm 3ja herbergja íbúð í 
kjallara. Útgengi er úr stofu á litla verönd 
og þaðan út í bakgarð hússins.  Íbúðin er 
nokkuð upprunaleg.  V-20,9 millj.

Asparás - 210 Garðabæ.
Mjög glæsileg 116 fm 3ja herbergja 
íbúð á annari hæð á þessum vinsæla 
stað. Stórar suður svalir,  sér inngangur 
frá svölum. Vandaðar innréttingar, par-
ket og flísar á gólfum. V- 27,9 millj.

EINBÝLI

PARHÚS / RAÐHÚS

4-5 HERB

Tindstaðir ytri og innri.
Jörðin er ca: 335 ha. Á jörðinni er 326,6 
fm einbýli, auk gamalla útihúsa og 
gerði. Einstakt og stórbrotið útsýni yfir 
Hvalfjörðinn og upp í Borgarfjörð. 
Óskað er eftir tilboði.

Grandavegur – 107 Rvk – eldri bor-
garar.
Mjög skemmtileg 114,8 fm íbúð á ann-
ari hæð í þessu vinsæla hús neðst við 
Grandaveg. Sjárvarútsýni. Yfirbyggðar 
Vestursvalir. V-28,8millj.

Eldriborgarar

Vantar í sölu : 
Vantar allar stærðir eigna 
til sölumeðferðar. Sér-
staklega í 101 Reykjavík. 

Persónuleg þjónusta 
vönduð og góð 

vinnubrögð.

OPIÐ
 H

ÚS

3ja HERB

7 HERB

Jörð.

Rafstöðvarvegur 9 í Elliðaárdal

TIL SÖLU
Ef viðunandi tilboð fæst:

Fastanúmer 204-4091 og 201-4091
Um er að ræða húsnæði sem byggt var á árinu 1968  auk glerskála sem byggður var 
2007.
Samtals 1618,6 fm atvinnuhúsnæði á besta stað í Elliðaárdal í Reykjavík.
Húsið er á 2 hæðum auk kjallara og 200 fm glerskála. 

Lóðin er samtals 8400 fm og er hún sameiginleg með Fornbílaklúbbnum.

Auðvelt er að skipta húsinu upp í nokkra rekstrareiningar.

Húseignin verður til afhendingar nýjum eiganda 15. september 2011.  

Kvaðir eru á lóðinni um lagnir, strengi og búnað OR.

Kauptilboðsblað og sölulýsingu er hægt að sækja á vefsíðu Orkuveitunnar 
http://www.or.is/UmOR/Eignasala/ 
Húsnæðið verður til sýnis áhugasömum kaupendum eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa eftirfarandi starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur:
Hannes Frímann Sigurðsson í síma 516-6690
Ólafur Þór Leifsson í síma 516-6334

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur að 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík fyrir kl. 12.00 miðvikudaginn 17. ágúst 2011.

ORES-2011-05-01.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Miðvikudaga

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473
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Opið virka daga frá kl. 9-17
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hámark  lágmark að ósk eiganda

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V

eh
f

/D
AV

ÍÐ

Samkvæmt þjónustukönnun Capacent 
mæla 94% íbúa með félaginu við vini 

og fjölskyldumeðlimi.

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík • Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 • www.buseti.is

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 16. ágúst og úthlutun 17. ágúst nk.

                                    
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

Reykjavík         
Frostafold 20 202 78,1  3  2.234.998  1.199.966  82.626  Lán með tekjumarki Samkomulag
Berjarimi  1 301 71,8  3  2.569.809  1.638.719  75.795  Lán með tekjumarki Miðjan nóvember
Frostafold 20 306 88,1  4  2.416.419  1.465.133  95.146  Lán með tekjumarki Samkomulag
Frostafold 20 501 88,1  4  2.416.419  1.584.839  93.661  Lán með tekjumarki Miðjan september  
Berjarimi  5 301 87,1  4  3.103.637  2.738.070  92.324  Lán með tekjumarki Miðjan september  
Berjarimi  1 202 87,1  4  3.103.637  2.159.052  90.168  Lán með tekjumarki Samkomulag
Kristnibraut  61 301 101,1  4  3.389.412  2.027.395  129.761  Almennt lán Samkomulag
        
Mosfellsbær         
Miðholt 5 201 84,0  3  2.699.269  1.591.111  94.949  Lán með tekjumarki 1. september
Þverholt 15 102 91,2  3  2.971.078  1.774.818  113.494  Almennt lán Byrjun september
        
Álftanes        
Skólatún 6 202 114,0  4  3.173.184  1.873.809  129.081  Almennt lán Samkomulag
        
Akranes        
Lerkigrund 7 101 94,0  4  3.730.720  3.730.720  105.042  Almennt lán Strax
Lerkigrund 7 301 94,0  4  2.268.638  1.355.205  130.036  Almennt lán 1. september

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgar svæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Berjarimi 1-7

Kristnibraut 61-63

Þverholt 13-15

Lerkigrund 5-7

Frostafold 20

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808

Viltu selja – Viltu kaupa – Viltu leigja
LAUSNIN ER fasteign.is

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla5 900 800

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 8085 900 800
Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 

Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. öndal.

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að lesa. Ný Prentmiðla-
könnun Capacent Gallup staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa 
sér lengri tíma til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum til 
að færa ykkur fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa sér 
góðan tíma í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.
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Traust þjónusta í 30 ár

DIGRANESHEIÐI 1
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00.
144 fm tveggja hæða einbýlishús á 900 fm lóð á góðum stað í Kópavogi. Fjögur 
svefnherbergi og tvær stofur. Eldhús með nýl. viðarinnréttingum. Gólfefni 
húss: Parket og flísar. Eignin er laus til afhendingar. Verulegra viðgerða er þörf. 
Sölumenn á staðnum veitir allar nánari upplýsingar. Ekkert áhvílandi.

HLÍÐARHJALLI - 3JA 
HERBERGJA
3ja herebergja íbúð á 3. hæð í 
fjölbýlishúsi. Tvö ágæt herbergi. 
Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Stofa 
með frábæru útsýni. Eignin er laus 
nú þegar, ekkert áhvílandi. 
Verð 19 millj.

STÓRHOLT  MEÐ 
AUKAHERB.
Góð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 81 
fm íbúð á 1. hæð með aukaherbergi 
í kjallara með aðg. að wc. og sturtu. 
Í íbúðinni eru tvö svefnherb., 
baðherbergi, stofa og  eldhús með nýl. 
innréttingum. Parket á gólfum. Lyklar 
á Gimli. Verð 19,4 millj.

Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.isFasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

ENNISHVARF - 4RA 
HERBERGJA M/BÍLSKÚR
Mjög falleg og einkar vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í 
fjórbýlishúsi. 3 rúmgóð svefnherbergi. 
Stofa þaðan sem útgengt er á góða 
afgirta timburverönd. Falleg innrétting 
í eldhúsi. Baðherbergi flísalagt. 
Rúmgóður bílskúr. Hús i góðu ástandi. 
Verð 33,8 millj.

TJARNARBÓL 14 MEÐ BÍLSKÚR 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 
8. ÁGÚST FRÁ KL. 18:00 - 19:00 
(Bjalla 404)
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja 
herb. 71 fm íbúð auk 21 fm bílskúrs 
í fallegu fjölbýli á þessum eftirsótta 
stað á Seltjarnarnesinu. Stór og 
björt stofa m,eð suðursvölum. Stórt 
svefnherberg. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Falleg 
sameign. Bílskúr fullbúinn. Áhvílandi 
18,5 millj. frá Íslandsbanka veð 
19,9 millj. Laus fljótlega. 

KLEPPSVEGUR 6 8. HÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9. 
ÁGÚST  FRÁ KL. 18:00 - 18:30 
(Bjalla opið hús)
Falleg og mikið endurnýjuð 91 fm 
3ja herb. íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi og stór og 
björt stofa með suðursvölum með 
glæsilegu útsýni. Nýlegar innréttingar 
og gólfefni. Hús nýl tekið í gegn að 
utan, skipt um glugga, gler og fl. 
LAUS STRAX.

SAFAMÝRI - 3JA 
HERBERGJA
Mjög góð 3ja herbergja íbúð í 
kjallara (lítið niðurgrafinn) með 
sérinngangi í þríbýlishúsi. Björt stofa. 
Ágæt innrétting í eldhúsi. Flísalagt 
baðherbergi. Tvö svefnherbergi. Hús 
málað að utan 2009 og lítur það vel 
út. Áhv. 5,6 millj. Verð 19,5 millj.

SKÓLAGERÐI - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá 169,2 fm einbýlishús 
sem er hæð og ris auk 45 fm sérstæðs 
bílskúrs á stóri lóð. 3-4 svefnherbergi. 
Eldhús með upprunanlegri innréttingu. 
Húsið þarfnast standsetningar og er 
það laust nú þegar, ekkert áhvílandi. 
Verð 34 millj.

SMÁRARIMI 1 – EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00
265 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr á góðum stað í Grafarvoginum. 
Fjögur til fimm svefnherbergi, stór og björt stofa og stórt sjónvarpshol. Góðar 
viðarinnréttingr. Parket og flísar á gólfum. Eftir er að leggja lokahönd á loft 
og ganga frá milliveggjum. Sór 30 fm bílskúr. Að utan er húsið flísalagt, lóð 
með timburpalli til suðurs og bílaplan er hellulagt. Verð 49 millj. Ekkert 
áhvílandi og engin skipti möguleg.

FLÉTTURIMI MEÐ 
SÉRVERÖND
Falleg 2ja herbergja 63 fm íbúð á 
jarðhæð í fallegu fjölbýli. Stór og 
björt stofa og svefnh. Útgengt á sér 
suðurverönd. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum. Eignin er 
laus til afhendingar. Áhvílandi 14,5 
millj. frá Íbúðarlánasjóði með 4,15% 
vexti. Verð 15,5 millj. 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

Til sölu góður og vaxandi rekstur á veitingastað 
í hjarta bæjarins, auk allra innréttinga, innbús og 

tækja til rekstrar sem til staðar eru. 
Góð velta – Langtímaleigusamningur -

Frábært tækifæri fyrir fjölbreyttann veitingastað -   
Áberandi staðsetning við þjóðveg 1 við miðbæ Akureyrar.

Veitingastaðurinn er í 249 fm húsnæði með góðri úti- 
aðstöðu.  Tilvalið tækifæri fyrir samhenta einstaklinga 

sem vilja una hag sínum vel við fjörðinn fagra. 

Jónas Örn Jónasson 
hdl og löggiltur fasteignasali. 

