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Opið hús verður í Geitlandi 
33 í dag, mánudaginn 12. 
desember, milli klukkan 17 
og 18. Húsið er fallegt og vel 
skipulagt endaraðhús með 
bílskúr á vinsælum stað í 
Fossvogi.

H úsið skiptist þannig: 1. hæð: 
forstofa, snyrting, hol, 
borðstofa og eldhús. 2. hæð: 

tvær stofur en önnur stofan er her-
bergi samkvæmt teikningu. Jarð-
hæð: hol, þrjú svefnherbergi og bað-
herbergi. Neðsti pallur: svefnher-
bergi, þvottahús, tvær geymslur og 
bakinngangur.

Nánari lýsing: 1. pallur: komið 
er inn í flísalagða forstofu. Inni af 
henni er flísalögð snyrting. Úr for-
stofu er komið inn í parkettlagt hol 
sem opnast inn í borðstofu. Eldhúsið 
er dúklagt og með borðkrók. Mjög 
auðvelt er að opna eldhúsið inn í 
borðstofuna og þaðan er opið upp 
í stofu. 

2. pallur: tvær samliggjandi 
parkettlagðar stofur. Úti af stof-
um eru stórar svalir til suðurs með 
glæsilegu útsýni. 

Jarðhæð: komið er niður á svefn-
herbergisgang. Herbergin eru fjög-
ur. Parkett er á gólfum. Skápar eru 
í þremur herbergjum.

Úr einu herberginu er hægt að 
ganga út í garð. Þar er verönd. 

Baðherbergið er flísalagt. Flís-
ar eru á gólfi og veggjum. Baðkar 
og sturtuklefi. Enn fremur eru á 
neðsta palli geymslur, þvottahús 
og bakinngangur.

Bílskúr fylgir húsinu og er hann í 
lengju fyrir ofan það. Húsið stendur 
fyrir neðan götu. Búið er að skipta 
um járn á þaki og glugga og gler í 
stofu.

Fallegt endaraðhús í 
Geitlandi – opið hús í dag

Höfum kaupendur að flestum tegundum fasteigna. 
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Frostafold með bílskúr. 
Mjög rúmgóð 107 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 25 fm bílskúr. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íb. Stór stofa með suður-
svölum, glæsilegt útsýni. íbúðin er 
laus fljótlega. Verð 25,0 milljónir.

Aflagrandi  - eldri borgarar
Rúmgóð 2ja  herbergja  íbúð á 10. 
hæð í lyftuhúsi.  Yfirbyggðar svalir í 
norðvestur og frá þeim mikið útsýni.   
Eigin er laus til afhendingar.  Mikil 
þjónusta á staðnum 

Breiðavík - 4ra herb  + bílskúr.
Góð  111 fm  útsýnisíbúð  efstu 
hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr 25 fm.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þvottahús innan íbúðar.  Einstakt 
útsýni. Laus fljótlega. 

Rauðagerði - aukaíbúð 
Gott 230 fm einbýli með 2ja her-
bergja aukaíbúð á jarðhæð. Nýlegt 
eldhús og baðherbergi. Stórar suður-
svalir og fallegur garður.  V. 52 m

Barðastaðir - einstök staðsetning
Mjög vandað  172 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 38,3 fm  
bílskúr.  Góð staðsetning. .  Strand-
lengjan, laxá og tveir golfvellir ásamt 
fallegum göngu- og hjólaleiðum í 
næsta nágrenni.  

Hófgerði - Einbýli í vesturbæ Kóp.
Sérlega vel skipulagt hús á góðum 
stað í vesturbæ Kóp. Fjögur svefn-
herbergi og stofur. Húsið er mikið 
endurnýjað. Stór og gróin lóð. 
Verð 39,0 milljónir.

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

Vesturberg – með aukaíbúð. 
Um er að ræða 233 fm einbýli með 
aukaíbúð ásamt bílskúr. Glæsilegt 
útsýni yfir allar borgina. Eignin er 
staðsett neðst í botnlanga við óbyggt 
svæði. Hagstæð kaup! Áhv. 20 m. 
V 39,7 m.  

