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Frí mann í Legóbúðinni hefur kubbað í tæp þrjátíu ár. Hann vonast til að sem flestir komi til að býtta í von um að fá kallana sem þá vantar. MYND/ANTON BRINK

Eins og að sturta niður
demöntum
Eins og að sturta niður
demöntum
Eins og að sturta niður

Legóbúðin býður í býttidag á mínífígúrum á morgun. Atvinn-
unördinn Frímann Valdimarsson ætlar að mæta með fágæta 
kalla úr einkasafninu, eins og eldgamla geimfara. ➛2

GLAMOUR fylgir með
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is



Persónur úr Star Wars eru áberandi í 100 efstu sætunum um verðmætustu mínífígúrur Lego. MYND/ANTON BRINK

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Það eru allir að tala um Mr. 
Gold. Hann er sjaldgæfastur 
og verðmætastur,“ upplýsir 

Frímann um eftirsóttustu mínífíg-
úru (e. minifigures) Lego sem fram-
leidd var árið 2013 í takmörkuðu 
upplagi í tíundu seríu. „Þá voru 
5.000 stykki af Herra Gulli sett í 
staka poka og dreift um heims-
byggðina og nú, fjórum árum síðar, 
er helmingurinn enn ófundinn.“

Á uppboðsvefnum eBay er Mr. 
Gold metinn á 2.000 Bandaríkja-
dali, eða tæpar 200 þúsund krónur.

„Á lista yfir hundrað verðmæt-
ustu mínífígúrur Lego eru sögu-
persónur Star Wars ráðandi. Meðal 
annars eru til tvö eintök af Boba 
Fett úr 14 karata gulli og kosta 
tvær milljónir stykkið. Kaupendur 
í dótabúðum detta ekki í lukku-

pottinn með slíkar gersemar, því 
þær eru sérframleiddar og seldar, 
en Mr. Gold má enn hnjóta um í 
leikfangabúðum heimsins,“ segir 
Frímann sem sjálfur er mikill Lego-
nörd og keypti sér nýlega Ghost 
Busters-sett með tíu fígúrum á 40 
þúsund krónur. „Þar með eignaðist 
ég langþráða sögupersónu Bills 
Murray úr Ghost Busters, sem er 
uppáhaldið mitt.“

Dýrmætur fjársjóður
Frímann segir marga í leit að 
Svarthöfða úr Stjörnustríði og 
hægt sé að hafa dágott upp úr 
krafsinu eigi maður verðmætar 
fígúrur eða heilu settin í fórum 
sínum.

„Til dæmis eru stakar fígúrur úr 
Millennium Falcon-setti Star Wars 
mjög verðmætar og eigi maður á 
settið með öllu eykst verðgildið 
enn meir. Ég segi iðulega við for-
eldra barna sem hingað koma, og 
helst í áheyrn barnanna, að kaupa 

ekki meira Lego fyrr en börnin 
kunni að passa upp á settin sín og 
kallana sem orðið geta fágætir. 
Söfnunarleið nördsins er að gæta 
þess að hafa allt úr sama setti í 
einum kassa svo það blandist ekki 
öðru. Með því átta krakkar sig 
á því, og oft í fyrsta sinn, að þau 
eiga verðmæti í leikfangasafninu 
og gott að hafa á bak við eyrað 
að söfnunargildi Lego eykst með 
tímanum og að alvöru stöff leynist 
inni á milli.“

Sjálfur gaf Frímann litla bróður 
sínum fokdýrt sett með verðmætri 
fígúru.

„Næst þegar ég kom í heimsókn 
var búið að taka hendurnar af kall-
inum og setja nýjar í staðinn. Þá 
barði ég í borðið og sagði að þetta 
gengi bara ekki! Þetta væri eins 
og að sturta niður demöntum!“ 
segir hann og brosir, en öllu gamni 
fylgir alvara.

„Lego-kallar og sett eru ekki 
endalaust til. Hver sería er að 
meðaltali í sölu í eitt til tvö ár. 
Þannig dettur Force Awakens-
línan úr Star Wars út í desember 
næstkomandi, og um leið og fram-
leiðslu er hætt en einhver á hana 
til í óopnuðum pakkningum getur 
hún rokið upp í verði.“

Heillandi og frægir kallar
Á morgun býður Legóbúðin í 
Smáralind öllum að koma og býtta 
á mínífígúrum. Býttað verður á 
vegum búðarinnar frá hádegi til 
kvölds en á milli klukkan 17 og 19 
býðst öllum að koma með kallana 
sína og býtta við aðra gesti Legó-
búðarinnar.