Barðastaðir Penth. - ÚTSÝNI
Penthouse íbúð á tveimur hæðum svalir 
á báðum hæðum með eisntöku útsýni. 
Eigandi skoða að taka minni eign uppí. 
Uppl Sigurður s: 616 8880 

Sæbraut Einbýli 
 einkasölu vel staðsett 281,5 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr. Húsið er steinsteypt og byggt 
árið 1971. Fallegt sjávarútsýni. V 
tilboð. Uppl. gefur Ísak 822-5588

Engihjalli 9 - 8 hæð 
Opið hús mán.milli kl. 18.00 - 18.30 
íbúð á 8 hæð - A íbúð. Glæsilegt 
útsýni, yfirbyggðar svalir, verð 20,9 
millj. Uppl Sigurður s 616 8880 

Skúlagata 20 eldri borgarar
Opið hús á mán.milli kl. 17.00 og 17. 
30 Fallega 2ja herbergja íbúð á 7. 
hæð. V 23.5 m.   Uppl. gefur Ísak 
822-5588

Sumar/heilsárshús við 
Hafravatn
Glæsilegt 64 fm. auk svefnlofts ásett 
verð 22,0 millj. ýmis skipti skoðuð 
OPIÐ HÚS mánudag 8. 8. kl. 17 til 
1730 Bjarni S. 867 5650

Hörðukór 5 Kópavogi
Opið hús frá kl 16.00 - 16.30 
- Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 
annarri hæð. Eigandi skoðar skipti á 
eign í Reykjanesbæ. 
Uppl Sigurður s 616 8880 

Grundarás Raðhús
Fallegt raðhús á útsýnisstað í 
botnlangagötu og rólegu hverfi. 
Tilvalið fyrir stóra fjölskyldu. 
Eigendur skoða að taka minni eign 
uppí. Verð 47 millj.  

Leirutangi - Mos
Í einkasölu glæsilegt 260 fm 
einbýlishús með möguleika að hafa 
auka íbúð í kjallara. verð 55millj 
Glæsilegur garður. Uppl.veitir Ísak 
822-5588

Njörvasund 22 - 2ja herbergja
Opið hús í dag mán. kl 17.00 - 17.30. 
Björt og falleg 61fm 2ja herbergja 
íbúð í vönduðu þríbýli. Verð 15,5mill 
Uppl. Sigurður síma 616 8880

Tjarnarból 14, Seltjarnarnesi
Opið hús þriðjudag kl. 17.30 - 18.00 
Glæsileg 4-5 herb. 150fm íbúð á 
efstu hæð með bílskúr. Íbúðin var 
endurnýjuð 2003 verð kr.29,7millj. 

Lækjasmári 56 Kóp.
Opið hús á þriðjudag 9. ágúst 
milli kl. 17.00 og 17. 30 Fallega 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð. 
V 19 m.
Uppl. gefur Ísak 822-5588

Álfhólsvegur 51 4ra herb.
OPIÐ HÚS Þrid. kl. 17.30 - 18.00 mikið 
endurnýjuð jarðhæð með vinnustofu, 
sérgarði, sólpalli og heitum potti. Verð 
kr.29.5 áhv. kr. 24.3 * Upplýsingar 
veitir Hilmar s: 896 8300 *

Byggingarlóð undir fjölbýli
Vorum að fá í einkasölu mjög vel staðsetta 

byggingalóð fyrir 6. íbúða fjölbýlishús.
Uppl. gefur Ísak

OPIÐ
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ÚS
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ÚS
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ÚS
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OPIÐ
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ÚS
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ÚS

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir-
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn-
réttingar. Sér-
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000.- sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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Óskum eftir öllum gerðum 
fasteigna til sölumeðferðar
Góður sölutími framundan.
Eigðu þín fasteignaviðskipti

 hjá traustum aðila.
Fasteignasala og leigumiðlun
Sóleyjargötu 17 - 101, Reykjavík. S 510-3500 
www.eignatorg.is

Björgvin Guðjónsson 
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
bjorgvin@eignatorg.is

Íris Hall 
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
irishall@eignatorg.is

Sigríður 
Magnúsdóttir 
Sölufulltrúi                            
sigridur@eignatorg.is

- með þér alla leið -

Þekkt fyrirtæki í heilsurækt

TIL SÖLU!

Nánari upplýsingar gefur: 
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661-2100 eða oskar@miklaborg.is  

Fasteignasalan Miklaborg ehf. hefur til sölumeðferðar þekkta 

líkamsræktarstöð í fjölmennu íbúðahverfi.  Um er að ræða 

fyrirtæki með mikla viðskiptavild, frábæra aðstöðu og mikil 

vaxtartækifæri.

Hentugt tækifæri fyrir aðila til að skapa sér nafn og stuðla að 

áframhaldandi vexti öflugs fyrirtækis á sviði heilsuræktar.

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

- með þér alla leið -

Til Sölu
Hótel Hengill á Nesjavöllum

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð Mikluborgar að Síðumúla 13, 
108 Reykjavík  fyrir kl. 12.00 miðvikudaginn 7. september 2011.

Seljandi eignarinnar, Orkuveita Reykjavíkur áskilur sér rétt til 
að hafna öllum tilboðum.

Nánari upplýsingar gefur: 
Þröstur Þórhallsson Löggiltur fasteignasali
í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

Um er að ræða hótel við eina af náttúruperlum 
Íslands, Þjóðgarðinn á Þingvöllum. 
Húsið er á tveimur hæðum, samtals um 1.219 fermetrar.
22 gestaherbergi, matsalur sem þjónað getur um 60 manns, 
fundarsalur, ráðstefnusalur og margt fleirra.

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

SNARLÆKKAÐ VERÐ Í VOGUNUM ! 
Fasteignakaup kynnir einstakt og glæsilegt einbýlishús í Vogunum. Eign fyrir vandláta. Eignin 
er alls 291,5 fm. Arin, bar og gluggakistur í stofu eru úr stuðlabergi sem gefur fallegt yfirbragð á 
arkitektúr hússins. Stór og góð timburverönd er í garði garði mót suðri. Aðkoma að húsinu er 
til fyrirmyndar þar sem innkeyrsla og gangstigar er úr munstursteypu.     
Verð 44 milljónir 

Eigendur óska eftir skipti á 3ja eða 4ra herbergja íbúð í Kópavogi eða 
Garðabæ. Sjá myndir á www.fasteignakaup.is 

Til sölu Kirkjugerði 15, 190 Vogar

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Laugardaga

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

M.BENZ E 55 AMG Kleemann breyttur 
Stage 3 (K3) 610hp. 2007 facelift 
Árg 2004, ekinn 87 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Einn með öllu Verð 7.900þ. 
Rnr.129349.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 LEXUS Rx400h Hybrid. Árgerð 2006, 
ekinn 57 Þ.KM, sjálfsk, leður, krókur, 
Mjög flottur og vel búinn bíll. Verð 
5.490.000. Rnr.116299. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Benz
Benz lúxusjeppi með öllu, gullfallegur 
og góður. Þarf að selja v. brottfl. Verð 
aðeins 2.4 m. Allar uppl. í S. 861-6660

Til sölu mjög góður Mercedes Benz 
180 c. Árg 99 nánari uppl. um verð og 
annað í s. 662 6423

Ford CMAX chia árg. 2006 ek. 41.þkm. 
leðursæti, topp bíll, skyggðar rúður, 
álfelgur, nýleg sumar og vetrardek. Verð 
1950.þ Uppl. í síma 699 1233.

Toyota LC GX 2007, sjsk, diesel, ek. 65þ. 
Aukahlutir. DEKURBÍLL. Sk. ód. eða gott 
stgr.verð 841-0415.

Hyundai STAREX 4x4
DISEL, með stærri vélinni. Frábær í 
ferðalagið og hvað sem er. Dekurbíll. 
Verð aðeins 1.650 þús. Uppl í S. 861-
6660

VW Golf GTI Edition 30 árg. 2007, ek. 
58 þ.km. Er til sýnis hjá Heimsbílum. 
Eins og nýr. Verðhugmynd 2.950 þús. 
Hafið samband í síma 8688438.

Toyota corolla, árg ‘98,ný skoðaður, ný 
tímareim,í toppstandi, ekinn 193þús, 
verð 370 þús, uppl í s:696 3954

 250-499 þús.

Til sölu Nissan Maxima ‘97 ekin 199þús. 
Lækkunar kitt, K&N loftsía, filmur og fl. 
Allur ný yfirfarinn. Ný skoðaður í topp 
standi. Ásett verð 490þús. 400þús stgr. 
sími:774 0894.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Kawasaki KX 125 til sölu. Nýr stimpill. 
Flott hjól. Upplýs í síma 8585410

Triumph Bonneville óskast. Óska 
eftir Triumph Bonneville T100 865cc 
mótorhjóli. Sími: 893 4110

CR-V ELEGANCE
Nýskráður 6/2007, ekinn 72 þ.km,

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.290.000

HONDA

ACCORD SPORT
Nýskráður 9/2007, ekinn 83 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.450.000

HONDA

LEGACY OUTBACK 2500
Nýskráður 4/2008, ekinn 75 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.690.000

TUCSON
Nýskráður 8/2005, ekinn 64 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

HYUNDAI

EXPLORER LIMITED
Nýskráður 2/2006, ekinn 115 þ.km,

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.750.000

FORD

JETTA COMFORT
Nýskráður 6/2006, ekinn 67 þ.km, bensín,

sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

VOLKSWAGEN

HONDA ACCORD SPORT
Nýskráður 6/2007, ekinn 67 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 2.350.000
Tilboðsverð kr. 2.050.000

PEUGEOT 1007 1.4i
Nýskráður 10/2007, ekinn 26 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.350.000
Tilboðsverð kr. 1.050.000

TOYOTA AYGO
Nýskráður 11/2007, ekinn 26 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.490.000
Tilboðsverð kr. 1.250.000

TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS TILBOÐ DAGSINS

NAVARA 4WD DOUBLE CAB AT LE
Nýskráður 9/2006, ekinn 54 þ.km,

 dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.490.000

NISSAN

207 S16 1.6HDi
Nýskráður 11/2006, ekinn 80 þ.km,

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 1.890.000

PEUGEOT

IMPREZA
Nýskráður 9/2006, ekinn 66 þ.km,

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.850.000

SUBARU

407 V6
Nýskráður 3/2006, ekinn 43 þ.km,

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.250.000

PEUGEOT

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.isOPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 og 16:00

NOTAÐIR BÍLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

SUBARU
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 Kerrur

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR í 
miklu úrvali. Verð frá 155.000 kr. fyrir 
750 kg. kerru á 13” dekkjum. www.
topplausnir.is Lyngás 8, Garðabæ s: 
517 7718.