Skúlagata - eldri borgarar.
Falleg 99,5 fm 3ja herbergja íbúð á 
5 hæð ásamt 42,9 fm bílskúr samtals 
142,4 fm í góðu lyfthúsi á Skúla-
götunni. Íbúðina má aðeins selja 
félagsmönnum í félagi eldri borgara 
sem eru 60 ára og eldri. V 29,5 m. 

Seljabraut  - 4ra herb.
110 fm íbúð á 1. hæð og stæði í 
bílskýli. Þrjú góð svefnherbergi 
og góðar svalir.  Stutt í verslun og 
þjónustu.  V. 20,9 m. 

Þrymsalir - tveggja íbúða 
glæsieign.
Vandað einbýli á tveim hæðum með 
tveim íbúðum. Sú minni um 135 fm 
og sú stærri um 270 fm með bílskúr. 
Vandaðar innréttingar, gólfefni og 
tæki. Frábær staðsetning í jaðri 
byggðar, fallegt útsýni. Sannkölluð 
eign fyrir stórfjölskylduna.

Laugarnesvegur - 2ja herb. 
Vönduð 87 fm íbúð  nýlegu  lyftu-
húsi.  Íbúðin er á 4. hæð með 
flísalagðar yfirbyggðar suðaustur 
svalir.   Sérinngangur er af svölum og 
meðfylgandi stæði í bílskýli.  Eignin 
er vandlega innrettuð 

Höfum kaupendur að,

Góðar greiðslur í boði fyrir réttu 
eignina. 
Allar upplýsingar hjá sölumönnum

Fjóluás - glæsilegt útsýni.
Mjög vel skipulagt 332,4 fm parhús á 
tveimur hæðum ásamt innbyggðum 
bílskúr á frábærum útsýnisstað í 
Ásahverfinu Hafnarfirði. Afhendist 
fullbúið að utan, fokhelt að innan og 
lóð grófjöfnuð. V 43 m. 

Landmark leiðir þig heim!
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Laugavegur - 101 Rvk
heil húseign

Heil húseign við Laugaveg 
í Reykjavík. Eignin skiptist í 
atvinnuhúsnæði og 3 íbúðir.
Húsnæði sem skiptist í kjal-
lara, fyrstu og aðra hæð þar 
er rekið vinsælt veitingahús/
skemmtistaður, allar fastar 
innréttingar vandaðar. Veitin-
gahúsið er alls 475,6 fm. 
Leigusamningur er um 
eignina.

Rauðarárstígur - heil húseign - 105 Rvk
Glæsilegt skrifstofu og þjónustuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík. Sala eða leiga kemur til greina en 4. hæðin er í útleigu. Frábær 
fjárfestingarkostur í boði en um er að ræða mjög eigulega eign. Óskað er eftir tilboði í eignina. Húsið er fjórar hæðir auk þess sem í 
bílastæðahúsi eru 21 bílastæði sem tilheyra húsinu. Á lóðinni í kringum húsið eru 30 bílastæði og samtals eru því stæði fyrir 51 bíl. Í 
bílastæðahúsi er sérgeymsla sem er skráð 105,9 fm.

Völuteigur  - 270 Mos
1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Skrifstofurýmið skiptist í fjórar skrifstofur, salerni, eldhús og starfsman-
naaðstöðu. Iðnaðarrýmið skiptist í þrjá misstóra sali. Stærsti salurinn er með 6 stórum innkeyrslum og hinir tveir með sitthvorri 
innkeyrsluhurðinni. Laust strax, ekkert áhvílandi.

Vatnagarðar  - 104 Rvk
Til sölu eða leigu 2.380 fermetra atvinnu og vöruhúsnæði við Vatnagarða í Reykjavík. Kæli og frystigeymsla er í húsinu ásamt rekkak-
erfi. Tilvalið húsnæði fyrir heildverslun eða innflutningsaðila. 
Laust til afhendingar strax. 