„Við elskum þessa litlu Lego-
kalla og fyrir þá sem vantar einn 
kall í sett eða eru að leita að 
ákveðnum kalli er tilvalið að mæta 
á svona býttidag. Við höfum þegar 
togað í nokkra spotta og búin að 

verða okkur úti um alveg helling af 
eldri gerðum af Minifigures-pok-
um,“ upplýsir Frímann spenntur.

Hvað eftirsóknarverðast sé á 
býttidegi sem þessum segir Frí-
mann fara eftir áhugasviði hvers 
og eins.

„Í Batman-seríunni, sem hætti 
1. maí, voru nokkrar fígúrur mjög 
vinsælar, eins og Jókerinn, Harley 
Quinn og Glam Rock-útgáfan af 
Batman, en í þeirri seríu voru alls 
tuttugu fígúrur úr Batman Lego-
bíómyndinni. Þessar vinsælustu 
voru þó ekki í settunum sjálfum 
heldur eingöngu seldar sér og því 
ekki hægt að fá með öðrum hætti.“

Legónördar á áttræðisaldri
Mínífígúrur Lego komu fyrst á 
markað 1978. Í tölfræði Lego segir 
að til ársins 2010 hafi verið fram-
leiddar 3,7 milljarðar fígúra og eru 
persónur fígúrukallanna yfir 3.600 
talsins.

„Fyrstu mínífígúrurnar voru 
allar eins, með rauðan búk og 
handalausar, og réði ímyndunar-
aflið hver væri hvaða persóna í 
leik. Árið 1980 fengu kallarnir loks 
hendur og hafa litið eins út síðan. 
Mínífígúrur í stökum pokum eru 
sjóðheitar til söfnunar og reynt að 
safna köllum úr hverri seríu sem 
komnar eru yfir tuttugu alls,“ segir 
Frímann innan um stútfulla kassa 
af mínífígúrugóssi sem bíða býttis.

„Mann vantar alltaf kalla! Brátt 
verð ég þrítugur og þótt ég hafi 
kubbað stöðugt í 26 ár og sé kom-
inn með ágætis safn vantar mig 
enn nokkra góða. Vonandi kemur 
hellingur af liði til að býtta!“

Í Lego-búðinni vinna eingöngu 
Lego-nördar enda finnst Frímanni 
lykilatriði að viðskiptavinir komi 
ekki að tómum kofunum með eitt 
eða neitt sem viðkemur Lego.

„Þeir sem koma fagnandi á 
býttidag eru allt frá krökkum yfir 
í áttræða Lego-nörda. Þetta er 
afar vinsælt hjá krökkum en líka 
fullorðnu fólki og eru nokkrir 
öldungar sem koma hingað reglu-
lega til að spjalla um Lego í þrjá, 
fjóra tíma, sem okkur þykir auð-
vitað mjög skemmtilegt.“

Mínifígúrudagur Legóbúðar-
innar í Smáralind er á morgun, 
fimmtudag, frá klukkan 12 til 21.

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

Næst þegar ég kom 
var búið að taka 

hendurnar af kallinum og 
setja nýjar í staðinn. Þá 
barði ég í borðið og sagði 
að þetta bara gengi ekki!

Lego-nördinn Frímann Valdimarsson 
segir að passa eigi kallana vel.

SUMARYFIRHAFNIR 20% AFSLÁTTUR

Skoðið laxdal.is/
spice Bazaar

Fylgdu okkur á facebook.com/laxdal.is

Laugavegi 63, Skipholti 29b • S. 551 4422
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Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

GLÆSILEGUR !
Audi A3 SPORT Sportback Diesel 
(150HÖ) árg 2017 ek 6 þ.km 
Sjálfskiptur , vel búinn OKKAR VERÐ 
4.1 mil !!!

GOTT VERÐ !
Ford Transit Custom L3-H3 háþekja/
langur 09/2015 ek 23 þ.km verð 
aðeins 3.3 mil + VSK !!! Er á staðnum

SJÁLFSKIPTUR !
Honda Jazz Elegance 05/2012 ek 
104 þ.km verð nú 1.390 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TOYOTA Land cruiser 150 gx diesel. 
Árgerð 2015, ekinn 63 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. dráttarbeisli. Verð 
7.690.000. Rnr.311884.

HONDA Cr-v executive panorama. 
Árgerð 2014, ekinn 39 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. leður. Verð 4.690.000. 
Rnr.151712.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 
33”. Árgerð 2009, ekinn 174 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. dráttarbeisli. Verð 
3.590.000. Rnr.288686.