 Fellihýsi

Palomino Yearling 2006
Fellihýsið er 10 fet. með góðu fortjaldi 
frá seglagerðinni. Eldavél sem einnig er 
hægt að hengja utan á, ísskápur, stór 
geymslukassi framan á, festingar fyrir 
tvo gaskúta, grjótgrind, rafmagnshiti. 
Uppl. í s. 843-0909

 Vinnuvélar  Bátar

Til sölu Quicksilver Classic 20 árg. 
07 235 hö, MerCruiser V6 4.3L, Verð 
5.700.000kr. Ath. skipti á Sjóskíða/
Wakeboard bát eða Jetski/Superjet 
Uppl. 6969621 / sjá myndir: www.
url2it.com/giai

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs.  sími 661 5270.

Varahlutavaktin 555666
Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘97 bensín og disel. Kia carnival 
‘01, Accent ‘98. Grand vitara LX7 ‘03. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Opið 09-18 og lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Málarar
Alhliða málingarþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum inni og úti, 
hagstæð verð í boði. S. 823 8547.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk
Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 
899 3011.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

Magic Hands, whole body massage. 
S. 849 5247.

EXCLUSIVE!!! HIGH LEVEL FULL BODY 
MASSAGE! Reykjavik/ downtown 
anytime! 8665039 FOR THE BEST 
MAN!!!

Til sölu

Sérpöntum 
varahluti frá USA

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18. 
Lokað um helgar.

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Auka- og varahlutir frá USA
Fáðu tilboð hjá okkur í þá vara- og aukahluti sem þig 
vantar. Hröð þjónusta og einstök fagþekking. Getum 
pantað bæði  “original” og “aftermarket” varahluti.

Sérfræðingar í bílum
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Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

THE BEST!!!!
Whole Body Massage in Reykjavik Any 
Time 775 9441.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

THE BEST!!! LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWNTOWN ANY TIME!! 
24/7 s 8570740

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!!! 659 62 69

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 

 S. 894 9228 Steinunn visa/euro.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFMAGNSTÖFLUR ! S. 
663 0746

 Rafmagnstöflur ásamt búnaði á 
frábæru verði. Uppsetning innifalin í 
verði. Straumblik ehf, lögg. rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Flygill til sölu
Glæsilegur franskur Gaveau flygill til 
sölu. Tilboð óskast. S. 895 5760.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Til sölu sökklauppistöður 2-300 stk. 
1”6 og dokaplötur og setur. 865 9590.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is

 Rannveig s. 862 5920.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu hreinræktaðir labrador hvolpar, 
svartir og gulir, ekki ættbókafærðir. 
Tilbúnir til afhendingar í lok næstu 
viku Upplýsingar í síma 899 8118 og 
564 3445.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Kettlingar
Mjög fallegir 12 vikna kettl, svartir og 
hvítir vantar heimili. Uppl. í s. 693-1594

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

2ja herb.íbúð til leigu á Álftanesi. Uppl. 
í síma 8611541

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Studioapartment for rent, 5 min from 
center. Info. 861 2229.

 Húsnæði óskast

Ég og kisan mín óskum eftir að taka 
íbúð á leigu í miðborg Reykjavíkur 2 til 
3 herb. Góðri umgengni og skilvísum 
greiðslum heitið. Uppl. í s. 846-0108

32 ára rólegur og reyklaus maður 
leitar að stúdíóíbúð. Skilvísar greiðslur. 
s:8699905

Íbúð óskast
Einstæð móðir 25 ára með 6 ára barn 
óskar eftir 3 herb. íbúð. Uppl. í s. 861-
2645/486-6054

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 3 iðnaðarbil í Kjötsmiðjuhúsinu 
að Fosshálsi 27 110 Reykjavík. Stærðir 
159 fm, 254 fm og 285 fm. Uppl. í s. 
892 3482

Atvinnuhúsnæði til leigu í Mosfellsbæ. 
160 fm, hátt til lofts, stór innkeyrsluhurð. 
120þús. á mán. S.6948639.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Reykjavík og Mosfellsbæ
Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki til að starfa með okkur í 

bakríinu okkar á Háaleitisbraut 
58-60, Rvk. og Háholti 13-15, 
Mosfellsbæ. Um er að ræða 
vaktir ýmist fyrir eða eftir 

hádegi og einnig helgarvinna.
Áhugasamir geta sótt um á 

heimasíðu okkar og er slóðin 
www.mosfellsbakari.is/

umsokn.asp

Atvinna í boði
Melabúðin Þín Verslun óskar 
eftir rösku, brosmildu fólki 

til heilsdags- og hlutastarfa. 
Um er að ræða almenn 

afgreiðslustörf, starf í kjötdeild 
og áfyllingar. Yngri en 18. ára 

koma ekki til greina. Verslunin 
er fjölskyldufyrirtæki staðsett í 

vesturbæ Reykjavíkur og er með 
u.þ.b. 15 heilsdags stöðugildi. 
Lítill vinnustaður með stórt 

hjarta.
Umsóknareyðublöð og 

upplýsingar í versluninni og 
hjá verslunarstjóra í síma 551 
0224, melabudin@thinverslun.

is.

XIT - Hárstofa
Hlíðarsmára 9

Óskum eftir að ráða nema
Uppl. á staðnum eða hjá Svövu 

í s. 564 6444.

The Laundromat Cafe
Óskar eftir vönum þjónum til 

starfa.
Ferilskrá með mynd sendist á 
laundromatcafe@gmail.com

Starfsfólk óskast
Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar 
að starfsmönnum bæði í fullt starf 
og hlutastarf. Aðeins reglusamir og 
samviskusamir starfsmenn koma 
til greina. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum.

Ísl. fjölsk í Noregi með 2 stráka, 2-4 
ára, óskar eftir au-pair 18 ára+ frá 1 
sept í 3-4 mán. Uppl. í síma 8966473 
fyrir 26 ágúst

Óskum eftir fólki í vaktavinnu. Föst 
laun og bónusar. 20 ára og eldri og 
íslenskumælandi. Uppl. gefur Viggó í 
553-6688 og viggo@tmi.is

Vantar mann í vinnu við múrviðgerðir 
á einbýlishúsi í Grb. Umsóknir sendir á 
smaar@frett.is

Starfsfólk óskast í bakarí í Kópavogi. 
Vinnutími 7-13 og 12-18. Uppl. í s. 
897 8676.

NCS óskar eftir starfsfólki 20ára og 
eldri með hreint sakavottorð. Aðeins 
Íslenskumælandi. Umsóknir á http://
ncs.is/job eða ncs@ncs.is

Starfsfólk óskast til afgreiðslu í bakarí 
og kaffihús Grenás og Suðurlandsbraut. 
Cafe Kondidori Compenhagen. 
Æskilegt er að hafa reynslu af kaffigerð. 
Uppl. í síma 864 1585 og dagb@
simnet.is

Smiður og parketmaður
Verktakafyrirtæki óskar eftir smið 
til starfa. Einnig manni vönum 
parketvinnu. Uppl. í síma 661-9046.

Starfsfólk óskast í fjölbreytt starf meðal 
annars ræstingar ofl 100% starf Sendið 
inn umsókn á umsjon@visir.is

energia- Smáralind. Óskum eftir 
starfsfólki í eftirtalin störf, Eldhús, 
aðstoðarmanneskja, hlutastarf. Kaffibar 
og matsalur,flullt starf og hlutastörf. 
Við leitum duglegu og jákvæðu fólki, 
með góða þjóustulund, stundvíst og 
heiðarlegt og getur unnið undir álagi. 
Ekki yngri en 20 ára, íslenkukunnátta 
skilyrði. Umsóknir sendist á energia@
energia.is

Óska eftir smiðum og verkamönnum 
sem geta hafið störf strax. S. 844 5169.

Til sölu

- með þér alla leið -

Til Sölu
Hótel Hengill á Nesjavöllum

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð Mikluborgar að Síðumúla 13, 
108 Reykjavík  fyrir kl. 12.00 miðvikudaginn 7. september 2011.

Seljandi eignarinnar, Orkuveita Reykjavíkur áskilur sér rétt til 
að hafna öllum tilboðum.

Nánari upplýsingar gefur: 
Þröstur Þórhallsson Löggiltur fasteignasali
í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

Um er að ræða hótel við eina af náttúruperlum 
Íslands, Þjóðgarðinn á Þingvöllum. 
Húsið er á tveimur hæðum, samtals um 1.219 fermetrar.
22 gestaherbergi, matsalur sem þjónað getur um 60 manns, 
fundarsalur, ráðstefnusalur og margt fleirra.

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

- með þér alla leið -

Þekkt fyrirtæki í heilsurækt

TIL SÖLU!

Nánari upplýsingar gefur: 
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661-2100 eða oskar@miklaborg.is  

Fasteignasalan Miklaborg ehf. hefur til sölumeðferðar þekkta 

líkamsræktarstöð í fjölmennu íbúðahverfi.  Um er að ræða 

fyrirtæki með mikla viðskiptavild, frábæra aðstöðu og mikil 

vaxtartækifæri.

Hentugt tækifæri fyrir aðila til að skapa sér nafn og stuðla að 

áframhaldandi vexti öflugs fyrirtækis á sviði heilsuræktar.

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is 
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 
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BAKÞANKAR 
Magnúsar 

Þorláks 
Lúðvíkssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekki furða að þú 
sért á steinöld en 
ekki miðlífsöld. 
Þú fórst allt of 

langt norður og 
beygðir til vinstri 
þegar þú áttir að 
beygja til hægri! 
algeng mistök...

Ný 
peysa? Það 

held ég 
nú!

Þetta er 
skemmti-

legt!

Já, 
virkilega 

gott 
efni!

Ljót! Takk 
fyrir!

Nú hata ég 
bara heima-

vinnu og skóla.

ÓkeiÞú ert búinn að vera svo 
duglegur að ég bakaði 

handa þér súkkulaðibitakök-
ur og sótti handa þér stórt 

glas af mjólk.

Ég hata 
heimavinnu! Ég hata 

skólann!

Ég hata líf 
mitt og allt 

sem...

TÍMAVÉL

Hvað er svona ógeðslegt 
við að kyssa barnið?

Namm
namm

nag
nag

slurp
slurp

LÁRÉTT
2. barningur, 6. 49, 8. ringulreið, 9. 
útdeildi, 11. mannþvaga, 12. hald, 14. 
hani, 16. frú, 17. æðri vera, 18. léreft, 
20. ónefndur, 21. lofttegund.

LÓÐRÉTT
1. göngulag, 3. strit, 4. rýrnun, 5. 
læsing, 7. sælgæti, 10. spor, 13. 
starfsgrein, 15. dugnaður, 16. skordýr, 
19. nafnorð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. basl, 6. il, 8. tjá, 9. gaf, 11. 
ös, 12. skaft, 14. krani, 16. fr, 17. guð, 
18. lín, 20. nn, 21. óson. 