Tryggvagata - 101 
Rvk.
Til sölu skrifstofuhæðir við 
Tryggvagötu í Reykjavík. 
Húsnæðis skiptist í tvær 
aðskildar hæðir annars vegar 
204 fermetra húsnæði á 
fjórðu hæð og 200 fermetra 
húsnæði á fimmtuhæðinni/
efstu. Möguleiki er að breyta 
húsnæðinu í íbúðir og er efs-
tahæðin nýtt sem slík. Fallegt 
útsýni er af fimmtuhæðinni

Klettagarðar  - 104 Rvk
Til sölu 3248,1 fm verslunar og lagerhúsnæði við Klettagarða. Húsið stendur á 6.574 fm lóð, mikið af bílastæðum og gott athafnas-
væði. Húsið skiptist í stóran sýningarsal, skrifstofu, matsal, verkstæði og lager. Verð 410 millj.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Til sölu heil húseign við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð, samtals 1.084 fm. Stór malbikuð bílastæði með góðri 
aðkomu. Mikil lofthæð.  Möguleiki er að skipta húsinu í smærri einingar. Húsið er til afhendingar strax. 
Lyklar og nánari upplýsingar á skrifstofu Stakfells, Skúlatúni 2.

Fiskislóð  - 101 Rvk
Til sölu eða leigu á Fiskislóð í Reykjavík. Heildarstærð húsnæðisins er 3.440,3 m². Meðalhæð hússins er 8,95m en mesta hæð 
9,8m. Stærð lóðar er 6.244m2. Eignin skiptist í grundvallaratriðum í tvo hluta, verslunarrými og iðnaðarrými og/eða þjónusturými. 
Staðsetning húsnæðisins er afar góð. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á þessu svæði undanfarin ár og hafa stór og öflug fyrirtæki 
séð mikla kosti í því að vera með starfssemi við miðborgina.

Miðhraun  - 210 Gbæ
Til sölu stórt atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Möguleiki er að kaupa allt húsið eða hluta. Gott athafnasvæði er við húsið. 
Húsið skiptist í eftirfarandi hluta og möguleiki að kaupa þá eins og hér segir: 1.455,1 fm 124 millj.,  1.045,3 fm  90 millj., 409,8 fm 34 
millj. Húsnæðið skiptist í skrifstofubyggingu, þrjá stóra sali og allir með stórum innkeyrsluhurðum á. Eignin er laus fljótlega, ekkert 
áhvílandi.  Sölumenn Stakfells sýna eignina.

Tjarnargata   - 101 Rvk
Til leigu eitt af glæsilegri húsum við 
Tjarnargötu í Reykjavík. Húsið er 
byggt 1913 og er allt hið glæsilegasta. 
Húsið hefur nánast allt  verið en-
durnýjað frá grunni með vönduðum 
innréttingum og tækjum. Heil-
darstærð á húsinu er 395,6 fermetrar 
og skiptist niður á þrjár hæðir. Grun-
nflötur jarðhæðar er 155,6 og skiptist 
hún í skrifstofurými og tæknirými. 1. 
Hæðin er 148,2 fermetrar og skiptist 
í fundarherbergi, móttöku ásamt 
fullbúnu eldhúsi. Efsta hæðin er 90,4 
fermetrar og er möguleiki á að hafa 
opinn eða lokuð skrifstofu rými. Allur 
frágangur á húsi að utan og á lóð er 
vandaður. Tvö sérstæði á lóð fylgja 
eigninni. Húsið er staðsett neðan 
götu með útsýni yfir tjörnina.

 VIÐ SELJUM ATVINNUHÚSNÆÐI !
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Unnarbraut – Seltjarn-
arnesi. Efri sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð að 
meðtöldum 32,6 fm. bílskúr í þríbýlis-
húsi á sunnanverðu Seltjarnarnesi. 
Eignin var nánast öll endurnýjuð að 
innan á afar vandaðan hátt. Vönduð 
lýsing. Stór eyja í eldhúsi. Bjartar 
samliggjandi stofur með útgangi á 
suðursvalir  Sjónvarpsstofa..Útsýnis 
nýtur bæði til suðurs og vesturs. 
Verð 55,0 millj.