TOYOTA Yaris Live. Árgerð 2017, NÝR 
BÍLL, Bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.151816

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

 Bílar til sölu

NÝR VW PASSAT GTE
5 ára ábyrgð. Digit. mælaborð, 
stóri skjárinn, krókur o.m.fl. Bill.is s: 
5773777. 5,29m

Wv póló árg 2003 3-dyra1,2 vél 
beinskiftur ek 176 þús skoðaður 18 
ný kúpling góð dekk verð 295 þús 
gsm 8927852

Til sölu Pajero árg 2000, á nýjum 
sumardekkjum og 4 ársgömul 
nagladekk fylgja. Skoðaður 2018. 
Verð 800 þús. Uppl. í s. 454 5270 
Guðlaug

 500-999 þús.

4X4 SJÁLFSKIPTUR MEÐ 
KRÓK

SUBARU FORESTER 2006 ek.133 
þús, sjálfskiptur, upphækkaður, ný 
skoðaður, nýleg tímareim, krókur, 
ásett verð 1.190 þús TILBOÐ 890 
ÞÚS möguleiki á 100% láni s.841 
8955

7 MANNA 4X4 - TILBOÐ 790 
ÞÚS

MMC PAJERO LIMITED 7/2003 
3,5 203 hö, sjálfskiptur, 7 manna, 
ný gróf heilsársdekk, leður , 
dráttarkrókur, ásett verð 1190 þús 
tilboð 790.000 þús 100% lán í boði 
s.841 895

 Bílar óskast
Óska eftir bíl á verðbilinu 500-700 
þús. verður að vera skoðaður. Uppl 
í s. 783 0968

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

FORD Mustang gt. Árgerð 2005, ekinn 
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.490.000.Verðlaunabíll 1 sætið á 
mustangsýningu Rnr.115433.

RENAULT Megane scenic grand iii. 
Árgerð 2015, ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar. Tilboð 2.750.000. Ásett 
verð 3.290.000 Rnr.212307.

KIA Rio lx 1.1 disel . Árgerð 2013, ekinn 
87 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.290.000. 
Rnr.115748.

TOYOTA Avensis s/d sol 2009 ng. Árgerð 
2015, ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboð 2.690.000.Ásett verð 2.950.000 
Rnr.340495.

VW Passat alltrack. Árgerð 2016, ekinn 
22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
5.790.000.Mjög vel útbúinn Rnr.340465.

MERCEDES-BENZ Slk 200 kom-
pressor . Árgerð 2007, ekinn aðeins 50 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
3.490.000.Umboðsbíll Rnr.115457.

CHRYSLER Town - country stow end go .
Árgerð 2012, ekinn 84 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.990.000. Rnr.115851.

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2011, ekinn 
133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.340528.

TOYOTA Land cruiser 150 gx 35” . 
Árgerð 2010, ekinn 89 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 7.490.000.Mjög fallegur og 
vel með farinn Rnr.340524.

LAND ROVER Range rover sport hse v8 
diesl. Árgerð 2007, ekinn 152 Þ.KM, dí-
sel, sjálfskiptur 6 gírar. Tilboð 2.995.000.
Besta verðið í bænum Rnr.115436.

VOLVO Xc90 inscription t8 hybrid. 
Árgerð 2017, Nýr bensín/Rafmagn, 
sjálfskiptur. Verð 10.940.000.Ein með öllu 
Rnr.212283.

FORD F350 king ranch. Árgerð 2008, 
ekinn aðeins 83 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 3.900.000.1 Eigandi topp 
viðhald Rnr.340529.

GMC Sierra denali 3500hd nýja vélin 
. Árgerð 2017, Nýr, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.975.000.Eigum líka hvítan á 
lager Rnr.115615.

GÓÐIR Í SUMAR!
TILBOÐ 

2.750.000
TILBOÐ 

2.690.000

TILBOÐ 

2.995.000

Bíla�ármögnun Landsbankans

Nýr 2017 Ford Transit 310/350 L2 
og L3 Trend Double Cab 130 HÖ

Nokkrir bilar lausir til afhendingar í júlí

Verð frá 3.990.000 án vsk
Frekari uppl. í síma 551 6161 eða  nortak@nortak.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-750 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 750 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum 
strax, ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 
9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

NULL
Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök 
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í 
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI 
HARÐVIÐUR TIL 

HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 
Á: 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.