LÓÐRÉTT: 1. rigs, 3. at, 4. sjötnun, 5. 
lás, 7. lakkrís, 10. far, 13. fag, 15. iðni, 
16. fló, 19. no. 

Henry Kissinger var utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna í tíð Nixons og Fords. 

Hann var refur og talinn mun valdameiri 
en almennt gengur um utanríkisráðherra. 
Forsetarnir hunsuðu sjaldan tillögur 
Kissingers en það var ekki endilega vegna 
þess hve þær voru skynsamlegar.

ÁÐUR en forsetinn tók ákvörðun skilaði 
Kissinger til hans minnisblaði þar sem 
mögulegar aðgerðir voru tíundaðar. Kiss-

inger sleppti hins vegar ákveðnum stað-
reyndum úr minnisblöðunum sem gerði 
það að verkum að ein aðgerð leit yfir-
leitt betur út en hinar. Aðgerðin sem 
Kissinger mælti síðar með. Það var 
ekki augljóst, enda Kissinger lúmsk-

ur, en með því að velja þær staðreyndir 
sem komu inn á borð til forsetans gat 
Kissinger í raun ráðið ákvörðun hans.

ÞAÐ er gömul saga og ný að 
það sem ekki er sagt skiptir 
jafn miklu máli og það sem 
er sagt. Þegar færð eru rök 
fyrir afstöðu til að sannfæra 
er nefnilega yfirleitt sniðugt 
að nefna kostina við afstöðuna 

en sleppa göllunum. Vandinn er 
að slíkur málflutningur er í eðli 

sínu óheiðarlegur. Skákborð lífs-
ins er ekki svart og hvítt.

ÞAÐ er til að mynda óþolandi þegar 

stjórnmálamenn eða álitsgjafar halda lof- 
eða skammarræðu um nokkuð jafn flókið 
og fyrirkomulag peningamála án þess að 
minnast orði á mótrökin. Um flesta hluti 
gildir að bera þarf saman kosti og galla 
áður en hægt er að komast að niðurstöðu. 
Vegna gildismats geta tveir einstaklingar 
þar að auki komist að gjörólíkri niður-
stöðu út frá sömu forsendum.

MEÐ því að hylja aðra hliðina er sá sem 
talar í raun að móta afstöðu þeirra sem 
hlusta með falsi. Hægt er að kalla slíka 
hegðun hugmyndafræðilega forsjárhyggju 
því sá sem talar þykist þess umkominn að 
taka ákvörðun fyrir alla hina.

HUGMYNDAFRÆÐILEG forsjárhyggja 
leynist því miður víða í íslenskri stjórn-
málaumræðu. Nærtækasta dæmið er 
sennilega sú algenga skoðun að fráleitt sé 
að eiga í aðildarviðræðum við ESB enda 
ekkert þangað að sækja. Það er vitaskuld 
fráleitt að gefa landsmönnum tækifæri til 
að segja sitt um málið í þjóðaratkvæða-
greiðslu með skýrum valkostum.

HVATNING mín er því þessi: Leyfum 
þeim sem svona tala ekki að komast upp 
með það. Bendum á hina huldu hlið þegar 
hún kemur ekki fram. Biðjum um kostina 
þegar einungis gallarnir eru taldir upp 
og öfugt. Treystum fólki til að ákveða sig 
sjálft.

Hugmyndafræðileg forsjárhyggja

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Fossvogur – óskast

Óskum eftir einbýlis-
eða raðhúsi í Fossvogi.

Allar nánari upplýsingar veitir Kjartan 
Hallgeirsson löggiltur fasteignasali í síma 

824-9093

Kjartan 
Hallgeirsson 
löggiltur 
fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir-
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn-
réttingar. Sér-
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000.- sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX





Panasonic DMPBD75 Panasonic SCBT230

SKERPA
2.000.000:1

Plus

600Hz

DVB-T

STEREÓ
HLJÓÐKERFI

2 HDMI

AFMÆLISVIKA

TILBOÐ      99.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

TILBOÐ      59.990
FULLT VERÐ kr. 84.990

TILBOÐ      19.990
FULLT VERÐ kr. 44.990

TILBOÐ      49.990
FULLT VERÐ kr. 89.990

Panasonic TXP42CX3
Flott 600Hz 42” Plasma sjónvarp frá meisturum Panasonic. 

Finlux 32FLX905U



EYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Sam

g p j ý g p g p g p y p g g j

p, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík

Panasonic DMCS1SI

DVB-T
4 HDMI

FULL
HD

3D

7000.000:1

USB/VGA

2 HDMI

FULL
HD

50.000:1

STOFNAÐ 1971

TILBOÐ     119.990
FULLT VERÐ kr. 149.990

TILBOÐ     149.990
FULLT VERÐ kr. 199.990

TILBOÐ      14.990
FULLT VERÐ kr. 22.990

saman fullt af girnilegum afmælistilboðum 
frá okkar virtustu samstarfsaðilum.

Toshiba 40LV833N
40” LCD háskerpusjónvarp.

Toshiba 40WL768N
40” LED þrívíddarsjónvarp á áður óþekktu verði.

Jako
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RISE OF THE PLANET OF THE APES 5, 7.30 og 10

CAPTAIN AMERICA - 3D 5, 7.30 og 10

BRIDESMAIDS 5 og 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - kvikmyndir.isH.V.A. - FBL

ÞRÓUN SEM VARÐ AÐ BYLTINGU

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

„Það er svo sannarlega nóg um að vera til að halda 
3D-gleraugum áhorfenda límdum á alla myndina.“
70/100  HOLLYWOOD REPORTER

Frábærar tæknibrellurnar frá WETA 
þeim sömu og gerðu Avatar!

Mögnuð stórmynd um upphafið á stríði manna og apa
sem seinna meir mun gjöreyða mannkyninu

VINSÆLASTA MYNDIN Á 
ÍSLANDI Í DAG!
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BÍLAR 2 m/ísl tali 3D kl. 2:30 - 5
BÍLAR 2 m/ísl tali 2D kl. 2:30
GREEN LANTERN 3D kl. 2:30 - 5 - 8 - 10:30
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 5 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D kl. 8 - 10:20
HORRIBLE BOSSES kl. 2:30 - 5 - 10:20
HARRY POTTER 3D kl. 8

SESSSSEELFLFLFLFOSOSOSOSSSSO SSSSS
12

12

GREEN LANTERN kl. 8 - 10.30
CAPTAIN AMERICA kl. 8 - 10.30

12

12

12
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GREEN LANTERN DIGITAL-3D kl. 8
CAPTAIN AMERICA DIGITAL-3D kl. 10:30
HORRIBLE BOSSES 2D kl. 8 - 10:10

AKAKKKA URURURURRRRU EYEYEYEYYE RIRIRIRIII
12

12

12

L

GREEN LANTERN (3D) kl.  5:40 - 8 - 10:30
CARS 2 BÍLAR 2 m/ísl tali (2D) kl. 5:40
HORRIBLE BOSSES kl.  8
HARRY POTTER (2D) kl.   10:10

GREEN LANTERN kl. 3(2D) - 5:30(2D) - 8(3D) - 10.30(3D)
GREEN LANTERN LUXUS VIP Sýnd í 2D kl. 8 - 10.30
HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 5:30 - 8 - 10:30 - 10:40
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 3 - 5.30
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 2D kl. 3 - 5.30
CARS 2 textalaus Sýnd í 2D kl. 11
CARS 2 LUXUS VIP Sýnd í 2D kl. 5.30
HARRY POTTER Sýnd í 3D kl. 8
HARRY POTTER Sýnd í 2D kl. 2:45 - 5.20 - 8 - 10.40
TRANSFORMERS 3 Sýnd í 2D kl. 8
KUNG FU PANDA 2 Sýnd í 2D kl. 3

L
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GREEN LANTERN Sýnd í 3D kl. 5:30 - 8 - 10.30
CAPTAIN AMERICA Sýnd í 3D kl. 8 - 10:30
HORRIBLE BOSSES Sýnd í 2D kl. 8 - 10.20
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali Sýnd í 3D kl. 5.30
SUPER 8 kl. 5:45
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ÞRÓUN SEM VARÐ AÐ BYLTINGU.

H.V.A. - FBL
„SVONA Á AÐ GERA ÞETTA“

SMÁRABÍÓÍÍ HÁSKÓLABÍÓÍÍ

BORGARBÍÓÍÍ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

T.V. - KVIKMYNDIR.IS/SÉÐ & HEYRT
A:K: - DV

T.V. - KVIKMYNDIR.IS
/SÉÐ & HEYRT

CAPTATT IN AMERICA 3D KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 5.40 - 8 - 10.10 12

5%
RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
RISE OF THE PLANET.. Í LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
CAPTATT IN AMERICA KL.5.20 - 8 - 10.35  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
ZOOKEEPER KL. 3.30 -  5.45 L
BAD TEACHER  KL. 8  14
MR. POPPER´S PENGUINS KL. 3.30 L
BRIDESMAIDS  KL. 10.10  12
KUNG FU PANDA 2 ÍÍSL TÍÍ ATT L 3D KL. 3.30 L

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG! 

RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
CAPTATT IN AMERICA  KL.5.20 - 8 - 10.35  12
FRIENDS WITH BENEFITS KL.  8 - 10.10  12
HARRY POTTER 3D KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
ZOOKEEPER KL. 5.45 L

MÖGNUÐ STÓRMYND UM UPPHAFIÐ Á STRÍÐI 
MANNA OG APA SEM SEINNA MEIR MUN 

GJÖREYÐA MANNKYNINU.

Sólin skein í miðborg 
Reykjavíkur þegar árleg 
gleðiganga hinsegin daga 
fór fram. Ljósmyndari 
Fréttablaðsins var á staðn-
um og fangaði stemninguna.

Fjölbreytileikanum fagnað
FLOTTASTUR Páll Óskar var að sjálfsögðu með atriði og sló í gegn eins og venjulega. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKÝR SKILABOÐ Anna Kristjánsdóttir 
kom skilaboðum áleiðis til stjórnvalda.

LITRÍK GLEÐI Borgarstjórinn var litskrúðugur í gleðigöngunni.

VIÐ TJÖRNINA Til að tryggja öryggi vegfarenda og fólks í gleðigöngunni sjálfri fór 
skrúðgangan nýja leið í ár meðfram tjörninni.

ÞÚ ERT HANDTEKINN Engum sögum fer 
af því hversu marga þessi lögga handtók 
á laugardaginn.

FJÖLBREYTNI Þessar skvísur fóru einnig í sparifötin.