SÉRBÝLI

2JA HERB.

Laufengi – 4ra herb. 
útsýnisíbúð
Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. 
hæð að meðtalinni sér geymslu 
í litlu fjölbýli með  sameiginlegu 
yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. 
Eldhús með góðum borðkrók. 
Suðvestursvalir út af stofu. Bað-
herbergi flísalagt í gólf og veggi.  
Laus til afhendingar strax. 
Verð 21,9 millj.

4ra til 5 herb

Maríubaugur.
Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að 
meðt. 30 fm. bílskúr. Eignin er inn-
réttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt.  Mikil lofthæð er í eigninni 
og innfelld lýsing í loftum. 3 
rúmgóð herbergi. Björt stofa. 
Eldhús með góðri borðaðstöðu. 
Glæsileg lóð með stórri timbur-
verönd til suðurs og heitum potti.. 
Leik- og grunnskóli í næsta 
nágreinni. Verð 49,5 millj.

Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið eldhús með ljósri 
viðarinnréttingu. 2 góð herbergi með skápum. Stofa og borðstofa með útgengi á suðursvalir 
með útsýni til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign í nálægð við leik- og grunnskóla.  Stæði í 
lokaðri bílageymslu. Verð 23,9 millj.

Ægisíða -  4ra 
herb. 
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. 
íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi 
í vesturbænum. Eldhús með 
ljósum viðarinnréttingum. 
Rúmgóð stofa/borðstofa. 3 
herbergi.Búið er að endur-
nýja gler í íbúðinni að mestu 
og þak var endurnýjað fyrir 
nokkrum árum síðan. 
Verð 29,5 millj.

Ölduslóð –Hafnar-
firði. 4ra herb. m. 
bílskúr.
100,5 fm. 4ra herb. rishæð í 
þríbýlishúsi með sérinngangi 
ásamt 28,1 fm bílskúr. Stofa 
með útgangi á svalir til 
vesturs. 2 herb. auk forstofu-
herbergis. Nýlegt járn á þaki 
hússins. Verð 23,9 millj.

Vel innréttuð 121,2 
fm. glæsileg íbúð á 2. 
hæð að meðtalinni 
sér geymslu. Eldhús/
borðstofa með útgangi 
á flísalagðar svalir til 
norðurs. Sjónvarps-
hol. Setustofa með 
óhindruðu útsýni til 
sjávar. 2 herbergi. 
Stór verönd til suðurs. 
Sér stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu. 
Verð 41,9 millj.

Strandvegur-Sjálandi 
Garðabæ
Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð 
með sér verönd og sér stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
eldhús opið við stofu og 2 
rúmgóð herbergi. úr hjónaher-
bergi er útgangur á verönd með 
skjólveggjum.  Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Skólavörðustígur. 
Falleg  78,4  fm. íbúð á 2. hæð 
auk sér geymslu í  nýlegu 
húsi í hjarta miðborgarinnar. 
Svalir út af stofu með útsýni 
til suðurs. Opið eldhús með 
sprautulökkuðum innréttingum. 
Baðherbergi flísalagt í gólf og 
veggi.Sameign nýlega tekin í 
gegn. Verð 27,5 millj. 

Torfufell
Góð 78,7 fm. íbúð á 4. hæð  í fjölbýli 
sem er nýklætt að utan. Opið eldhús 
með nýlegri viðarinnréttingu og 
rúmgóðum borðkrók. Björt stofa með 
útgengi á yfirbyggðar suðursvalir. 2 góð 
herbergi.Verð 13,9 millj. 

Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með útgangi á yfirbyggðar svalir, svefn-
herbergi, baðehrbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu.
Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.