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Húsnæði óskast
Eldri hjón óska eftir góðri 2ja herb. 
íbúð helst með yfirbyggðum 
svölum. Stálheiðarleg. Upp. s. 
8691657 Vinsamlegast látið vita 
sem fyrst

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

 Atvinna í boði

GINGER Í KEFLAVÍK
Ginger í Reykjavík óskar eftir 
hressu starfsfólki í kvöld og 

helgarvinnu. Ef þú ert orðinn 
18 ára, reyklaus og vilt vinna á 

góðum og skemmtilegum stað 
sendu þá ferilskrá á brynja@

ginger.is 

EVENING AND WEEKEND SHIFTS: 

Ginger restaurant in Reykjavik 
seeks employees to work in the 
evening and on weekends. If you 
are 18 or older and a non-smoker 

please send your CV to brynja@
ginger.is

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í 
HLUTASTARF

3-tímar á dag við útkeyrslu 
ca.6:30-9:30. Farið á selfoss 

suma daga og innanbæjar aðra. 
Má vera eldri bílstrjóri eða yngri 

maður svo framarlega sem 
hann er snyrtilegur og jákvæður. 

Meirapróf ekki nauðsynlegt. 
Möguleiki á fullri vinnu ef áhugi 
er á því. 892-6363 eða skutlari@

gmail.com

KJÖTSMIÐJAN EHF.
óskar eftir að ráða starfskraft 
í vörumóttöku góð íslensku 

kunnátta skilyrði.
Áhugasamir vinsamlega sendið 

póst á netfangið birgir@
kjotsmidjan.is

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir sumarstarfsfólki í vinnu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

Tilkynningar

 Einkamál

SÍMADÖMUR 908 5500
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

 
 

Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.
Síðumúla 29

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Orlando - Torrevieja
SOLAREIGNIR.IS kynna fasteignakaup  

í Orlando USA & Torrevieja Spáni

Sölukynning verður haldin í fasteignasölunni  
ALLT FASTEIGNIR  Bæjarhrauni 12eh Hafnarfirði 

fimmtudaginn 15. Júní frá kl 16:00 - 20:00

Farið verður yfir, kaupferli, fjármögnun, 
útleigu eigna og eftirlit.

Verið velkomin! www.Solareignir.is

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR
Erum með vana smiði, verkamenn,  

múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

HANDAFL EHF 
starfsmannaþjónusta

s. 777 2 333

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is 74,9 millj.Verð:

Mjög snyrtileg 193,5 fm efri sérhæð 
ásamt 38,2 fm tvöfalds bílskúrs,  
samtals : 231,7 fm 
Eignin skiptist í : Forstofu, hol,  
stofu, borðstofu, 3 herbergi,  
eldhús, þvottahús, baðherbergi,  
stórt rými (stofa eða herbergi)  
í kjallara með baðherbergi,  
geymslu og tvöföldum bílskúr. 
Eignin er laus við kaupsamning.
Mjög fallegt útsýni.

Dvergholt 12 
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.júní kl.17:00-17:30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is 83,0 millj.Verð:

Um er að ræða 166,7 fm 10 herbergja 
íbúð á 2 hæðum ásamt risi og  
32 fm bílskúr sem innréttaður er sem 
studioíbúð, samtals : 198,7 fm. 
Íbúðin er í herbergja leigu en 
bílskúrinn er í skammtímaleigu. 
Fjárfestingartækifæri í ferðaþjónustu 
í miðborginni. Yfirstandandi fram-
kvæmdir við húsið að utan greiðast 
af seljanda.

Leifsgata 25  
101 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.júní kl.12:30-13:00

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 

Er í námi til löggildingar  
fasteigna-fyrirtækja  

og skipasölu.
S: 616-8985 

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

HRAUNGATA 1 - EINSTÖK ÍBÚÐ FYRIR VANDLÁTA. 
OPIÐ HÚS Í DAG, MIÐVIKUD. 14. JÚNÍ KL. 17:00-18:00

Sérlega glæsileg og vönduð 168,4 fm. 4ra herb. lúxusíbúð á 2. hæð 
á þessum eftirsótta stað í Garðabæ.  Íbúðin er öll innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta. Góð aðkoma er að húsinu og sa-
meign er einstaklega snyrtileg og vel frágengin. Fjölbýlið er vandað 
og staðsett á einstakri útsýnislóð. Verð: Tilboð  Nánari uppl. veitir 
Bryndís Bára í s: 616-8985 eða bryndis@trausti.is  

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS
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