SÚLUDANS Þessi unga stúlka sýndi listir 
sínar.



Opnum í dag
klukkan ellefu

MÁNUDAGUR-FIMMTUDAGS    

FÖSTUDAGUR

LAUGARDAGUR

SUNNUDAGUR

Sumar

Sumar



8. ágúst 2011  MÁNUDAGUR22

sport@frettabladid.is

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1.560

FH Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–4 (7–2)
Varin skot Gunnleifur 1 – Ómar 7
Horn 7–1
Aukaspyrnur fengnar 9–13
Rangstöður 2–0

KEFLAVÍK 4–3–3  
Ómar Jóhannsson 7
Guðjón Árni Ant. 5
Adam Larsson 3
Haraldur Fr. Guðm. 5
Viktor Smári Hafst. 5
(76. G. Jovanovski -)
Einar Orri Einarsson 6
Arnór Ingvi Traustas. 4
(70. Magnús Þór M. 5)
Magnús Þ. Matthíass. 4
Hilmar Geir Eiðsson 5
Magnús Sv. Þorst. 6
Guðm. Steinarsson 6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnleifur Gunnl. 6
Guðm. Sævarsson 5
(45. Bjarki Gunnl. 4)
(69. Hannes Þ. Sig. 5)
Tommy Nielsen 6
Freyr Bjarnason 6
*Björn D. Sverriss. 7
Pétur Viðarsson 5
Hólmar Örn Rúnarss. 6
Emil Pálsson 5
(60. Atli Viðar Bjö. 7)
Ólafur Páll Snorrason 6
Atli Guðnason 5
Matthías Vilhjálmss. 6

1-0
Erlendur Eiríksson (8)

U-17 LIÐ ÍSLANDS  varð í gær Norðurlandameistari í knattspyrnu eftir sigur á Dönum í úrslitaleik, 1-0. 
Ævar Ingi Jóhannesson skoraði sigurmark Íslands sem tefldi reyndar fram tveimur liðum á mótinu. Ísland 1 
fékk gull en Ísland 2 varð í fjórða sæti. 

– Lifið heil
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verð 
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Gildir út ágúst.

Voltaren Gel
15% verðlækkun.
100 g. Áður: 3.399 kr. Nú: 2.889 kr.

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 1.023

Grindavík Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  5–14 (2–6)
Varin skot Óskar 5 – Ingvar Þór 1
Horn 3–4
Aukaspyrnur fengnar 13–11
Rangstöður 4–1

BREIÐAB. 4–3–3 
Ingvar Þór Kale 6
Arnór Sv. Aðalsteinss. 6
Kári Ársælsson 5
Þórður St. Hreiðarss. 7
Kristinn Jónsson 7
Finnur O. Margeirss. 5
Guðm. Kristjánsson 5
Jökull Elísabetarson 6
Tómas Óli Garðarss. 5
(34. Rafn Andri Har. 6)
(91. Árni Vilhjálmss. -)
Dylan Macallister 7
Kristinn Steindórsson 4

*Maður leiksins

GRINDAV. 4–3–3 
*Óskar Pétursson 7
Matthías Örn Friðr. 6
Ólafur Örn Bjarnason 6
Jamie McCunnie 5
Alexander Magnúss. 5
(85. Bogi R. Einarss. -)
Jóhann Helgason 4
Derek Young 6
Orri Freyr Hjaltalín 5
(75. Ray A. Jónsson -)
Magnús Björgvinss. 3
(46. Haukur Ingi G. 3)
Robert Winters 7
Scott Ramsay 7

1-1
Kristinn Jakobsson (6)

Laugardalsvöllur, áhorf.: 796

Fram Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  5–10 (0–3)
Varin skot Ögmundur 3 – Fjalar 0
Horn 3–8
Aukaspyrnur fengnar 15–15
Rangstöður 3–3

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 5
Trausti B. Ríkharðss. 4
Þórir Hannesson 5
Valur F. Gíslason 5
Kj. Ágúst Breiðdal 4
Gylfi Einarsson 5
Tómas Þorsteinsson 6
(87. Andri Már Herm. -)
Ásgeir B. Ásgeirsson 5
Ingimundur Níels Ó. 4
(77. Ásgeir Örn Arnþ. -)
Jóhann Þórhallsson 3
(89. Rúrik Andri Þorf. -)
Albert B. Ingason 4

*Maður leiksins

FRAM 4–3–3  
*Ögmundur Krist. 7
Allan Lowing 4
Kristján Hauksson 4
Hlynur Atli Magnúss. 4
Sam Tillen 5
Samuel Hewson 4
Halldór H. Jónsson 5
Arnar Gunnlaugsson 4
(73. Jón G. Eysteinss. -)
Almarr Ormarsson 5
Hólmber Aron Friðj. 4
(67. Hjálmar Þ. -)
Steven Lennon 3

0-0
Þóroddur Hjaltalín (4)

Hásteinsvöllur, áhorf.: 804

ÍBV Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–20 (4–8)
Varin skot Albert 7 – Haraldur 3
Horn 4–5
Aukaspyrnur fengnar 10–11
Rangstöður 1–1

VALUR 4–3–3  
Haraldur Björnsson 4
Jónas Tór Næs 7
Halldór Kr. Halldórss. 6
Atli Sveinn Þórarinss. 6
Pól J. Justinussen 6
Rúnar M. Sigurjónss. 6
(67. Sigurbjörn Hr. 5)
*Guðjón P. Lýðsson 7
Haukur Páll Sigurðss. 7
Matthías Guðm. 7
Christian Mouritsen 3
(57. Hörður Sveinss. 5)
Jón Vilhelm Ákason 6
(85. Arnar Sveinn G. -)

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson 6
Arnór Eyvar Ólafsson 6
Kelvin Mellor 5
Rasmus Christiansen 6
Matt Garner 5
Brynjar Gauti Guðj. 4
(73. Tony Mawejje -)
Andri Ólafsson 5
(67. Finnur Ólafsson 5)
Þórarinn Ingi Valdim. 5
Ian Jeffs 5
Tryggvi Guðm. 5
Guðm. Þórarinsson 3
(57. Aaron Spear 4)

1-1
Valgeir Valgeirsson (7)

KR-völlur, áhorf.: 1.868

KR Víkingur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–10 (9–4)
Varin skot Hannes Þór 2 – Magnús 5
Horn 12–2
Aukaspyrnur fengnar 18–9
Rangstöður 2–1

VÍKINGUR 4–4–2 
Magnús Þormar 5
Kristinn J. Bjartmarss. 4
Gunnar Einarsson 5
Mark Rutgers 7
Hjalti Már Hauksson 4
(62. Viktor Jónsson 5)
Gunnar Helgi Steind. 5
(82. Walter Hjaltest. -)
Colin Marshall 6
Þorvaldur Sveinn Sv. 5
Sigurður Egill Láruss. 5
Björgólfur Takefusa 5
Helgi Sigurðsson 6

*Maður leiksins

KR 4–3–3  
Hannes Þór Halld. 5
Magnús Már Lúðv. 5
Skúli Jón Friðgeirss. 7
Grétar Sigurðarson 6
Guðm. Reynir Gunn. 5
*Bjarni Guðjónsson 8
Egill Jónsson 6
(72. Gunnar Örn J. -)
Baldur Sigurðsson 6
(39. Jordao Diogo 6)
Kjartan Henry Finnb. 7
Viktor Bjarki Arnarss. 7
Guðjón Baldvinsson 5
(76. Björn Jónsson -)

3-2
Magnús Þórisson (5)

Stjörnuvöllur, áhorf.: Óuppg.

Stjarnan Þór

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  18–7 (10–2)
Varin skot Ingvar 2 – Björn Hákon 5
Horn 6–3
Aukaspyrnur fengnar 17–18
Rangstöður 1–8

ÞÓR 4–4–2  
Björn H. Sverrisson 6
Baldvin Ólafsson 4
Atli Jens Albertsson -
(19. Ármann Pétur 5)
Þorsteinn Ingason 5
Gísli Páll Helgason 5
Clark Keltie 6
Sigurður Kristjánss. 4
(69. Kristján Steinn 5)
Gunnar Már Guðm. 6
Atli Sigurjónsson 6
Ragnar Hauksson 5
David Disztl 4
(84. Halldór Orri H. -)

*Maður leiksins

STJARNAN 4–3–3 
Ingvar Jónsson 7
Jóhann Laxdal 7
Tryggvi Bjarnason 7
Nikolaj Pedersen 7
Hörður Árnason 6
Daníel Laxdal 7
Baldvin Sturluson 6
*Jesper Jensen 8
(59. Atli Jóhannsson 6)
Ellert Hreinsson 7
(72. Ólafur Finsen -)
Halldór Orri Björnss. 8
Garðar Jóhannsson 8
(90. Víðir Þorvarðars. -)

5-1
Guðm. Árs. Guðm. (6)

ÚRSLIT
ÍBV - Valur 1-1
1-0 Ian Jeffs (21.), 1-1 Jón Vilhelm Ákason (77.).
Stjarnan - Þór 5-1
1-0 Garðar Jóhannsson (3.), 1-1 David Disztl (12.), 
2-1 Jesper Jensen (38.), 3-1 Halldór Orri Björns-
son (49.), 4-1 Garðar (56.), 5-1 Garðar (89.).
FH - Keflavík 1-0
1-0 Atli Viðar Björnsson (80.).
Grindavík - Breiðablik 1-1
0-1 Kristinn Jónsson (10.), 1-1 Scott Ramsay (58.).
KR - Víkingur 3-2
1-0 Baldur Sigurðsson (23.), 1-1 Þorvaldur Sveinn 
Sveinsson (24.), 2-1 Kjartan Henry Finnbogason 
(51.), 2-2 Helgi Sigurðsson (71.), 3-2 Kjartan (92.).
Fram - Fylkir 0-0

STAÐAN
KR 12 9 3 0 28-9 30
ÍBV 13 8 2 3 20-11 26
FH 14 7 4 3 28-18 25
Valur 14 7 4 3 20-11 25
Stjarnan 14 6 4 4 28-22 22
Fylkir 14 5 4 5 21-24 19
Keflavík 13 5 2 6 17-18 17
Þór 14 5 2 7 21-28 17
Breiðablik 14 4 4 6 21-26 16
Grindavík 14 3 4 7 17-28 13
Víkingur 14 1 5 8 12-25 8
Fram 14 1 4 9 7-20 7

15. umferð deildarinnar hefst mánudaginn 
15. ágúst með fimm leikjum.