Hátún – laus strax.
Rúmgóð 75,4 fm. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýli miðsvæðis í Rvík auk stæðis í opnu 
bílskýli.  Þvottaherbergi innan íbúðar.  
Rúmgott hjónaherbergi. Hellulögð verönd 
til suðausturs út af stofu. Sameign björt og 
aðkoma góð. Verð 18,8 millj.

Nýbýlavegur –Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt 
íbúðarherbergi og sér geymslu á 
jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 
98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Nýlegt parket á 
gólfum. Verð 22,9 millj.

Falleg og björt 65,5 fm. íbúð í 
litlu fjölbýli með góðu útsýni til 
austurs.  Björt stofa og borðstofa 
með útgengi á suðausturs-
valir. Opið eldhús að hluta. 
Rúmgott hjónaherbergi.  Sameign 
snyrtileg. Fín fyrstu kaup. Laus 
fljótlega. Verð 14,9 millj.

Sæviðarsund- laus strax
86,2 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð auk 32,4 
fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað með 
aukaherbergi/geymslu í kjallara sem hefur 
aðgang að snyrtingu. Eignin er að mestu 
upprunaleg og þarfnast viðhalds. Laus til 
afhendingar strax. Verð 24,4 millj.

EINBÝLISHÚS Í 101 
ÓSKAST TIL KAUPS EÐA LEIGU

GRANDAVEGUR 47
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST, 100 FM. EÐA 

STÆRRI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

ÞINGHOLTIN – GAMLI VESTURBÆRINN
SÉRHÆÐ ÓSKAST UM 150 FM AÐ STÆRÐ

GARÐABÆR
EINBÝLI, RAÐHÚS OG PARHÚS ÓSKAST

3JA HERB. ÍBÚÐIR ÓSKAST Í 101 

Glæsileg fjölbýlishús í Fossvogsdalnum í Kópavogi.

Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með samtals 52 íbúðum. 
Íbúðirnar eru frá 100-195 fm og eru  þriggja til fjögurra herbergja. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  Leitast var  við að hafa íbúðirnar bjartar 
og rúmgóðar með stórum gluggum og hita í gólfum. Leitið upplýsinga  á 
skrifstofu og á www.fastmark.is

Heiðargerði 
Vel skipulagt 131,1 fm endaraðhús á þessum eftirsótta stað í Smáíbúðahverfinu. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi. Samliggjandi rúmgóðar  stofur. Stórar svalir til suðvesturs úr hjóna-
herbergi. Geymsluloft er yfir öllu húsinu.  Stór endalóð og mögulegur viðbyggingarréttur.
Verð 34,9 millj.

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús 
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi . Hiti í innkeyrslu 
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að 
Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 47,9 millj.

Lundur 86-92

3JA HERB.

Hvassaleiti – 4ra 
herb. m. bílskúr
4ra herb. 96,1 fm. íbúð á 
4. hæð auk sér geymslu í 
kjallara og 20,0 fm. bílskúr. 
Fallegar ljósar innréttingar 
í eldhúsi. Björt og rúmgóð 
stofa með fallegu útsýni til 
suðurs. 3 herbergi. Fataher-
bergi innaf hjónaherbergi.
Verð 24,9 millj.

Básbryggja –4ra herb.  með 
bílskúr.
Falleg 136,6 fm íbúð í liltu fjölbýli í Bryggjuhverfinu  
auk 20,8 fm. bílskúrs sem innangengt er í. Íbúðin er 
á tveimur hæðum og með skemmtilegu útsýni yfir 
stóran sameiginlegan garð.  Vestursvalir út af stofu 
og borðstofu. Opið eldhús með færanlegri eyju. 
Opið rými/fjölskyldurými með þakgluggum og 3 
rúmgóð herberg. Verð 31,0 millj.

Strandvegur - 3ja – 4ra herb. útsýnisíbúð

Þórðarsveigur  – góð 3ja herb.íbúð

Melhæð-Garðabæ
Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á einni 
hæð  á þessum eftirsótta stað.  Eignin 
er innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Samliggjandi bjartar stofur, sjón-
varpshol,  og 4 rúmgóð herbergi. Nýtt 
gler í öllu húsinu og nýjar útihurðar og 
bílskúrshurð. Ræktuð lóð með miklum 
veröndum, skjólveggjum og heitum 
potti.  Verð 69,9 millj.  

Sólvallagata.
Fallegt og vel skipulagt  227,1 fm. 
einbýlishús á þremur hæðum á 
frábærum stað í Vesturbænum auk 
34,8 fm. bílskúrs.  Samliggjandi 
stórar stofur með fallegum 
rennihurðum á milli. Stórt hol 
með vinnuaðstöðu.  4 herbergi.  
Fallegur viðarstigi milli hæða. 
Mögulegt að nýta hluta kjallara 
sem sér íbúð. Afgirt skjólgóð 
baklóð með veröndum og heitum 
potti. Verð 72,0 millj.

Sóleyjarimi - Íbúð fyrir  50 ára og eldri.

Stelkshólar.

PARHÚS Í VESTURBORGINNI
Glæsilegt 300 fm. parhús á þremur 

hæðum í Vesturborginni. 
Húsið var allt endurnýjað fyrir 4 árum 

síðan og er í mjög góðu ástandi.  
Á efri hæðum eru m.a. 5 svefnherb. 
og samliggjandi stofur auk vandaðs 

eldhúss. 
3ja herb. aukaíbúð í kjallara, 

sem er í útleigu.
Nánari uppl. veittar á skrifstofu.



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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Víðimelur 55 - hæð og ris 

Grundarland - glæsilegt hús í Fossvogi

Háagerði - mikið uppgert

Barðavogur 14 - einbýli á einni hæð

Seinakur 5 - jarðhæð

Hvassaleiti - VR húsið

Smáraflöt - reisulegt hús á einni hæð

Geitland 33 - fallegt raðhús

Falleg mjög vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 172,3 fm efri 
hæð  og ris í fallegu þríbýlishúsi á mjög góðum stað á mel-
unum. 4 svefnherb.  þrjár stofur, þrennar svalir tvö baðherbergi. 
Hæðin var mikið endurnýjuð fyrir ca 20 árum. Stórar þaksvalir. 
Fallegt útsýni. Óskað er eftir tilboðum í eignina. 7120 OPIÐ 
HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 

Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 108,5 fm íbúð 1. hæð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðinni eru 
stór og björt rými. Svefnherbergi eru með góðu skápaplássi. Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir því 
er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. V. 30,9 m. 1050 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL 17:00 – 18:00

Fallegt og mikið uppgert einbýli á einni hæð neðst í Fossvoginum með tvöföldum bílskúr. Húsið er staðsett innst í 
botnlanga fyrir ofan götu á stórri lóð. Húsið hefur verið endurnýjað á mjög fallegan og smekklegan hátt.  Lóðin er 
með 90 fm timburverönd, heitum potti og skjólgirðingum.  V. 95 m. 7147

Mjög glæsilegt og mikið uppgert hús á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík.  Húsið hefur nánast allt verið endurnýjað 
að innan. m.a. nýtt rafmagn, pípulagnir, innréttingar og gólfefni. Góð lóð með timburverönd. Fjögur rúmgóð herbergi 
og tvær stofur.  V. 41 m. 7228

Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað 112,4 fm einbýlishús við Barðavog. Húsið er byggt úr timbri og er á einni 
hæð, innst í botnlangagötu. Húsið hefur fengið mjög gott og mikið viðhald. V. 36,0 m.6623 

Falleg 3ja herbergja 107,2 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í VR blokkinni.  Gott útsýni. Hús-
vörður. Mikil og góð sameign í húsinu m.a. föndur, matsalur og margt fleira. Húsvörður er í húsinu. Hægt er að fá 
keyptan heitan mat alla virka daga í hádeginu. V. 29,0 m. 1043 