PEPSI-DEILD KARLA

FÓTBOLTI KR er með fjögurra stiga 
forystu á toppi Pepsi-deildar karla 
en heil umferð fór fram í gær. 
Liðið mátti þó hafa fyrir hlutunum 
gegn nýliðum Víkings en Kjartan 
Henry Finnbogason tryggði KR 
sigur með marki í uppbótartíma.

ÍBV og Valur skildu jöfn, 1-1, 
sem styrkti stöðu KR enn frekar. 
KR er með fjögurra stiga forystu 
og á tvo leiki til góða á flest önnur 
lið í deildinni.

Þá unnu FH og Stjarnan góða 
sigra í gær en Breiðablik á enn 
erfitt uppdráttar. Fram náði í stig 
með markalausu jafntefli gegn 
Fylki.

Meistaraheppnin með KR-ingum
KR-ingurinn Guðmundur Reyn-
ir Gunnarsson fékk rautt spjald 
í stöðunni 1-1 þegar tæp klukku-
stund var eftir af leiknum. Þrátt 
fyrir það var KR mun meira með 
boltann og komst yfir í seinni hálf-
leik en eins og í þeim fyrri jafnaði 
Víkingur. Þrátt fyrir að KR-ingar 
þreyttust og Víkingar sóttu meira 
er leið á seinni hálfleik tryggði 
Kjartan Henry Finnbogason KR 
sigurinn með síðustu spyrnu leiks-
ins.

„Mínir menn sýndu mikla bar-
áttu og vilja þótt þeir væru orðnir 
mjög þreyttir og lúnir þegar leið 
á. Innst inni trúðu þeir því allan 
leikinn að þeir gætu unnið leik-
inn og það lýsir sjálfstraustinu 
og gleðinni í liðinu,“ sagði Rúnar 
Kristinsson, þjálfari KR, eftir leik-
inn.

Stig sem hjálpar hvorugu liði
Valsmenn voru mun betri í Eyjum 
og áttu öll stigin skilið. Bæði 
mörkin komu eftir varnarmistök, 
Ian Jeffs kom ÍBV yfir á 21. mín-
útu eftir hræðileg mistök Harald-
ar Björnssonar í Valsmarkinu en 
Jón Vilhelm Ákason jafnaði leik-
inn á 77. mínútu.

„Þetta stig gerir ekkert fyrir 
okkur og það gerir heldur ekk-
ert fyrir Val. Ég held að við séum 

sáttari með að hafa fengið stig út 
úr þessum leik því Valsmenn voru 
betri,“ sagði Heimir Hallgrímsson, 
þjálfari ÍBV. „Ég er mjög ósáttur 
með strákana, eftir fínan leik í 
Árbænum er fáránlegt að fylgja 
því eftir með svona skítaleik,“ 
sagði Heimir.

Stigin þrjú skipta öllu
Í Hafnarfirði náði hvorugt liðið sér 
almennilega á strik en Atli Viðar 
Björnsson gerði eina mark leiks-
ins. FH var manni fleiri stærstan 
hluta leiksins.

„Einhver myndi kalla þetta 
vinnusigur en það eru stigin þrjú 

sem skipta máli. Við vorum ekki 
alveg upp á okkar besta í kvöld 
en sem betur fer náðum við að 
tryggja okkur sigur,“ sagði Atli 
Viðar Björnsson, markaskorari 
FH, eftir leikinn.

Stjarnan slátraði Þórsurum
Garðar Jóhannsson skoraði þrennu 
þegar Stjarnan vann 5-1 sigur á 
Þór. Og það þrátt fyrir að Þórsar-
ar hafi verið manni fleiri í rúman 
hálfleik.

„Það var engu líkara en að við 
værum betri í dag manni færri en 
þegar það var jafnt í liðum,“ sagði 
Garðar í léttum dúr. „Þeir héldu 
sennilega að þetta myndi koma af 
sjálfu sér en við keyrðum einfald-
lega yfir þá í seinni hálfleik. Þeir 
áttu bara ekki möguleika.“

Dýrmæt stig í botnbaráttunni
Grindvíkingar og Blikar mættust 
í Grindavík og má segja að leikur-
inn hafi verið tvískiptur. Blikarn-
ir virtust vera með öll völd í fyrri 
hálfleik en í þeim síðari byrjuðu 
heimamenn að herja á Blikana. 
Lokatölur voru 1-1. 

Fram og Fylkir gerðu marka-
laust jafntefli í bragðdaufum 
knattspyrnuleik í Laugardal í gær. 
Fylkismenn voru sterkari aðilinn 
í leiknum og sköpuðu sér nokkur 
ágæt færi. 

 - gmi, óój, sáp, esá, ae, ktd

Allt er KR-ingum í hag
KR er komið með fjögurra stiga forystu á toppi Pepsi-deildar karla eftir drama-
tískan sigur á Víkingum í gær. ÍBV og Valur skildu jöfn í toppslag sem styrkti 
stöðu KR enn frekar. Staða liðanna í neðri hluta deildarinnar breyttist lítið.

LEIFTRANDI STJÖRNUMENN Stjörnumenn voru skemmtikraftar gærdagsins en 
þeir skoruðu fimm mörk gegn Þór og sýndu glæsileg tilþrif á heimavelli sínum í 
Garðabænum. Hér fagnar Halldór Orri Björnsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Vertíðin í enska boltan-
um hófst í gær með leik Manc-
hester United og Manchester City 
um Samfélagsskjöldinn á Wem-
bley-leikvanginum. Leikurinn 
var frábær skemmtun en Uni-
ted vann 3-2 sigur eftir að 
hafa verið 2-0 undir í 
hálfleik.

Nani var hetja Uni-
ted en hann skoraði 
tvö mörk í leiknum, 
þar af sigurmark-
ið á fjórðu mínútu 
uppbótartímans.

Þeir Joleon Lescott og Edin 
Dzeko skoruðu mörk City í fyrri 
hálfleik en markvörðurinn David 
de Gea vill sjálfsagt gleyma frum-
raun sinni með United sem fyrst.
Hann gat þó leyft sér að brosa í 
leikslok. Chris Smalling minnk-
aði muninn með skalla snemma 

í seinni hálfleik áður en Nani 
kom með mörkin tvö sem 
tryggðu sigurinn. - esá

Manchester United vann Samfélagsskjöldinn:

Nani var hetja United

NANI MEÐ SKJÖLDINN
Portúgalinn Nani skoraði tvö 

mörk fyrir United gegn City í gær.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 2 gestir Fjölbreyttur þáttur þar sem 
gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Hvað er 
gott og hollt?
20.30 Golf fyrir alla Nokkur heilræði frá 
Brynjari Geirs.
21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.
21.30 Eldhús meistarana Meira grill á 
þaki Panorama.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

Ég gerðist áskrifandi að fjölvarpinu á sínum tíma vegna 
þess að sambýlingurinn þráði ekkert heitar en að geta 
horft á Enska boltann heima í stofunni. Ég kærði mig 
þó lítið um að flytja lætin sem fylgja boltanum heim og 
forðaðist því áskriftina í lengstu löð.

Eftir mikið þras gaf ég mig að lokum og fjölvarpið, 
með sínum áttatíu stöðvum, hélt innreið sína inn á 
litla heimilið og í sannleika sagt sé ég ekki eftir því. 
Ég er næstum viss að ég hafi áður dásamað dagskrár-
liðinn Dokumania sem danska ríkissjónvarpið heldur 
úti á mánudögum og þriðjudögum en þá eru sýndar 
ýmsar áhugaverðar heimildarmyndir víða að. Sænsku 
og norsku ríkisstöðvarnar eru heldur engir eftirbátar 
þeirrar dönsku og eru heimildarmyndir reglulega á 
dagskrá hjá þeim og það þykir mér gaman.

Í síðustu viku horfði ég til að mynda á mjög áhuga-

verða heimildarmynd um baráttu íranskra kvenna 
fyrir auknu lýðræði. Fylgst var með baráttunni um 
forsetaembættið en stjórnarandstöðuleiðtoginn 
Hossein Mousavi var talinn mun sigurstranglegri 
en Mahmoud Ahmadinejad, forseti landsins. Líkt 
og menn muna urðu úrslitin óvænt og vildu margir 
meina að Ahmadinejads hafi náð endurkjöri með 
svikum og prettum. Fjöldi manna, kvenna og barna 
flykktist út á götur höfuðborgarinnar og mótmælti 
úrslitunum sem voru barin á bak aftur með herafli. 
Þrátt fyrir ofsóknir stjórnvalda hélt stór hópur 
menntakvenna áfram að berjast fyrir lýðræði í Íran 
og fjallar heimildarmyndin um þær konur. Myndin 
fannst mér allt í senn áhugaverð, sorgleg, var mikill 
innblástur og ég veit að fleiri slíkar bíða mín í næstu 
viku á Dokumaniu.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON ELSKAR HEIMILDARMYNDIR

Einstök barátta kvenna í Íran

08.00 Groundhog Day
10.00 Someone Like You
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
14.00 Groundhog Day
16.00 Someone Like You
18.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
20.00 Wordplay
22.00 The Hoax
00.00 Dungeon Girl
02.00 CJ7
04.00 The Hoax
06.00 Insomnia

07.00 Man. City - Man. Utd. Útsending 
frá leik Manchester City og Manchester Uni-
ted um Samfélagsskjöldinn á Wembley.

17.05 PL Classic Matches: Arsenal - 
Manchester Utd, 2001 

17.35 PL Classic Matches: Liverpool - 
Man Utd, 99/00 

18.05 Season Highlights 2010/2011 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

19.00 Man. City - Man. Utd. Útsending 
frá leik Manchester City og Manchester Uni-
ted um Samfélagsskjöldinn á Wembley.

22.00 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 Liverpool - Valencia Útsending 
frá æfingaleik Liverpool og Valencia á An-
field Road.

07.00 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

08.10 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

18.00 Pepsí deildin 2011 Útsending frá 
leik í Pepsi deild karla í knattspyrnu.

19.50 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

21.00 Man. City - Man. Utd. Útsending 
frá leik Manchester City og Manchester Uni-
ted um Samfélagsskjöldinn á Wembley.

23.00 Into the Wind Stórmerkileg mynd 
um stutta ævi Terry Fox, sem greindist með 
krabbamein 18 ára og missti í kjölfarið hægri 
fót við hné. Hann gafst ekki upp og þremur 
árum síðar hljóp hann þvert yfir Kanada frá 
Austurströndinni til Kyrrahafsstrandarinnar. 
Þegar tveir þriðju leiðarinnar voru að baki 
greindist hann aftur með krabbamein sem 
hafði dreift sér í lungun. Hann dó aðeins 22 
ára. Það er körfuboltastjarnan Steve Nash 
sem leikstýrir myndinni.