Sérstaklega gott og reisulegt einbýlishús á einni hæð við Smáraflöt í Garðabæ. Húsið er vel skipulagt og fallegur 
garður með timburverönd við húsið. Húsið er skráð 204,1 fm og bílskúrinn 41,7 fm, samtals 245,8 fm. Kjartan Sveins-
son teiknaði húsið. V. 68,0 m. 7135 

Fallegt og vel skipulagt 181,7 fm endaraðhús fyrir neðan götu ásamt 20,8 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í Foss-
voginum. Húsið stendur fyrir neðan götu.  Búið er að skipta um járn á þaki og glugga og gler í stofu. V. 54,0 m. 1053 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS



Eignir óskast

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum 
í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgrei-
ddar ef um semst. 

Uppl. veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á 
Eignamiðlun.  

2000 - 4000 fm húsnæði í Örfisey óskast
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila 2-4000 fm húsnæði í Örfisey. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson. 

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vestur-
borginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði. 

Sölumenn veita allar nánari upplýsingar. 

Óskum eftir 2ja herbergja
Fjársterkur kaupandi óskar eftir þremur 2ja herbergja íbúðum, 

helst í sama húsi, miðsvæðis í Reykjavík. Staðgreiðsla í boði. 

Vantar - Vantar - Vantar
Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur á 
söluskrá allar stærðir og gerðir af íbúðarhúsnæði. 
Upplýsingar veita sölumenn Eignamiðlunar. 

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg stærð 
400-500 fm 
Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm einbýlishúsi í Vestur-
borginni.  Góðar greiðslur í boði.

Upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson í síma 861-8514 

Húseign í nágrenni Landakotstúns óskast
Óskum eftir 300-400 fm húseign sem næst Landakotstúni,

staðgreiðsla í boði.  

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar greiðslur í boði. 

Uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093 

Einbýlishús í Þingholtunum óskast - staðgreiðsla
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum. 

Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson. 

800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði óskast - stað-
greiðsla
Óskum eftir 800 - 1200 fm atvinnuhúsnæði, helst á einni hæð 
með góðri lofthæð. Æskileg staðsetning eru Hvörfin í Kópavogi 
eða Hálsarnir í Árbænum. Mosfellsbær kemur einnig til greina. 
Aðeins kemur til greina heil húseign. Staðgreiðsla í boði. 

Upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson á Eignamiðlun 

Ægisíða - einstakt útsýni
Stórglæsileg 183,7 fm efri sérhæð og ris 
ásamt 35,0 fm bílskúr á besta stað við 
Ægisíðuna. Einstakt útsýni. 
Eignin hefur mikið verið endurnýjuð á síðustu 
árum.  V. 69,9 m. 7053 

Sóltún 3ja herb. glæsileg íbúð
Mjög falleg og vönduð 110 fm íbúð á 3.hæð 
í nýlegu lyftuhúsi ásamt bílastæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er með sérinngangi af svöl-
um og skiptist í forstofu, hol og stofu, opið 
eldhús með borðkrók, þvottah. og geymslu, 
2 stór herbergi og baðherbergi. Í kjallara er 
geymsla og er innangengt úr sameign í bíla-
geymslu. Húsið er einangrað og klætt að utan 
og er lóð frágengin. Aukin hljóðeinangrun. 
Glæsileg eign.  V. 32,9 m. 7212 

Austurbrún - glæsilegt útsýni
Hlýleg og góð íbúð á 7.hæð í lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni yfir borgina. Íbúðin skiptist í 
hol og stofu, svefnrými, eldhús, baðherbergi 
og geymslu. Íbúðin er laus fljótlega.
V. 14,5 m. 7204 

Hæðir

Bergsmári 5 - glæsilegt einbýli
Glæsilegt 273,5 fm einbýlishús á útsýnisstað 
í Kópavogi. Húsið stendur fyrir neðan götu og 
er í mjög góðu ástandi að utan sem innan. 
Lóðin full frágengin með góðum bílastæðum, 
sólverönd og skjólgirðingum. V. 73,0 m. 1021 