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (17:22) Liza og Cage 
verja konu sem ákærð er fyrir tvíkvæni og 
Nell og myndarlegur, nýr lögfræðingur fara 
með mál konu sem hefur kært eiginmann 
sinn fyrir kynferðislega áreitni.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.45 The Whole Truth (7:13) Nýtt og 
spennandi lögfræðidrama. Kathryn Peale er 
metnaðarfullur saksóknari í New York. Jimmy 
Brogan er vinur hennar frá því að þau voru 
við nám saman í Yale-háskólanum og er virt-
ur verjandi í borginni. Bæði eru þau mikið 
keppnisfólk og áköf í að sinna vinnu sinni vel 
og berjast fyrir skjólstæðinga sína.
22.30 Lie to Me (19:22) Önnur spennu-
þáttaröðin um Dr. Cal Lightman sem Tim 
Roth leikur og er sérfræðingur í lygum. Hann 
og félagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar þeirra á 
vísindalegan hátt. 
23.15 Damages (12:13)
00.00 Ally McBeal (17:22)
00.45 The Doctors (165:175)
01.25 Sjáðu
01.50 Fréttir Stöðvar 2 
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (5:175)
10.15 Smallville (12:22)
11.00 Hamingjan sanna (6:8)
11.45 Wipeout USA
13.00 Frasier (2:24)
13.25 American Idol (39:43)
14.10 American Idol (40:43)
15.00 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (19:22)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður 
19.15 Two and a Half Men (8:24)
19.40 Modern Family (9:24)
20.05 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (21:25) Fimmta þáttaröð hins sívinsæla 
Extreme Makeover: Home Edition. Þúsund-
þjalasmiðurinn Ty Pennington heimsækir fjöl-
skyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og 
endurnýjar heimili þeirra frá grunni.
20.50 Fairly Legal (10:10) Dramatísk og 
hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate Reed. 
Hún starfaði sem lögmaður á virtri lögfræði-
stofu fjölskyldunnar sinnar í San Francisco 
en ákvað að gerast sáttamiðlari þar sem 
henni fannst réttarkerfið ekki vera nógu skil-
virkt. Kate hefur náttúrulega hæfileika til að 
leysa deilumál, bæði vegna kunnáttu sinn-
ar í lögfræði og eins vegna mikilla samskipta-
hæfileika.
21.35 Nikita (21:22)
22.20 Weeds (5:13)
22.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (3:13)
23.10 Taxicab Confessions: New York
00.05 The Middle (23:24)
00.30 How I Met Your Mother (19:24)
00.55 Welcome Home, Roscoe Jenkins
02.45 Pan‘s Labyrinth
04.45 Human Target (8:12)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

> Richard Gere
„Vissulega hafa verið til betri leikarar 
en ég sem hafa ekki átt neinn feril. 
Af hverju? Það veit ég ekki.“
Richard Gere leikur í grínmyndinni The 
Hoax, sem segir frá manni sem selur 
útgáfurétt af skáldaðri ævisögu um 
auðkýfing til útgáfufyrirtækis fyrir 
háa upphæð. Myndin er sýnd á Stöð 
2 bíói kl. 22.

15.30 Heimsmeistaramót íslenska 
hestsins (5:5) (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Húrra fyrir Kela (36:52)

17.43 Mærin Mæja (26:52)

17.51 Artúr (7:20)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Með okkar augum (5:6)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Gulli byggir (6:6) Gulli Helga 
húsasmiður hefur verið fenginn til þess að 
koma lagi á kjallara í 65 ára gömlu húsi í 
Reykjavík. Óþefur og ýmiss konar skordýr 
hafa hrjáð þá sem kjallarinn hefur hýst um 
nokkurn tíma og greinilegt er að húsið er 
komið á tíma. Undir leiðsögn Gulla og fag-
manna á hverju sviði vinna íbúar og eigend-
ur húsnæðisins, ásamt vinum og ættingjum 
að breytingunum.

20.15 E-efni í matvælum – Rotvarnar-
efni (2:3) (E Numbers: An Edible 
Adventure)

21.10 Leitandinn (36:44) (Legend of the 
Seeker)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.15 Liðsaukinn (12:32) (Rejseholdet)

00.15 Fréttir (e)

00.25 Dagskrárlok

06.00 ESPN America
07.10 World Golf Championship (4:4) 
12.00 Golfing World
12.50 World Golf Championship (4:4)
18.00 Golfing World
18.50 World Golf Championship (4:4)
22.00 Golfing World
22.50 US Open 2002 - Official Film
23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
17.20 Rachael Ray
18.05 Top Chef (11:15) (e)
18.55 Married Single Other (6:6) (e) 
Vandaðir breskir þættir í sex hlutum úr smiðju 
ITV sem fjalla um þrjú pör, þau Eddie og Lil-
lie, Babs og Dicke og Clint og Abbey sem 
eiga í erfiðleikum með að skilgreina sam-
band sitt. Mikið gengur á í þessum lokaþætti.
19.45 Will & Grace (21:27) Endursýn-
ingar frá upphafi á hinum frábæru gaman-
þáttum. 
20.10 One Tree Hill (15:22) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. Pörin í Tree 
Hill fagna Valentínusardeginum með því að 
afhjúpa gömul leyndarmál og fara að ögra 
hvert öðru.
20.55 Hawaii Five-0 (23:24) Bandarísk 
þáttaröð sem byggist á samnefndum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda á 
sjöunda og áttunda áratugnum. Danny fær 
dularfulla eitrun og fyrr enn varir er hætta á 
efnavopnaárás á Hawaii.
21.45 CSI: New York (8:22) Bandarísk 
sakamálasería um Mac Taylor og félaga hans 
í tæknideild lögreglunnar í New York. Skokkari 
reynir að komast undan morðingja sínum án 
árangurs. Við krufningu kemur í ljós að hún 
hefur bókstaflega dáið úr hræðslu.
22.35 The Good Wife (9:23) (e)
23.20 Californication (9:12) (e)
23.50 Law & Order: Criminal Intent 
(11:16) (e)
00.40 CSI (20:23) (e)
01.25 Will & Grace (21:27) (e)
01.45 Hawaii Five-0 (23:24) (e)
02.30 Pepsi MAX tónlist
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

Þúsundþjalasmiðurinn góðhjartaði, 
Ty Pennington, heldur nú til 
bæjarins Mobile í Alabama með 
hönnunarlið sitt og her aðstoðar-
manna til að hjálpa fjölskyldu 
sem hefur fórnað öllu til að gleðja 
þroskahefta.

STÖÐ 2 KL. 20.10
Extreme Makeover: Home 
Edition

14.00 Rapport  14.05 Det goda livet  14.55 
Engelska Antikrundan  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Strömsö  
16.55 Schlagerpärlor  17.05 En man och hans 
bil  17.10 Kulturnyheterna  17.20 Sverige i dag 
sommar  17.30 Rapport  17.52 Regionala nyheter  
18.00 Cleo  18.30 Det söta livet  19.00 Lykke  
19.55 Flugor  20.00 Flytta hemifrån  20.30 
Lärare på hemmaplan  21.00 Damages  21.40 
Engelska Antikrundan  22.40 Rapport  22.45 
Sommarpratarna  23.45 Rapport  

10.40 Berlin, Berlin  11.05 Niklas‘ mat  11.30 
Duellen  12.00 Rallycross  12.30 I Zlatans fot-
spor  13.00 Derrick  14.00 Ekstremfiske  14.45 
Ut i nærturen  15.00 Krøniken  16.00 Oddasat 
- nyheter på samisk  16.05 Nyheter på tegnspråk  
16.10 Tilbake til 90-tallet  16.40 Distriktsnyheter  
17.30 Australias villmark  18.00 Storbritannias 
kongelige brylluper  18.50 World shut your mouth 
fillers  18.55 Distriktsnyheter  19.30 Sommeråpent  
20.15 Boardwalk Empire  21.05 Kveldsnytt  21.20 
Poirot  22.50 Hammond møter Moss  

12.00 Undercover chef  12.30 Søren Ryge direkte  
13.00 DR Update - nyheder og vejr  13.15 Merlin  
14.00 Klassen 2.b  14.15 Carsten og Gittes 
Vennevilla  14.30 Mathias skal i skole  15.00 
Kærlighed i ukendt land  15.50 DR Update - nyhe-
der og vejr  16.00 På optagelse med Livets planet  
16.30 TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  
18.00 Jamies australske kokkeskole  19.00 TV 
Avisen  19.25 SportNyt  19.35 Horisont Special  
20.30 Inspector Rebus  21.40 OBS  21.45 Vore 
Venners Liv  04.00 Rasmus Klump

12.05 Keeping Up Appearances  12.35 Skavlan  
13.30 Skavlan  14.20 Deal or No Deal  14.55 Deal 
or No Deal  15.30 Deal or No Deal  16.00 Keeping 
Up Appearances  16.30 ‚Allo ‚Allo!  17.00 ‚Allo 
‚Allo!  17.25 Dalziel and Pascoe  18.15 Dalziel and 
Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Live at the Apollo  
20.45 QI  21.20 Little Britain  21.50 My Family  
22.20 Skavlan  23.10 Skavlan  00.00 QI  00.35 
Little Britain  01.05 My Family  01.35 Dalziel and 
Pascoe  02.25 Dalziel and Pascoe  03.15 Skavlan  
04.10 Deal or No Deal  

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í 
nærmynd 12.00 Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 
14.00 Fréttir 14.03 Konungur slaghörpunnar: 
Franz Liszt 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Og 
sólin rennur upp 15.25 Fólk og fræði 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 17.03 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Í lok dags 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Sól skín í heiði - Elskan mín hefur falleg brjóst 
20.00 Leynifélagið 20.30 Lennon í nýja heiminum 
21.10 Úr kvæðum fyrri alda 21.30 Kvöldsagan: 
Ofvitinn 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.15 Kvika 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

ÚTSALA

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri 
upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Meiri Vísir.

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar 
upplýsingar um veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og 
nýttu þér allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.
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„Við erum búnir að panta flug 
og miða og hótel. Þetta verður 
algjör snilld,“ segir Svavar Helgi 
Jakobsson.

Hann og vinur hans, Ólafur 
Sverrir Jakobsson, eru á leiðinni 
í mikla pílagrímsför. Þeir verða 
viðstaddir stóra hátíð í New York 
um miðjan ágúst þar sem allt 
leikaralið gamanmyndarinnar 
vinsælu The Big Lebowski verð-
ur samankomið. Sjálfir hafa þeir 
félagar skipulagt Big Lebowski-
hátíðir hérlendis undanfarin ár 
en myndin hefur öðlast költstöðu 
víða um heim. Yfir eitt hundrað 
manns sóttu fimmtu hátíðina 

sem var haldin í Keiluhöllinni í 
mars síðastliðnum. 

Leikararnir Jeff Bridges, 
John Goodman, Steve Buscemi 
og Julianne Moore verða öll 
stödd í Hammerstein-salnum í 
New York 16. ágúst þar sem þau 
munu svara spurningum úr saln-
um. Daginn áður verður haldið 
keilupartí og búningakeppni og 
munu þeir Ólafur og Helgi að 
sjálfsögðu taka þátt í báðum við-
burðunum. „Við ætlum að reyna 
að grafa upp einhverja góða 
spurningu til að spyrja þau fyrst 
þau sitja fyrir svörum,“ segir 
Svavar spenntur. 

Lebowski-hátíðir hafa verið 
haldnar árlega síðustu tíu ár í 
Bandaríkjunum en þetta verður í 
fyrsta sinn sem Svavar og Ólafur 
mæta. Einnig er afar sjaldgæft 
að leikarar úr myndinni mæti 
á slíkar hátíðir. Ástæðan fyrir 
komu þeirra nú er ný útgáfa 
myndarinnar á Blu-ray-mynd-
diski, auk þess sem Jeff Bridges, 
sem lék hinn húðlata friðarsinna 
The Dude, er að gefa út sólóplötu. 
„Maður er að vona að hann taki 
upp gítarinn og jafnvel slopp-
inn líka. Það væri draumurinn,“ 
segir Svavar. 

 - fb 

Sjá Big Lebowski-leikara í New York

Á LEIÐ TIL NEW YORK Svavar Helgi 
Jakobsson og Ólafur Sverrir Jakobsson 
eru á leiðinni í pílagrímsför til New York.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þessi ferð fór fram úr öllum 
mínum björtustu vonum og var 
frábær í alla staði,“ segir Lára 
Rúnarsdóttir söngkona, sem er 
nýlent á Íslandi eftir tveggja 
vikna tónleikaferðalag um Evr-
ópu.

Tónleikaferðalagið var í raun 
einnig fjölskyldusumarfríið hjá 
Láru. Trommari hljómsveitarinn-
ar, Arnar Gíslason, er eiginmaður 
Láru og því ekki hægt að skilja 
eftir þriggja ára dóttur þeirra 
hjóna, Emblu. Systir Láru, Mar-
grét, var síðan tekin með til að 
passa. Mikil keyrsla var á sveit-
inni, sem spilaði á tíu tónleikum 
á tveimur vikum. 

„Það heyrðist minnst í Emblu 
af öllum í ferðinni. Hún er greini-
lega fædd fyrir flakkið og fannst 
þetta æðislegt,“ segir Lára, en 
sveitin leigði rútu og keyrði svo á 
milli Þýskalands og Sviss, lands 
sem heillaði Láru upp úr skónum. 

„Í Sviss leið mér eins og ég 
væri stödd inni í póstkorti. Ég var 
heilluð af landslaginu og svo var 
alltaf hreint þarna. Íbúar lands-
ins hljóta að slá grasið einu sinni 
á dag, þar var svo fullkomið,“ 
segir Lára, sem stefnir á að fara 
aftur til Sviss. „Við kynntumst 
yndislegu fólki sem var mjög 
hrifið og forvitið um Ísland. Ég 
gæti vel hugsað mér að fara þang-
að til að taka upp nýju plötuna 
mína,“ segir Lára, sem stefnir á 
að koma með nýja plötu í byrjun 
næsta árs. 

„Mig klæjar í puttana að fara 
að vinna í nýju efni eftir ferðina. 
Draumurinn væri að fara út fyrir 
landsteinana með hljómsveitina, 
loka okkur af á afskekktu sveita-
setri og búa til nýju plötuna þar. 
Ég þarf bara að finna leið til að 
fjármagna ferðalagið en ég stefni 
á að byrja að vinna í plötunni í lok 
ágúst,“ segir Lára og viðurkenn-
ir að það geti verið erfitt að vera 
í skapandi starfi á Íslandi. „Eins 

frábært og það er að búa hérna 
er hraðinn sömuleiðis mikill og 
maður alltaf með fullt af verk-

efnum í gangi á sama tíma. Þess 
vegna væri fínt að komast út og 
loka sig af.“ alfrun@frettabladid.is

LÁRA RÚNARSDÓTTIR:  LEIÐ EINS OG ÉG VÆRI STÖDD Í PÓSTKORTI

Tónleikaferðalagið sam-
einaðist fjölskyldufríinu

HEILLAÐIST AF SVISS Lára Rúnarsdóttir söngkona er nýkomin heim eftir tveggja vikna 
tónleikaferðalag þar sem Sviss heillaði hana upp úr skónum. 

„Einn staður er ekki nóg fyrir 
stærsta stuðningsmannaklúbbinn 
á Íslandi,“ segir Steinn Ólason, for-
maður Manchester United-klúbbs-
ins. 

Klúbburinn hefur ákveðið að 
bæta Glaumbar við sem sam-
starfsaðila en hingað til hefur Spot 
í Kópavogi verið eini heimavöllur 
liðsins á höfuðborgarsvæðinu. 
Aðdáendur United á Íslandi hafa 
því úr tveimur stöðum að velja á 
komandi tímabili.

„Við erum stækkandi klúbbur og 
einn staður er ekki nóg. Glaumb-
ar er að koma upp með nýjar og 
breyttar áherslur og nýja rekstr-
araðila. Það er ágætt fyrir okkur 
að hafa stað sem nær til fólksins 
vestur í bæ og í miðbænum. Við 
höfum ekki séð allar breyting-
arnar á Glaumbar en okkur líst 

vel á það sem talað er um. Okkur 
finnst sjálfsagt að United-menn 
mæti þangað líka,“ segir Steinn en 
yfir 2.600 manns greiddu árgjald 
klúbbsins í fyrra.

Glaumbar verður opnaður 13. 
ágúst og sama dag verður mikil 
veisla þegar enski boltinn hefst 
eftir sumarfrí. Frír bjór og snakk 
verður í boði fyrir áhangendur 
enska boltans. Daginn eftir verð-
ur síðan fyrsti leikur United á úti-
velli gegn WBA. 

Aðspurður segist Steinn mjög 
bjartsýnn fyrir tímabilið. „Ég held 
að þetta verði tímabilið sem verð-
ur kallað númer tuttugu,“ segir 
hann og á við að tuttugasti Eng-
landsmeistaratitill United gæti 
orðið að veruleika á næsta ári. „Ég 
held að Sir Alex hafi þetta. Ég hef 
trú á honum.“  - fb

United-menn þurfa tvo staði

BJARTSÝNN Steinn Ólason, formaður 
United-klúbbsins, er bjartsýnn fyrir 
komandi tímabil. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn 2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365.  Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit.  Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

Ú T L I S T -  O G  F Ö R Ð U N A R S K Ó L I

w w w . u t l i t . i s

VILTU VERÐA STÍLISTI?
The Academy of Colour and Style er skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars tekið fyrir litgreining, fatastíll og 
textill.  Eftir nám fá nemendur diplóma í útlitsráðgjöf (fashion consultant). 

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi og geta nýst á ýmsum sviðum og 
atvinnugreinum. 

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

„Er í lessinu sínu.“

Fjölmiðlakonan Margrét Erla Maack með 
góða uppfærslu í tilefni hinsegin daga.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

Meiri Vísir.



*  
Ve

rð
 m

ið
as

t 
vi

ð 
að

 b
ók

að
 s

é 
á 

ne
ti

nu
.

Ótrúlegt tilboð !

SÓLAR
Sjá einnigönnur frábær verðdæmi  á plusferdir.is!

Almería
Hotel Trinidad

102.900 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
Superior herbergi.
Brottfarir: 12. ágúst, 19. ágúst eða 
26. ágúst.

Verð á mann frá:

Tenerife
Castalia Park

102.334 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð með 1 svefnherbergi.  
Ath. Millilent í London á heimleið.

Verð á mann frá:

ALLT INNIFALIÐ!

ALLT INNIFALIÐ!
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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AFSLÁTTUR!
30-70%

• 5 svæða skipt 460 gorma Sleep 
Design kerfi eitt fullkomnasta 
gormakerfið á markaðnum í dag.

• Steyptir kantar með stífum 
kaldsvampi.

• Laserskorinn 5 svæða skiptur 
kaldsvampur og margslunginn 
poly fiber svampur.

• Stífur klæddur botn með fótum.

EDINBURGH EURO

50%
AFSLÁTTUR

KING KOIL
Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
98.160 kr.
ÞÚ SPARAR 65.440 kr.

KING KOIL
King Size rúm (193x203 cm)
FULLT VERÐ 264.223 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
158.534 kr.
ÞÚ SPARAR 105.689 kr.

EDINBURGHQueen Size rúm (153x203 cm)
FULLT VERÐ 266.775 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
133.388 kr.

EDINBURGH
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 319.026 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

159.513 kr.
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FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT Í
VIÐSKIPTUM
Á VÍSI

ÞAÐ ERUÞAÐ ERU

Apparatið til Danmerkur
Apparat Organ Quartet er ekki 
duglegasta tónleikahljómsveit 
heims. Úlfur Eldjárn og félagar hans 
í hljómsveitinni spila jafnan fáa en 
vel sótta tónleika hér á landi og 
bregða sér einstaka sinnum út fyrir 
landsteinana. Danir fá næstir að 
njóta tóna Apparatsins sem kemur 

fram á tónleika-
staðnum Vega í 

Kaupmanna-
höfn í sept-
ember og 
mun eflaust 
gleðja 
frændur 
okkar, enda 

(raf)mögnuð 
tónleikasveit. 

Ofurvinsæll Andri
Andri Freyr Viðarsson hefur hingað 
til verið þekktur sem útvarpsmaður, 
en sjónvarpsþættir hans, Andri á 
flandri, hafa slegið í gegn. Hátt í 
þriðjungur þjóðarinnar fylgdist með 
síðasta þætti hans, en þættirnir 
fjalla um ferðalag Andra í kringum 
landið. Eitt sinn voru reglulega 
fluttar fréttir af vandræðum 
Andra með að halda vinnunni 
vegna þess að útvarpsstöðvarnar 
sem hann vann hjá fóru allar á 
hausinn. Viðsnúningur hefur orðið 
á lífi hans í dag, 
enda sjónvarps-
stjarna hjá 
sjónvarpsstöð 
sem ætti að geta 
staðið í lapp-
irnar.

 - afb

1 Veitingastað lokað vegna 
ölvunar starfsmanna

2 Rútan enn á bólakafi

3 Grunur um að hundi hafi 
verið stolið í innbroti

4 Bensínsprengjum kastað að 
lögreglumönnum

5 Vill sérstakan skatt á 
útflutningsfyrirtækin
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