Einbýli

 3ja herbergja

 Hæðir

4ra-6 herbergja

Kleppsvegur - 60 ára og eldri
1Sérlega falleg og vel umgengin 102 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 
60 ára og eldri. Suður svalir. Íbúar í þessu 
húsnæði, sem er í einkaeign, geta sótt ýmsa 
þjónustu til Hrafnistu og eru með neyðar-
hnappa tengda Hrafnistu. V. 27,0 m. 5920 

Austurgerði - einbýlishús á góðum stað. 
Fallegt einstaklega vel staðsett einbýli á 
2.hæðum við Austurgerði í Kópavogi á mjög 
góðum útsýnisstað. 3-4 svefnherbergi. Góðar 
stofur, arinn. Glæsilegt útsýni. Gott skipulag.  
Húsið er að sjá í góðu standi. 7036

2ja herbergja

Álaþing- parhús mikið áhvílandi góð lán
Mjög gott og vel skipulagt 241,3 fm hús á 
tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er nánast fullklárað að utan.  Glæsilegt 
og gott hús sem býður upp á mikla mögu-
leika.  V. 54,9 m. 1000 

Tröllakór 2-4 - mjög vönduð íbúð
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 102,2 
fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa og tvö góð herbergi, eldhús 
með granít á borðum og innbyggðri upp-
þvottavél. V. 24,9 m. 1014

Vesturberg - laus strax
Góð 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Vesturberg í Reykjavík. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Húsvörður er í húsinu. 
V. 13,9 m. 7242 

Huldubraut - mjög vandað
Glæsilegt tvílyft 186,3 fm parhús með inn-
byggðum bílskúr.  Húsið er mjög vandað og 
með sérsmíðuðum innréttingum.  Húsið er 
mjög vel byggt og innréttað. Lóðin er falleg.  
Að norðan verðu er hún hellulögð en að 
sunnan verðu er góð timburverönd, grasflöt, 
hekk og tré auk útigeymslu.  V. 53 m. 6948

Eyjabakki 20 - falleg aðkoma
Góð 4ra herbergja 95,7 fm íbúð á 2.hæð í 
góðu og vel staðsettu fjölbýli við Eyjabakka. 
Nýleg drenlögn og nýlega gegnumtekin 
lóð með góðum leiktækjum og miklum 
hellulögðum stígum. Húsið er nýlega viðgert 
og klætt að hluta. V. 18,9 m. 7139

Furugrund - nýlega viðgert hús
Falleg vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
2.hæð í mjög góðu nýlega viðgerðu og 
máluðu fjölbýlishúsi á mjög góðum stað við 
Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin. Parket.Tvö 
svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb. 
Suðursvalir.  Góð sameign.  V. 18,5 m. 1022 

Bárugata - mjög  góð staðsetning
Falleg vel skipulögð 68 fm íbúð í kjallara í 
fallegu húsi á mjög góðum stað í mið-
bænum. Íbúðin snýr öll til suðurs. Rúmgóð 
íbúð. Endurnýjuð gólfefni og fl. Góðir gluggar. 
Göngufæri í Kvosina.  Skipti möguleg á stærri 
eign. Sérinngangur og innangengt í sameign.  
V. 20,5 m. 7237 

Hveragerði - Lækjarbrún
Vandað 111 fm endaraðhús á einni hæð. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, 2 herbergi,  eldhús 
o.fl. Parket, góðar innréttingar, frágengin lóð 
og fallegt útsýni. V. 26,9 m. 7206 

Blómvellir 24 - glæsilegt hús - laust
Glæsilegt einbýlishús á 2 hæðum á ein-
staklega góðum stað á völlunum. Húsið er 
samtals 249,1 fm með innbyggðum bílskúr 
sem er 33,9 fm. Húsið er mjög vandað og 
er með 4 svefnh., 2 baðh. Stórum stofum, 
miklum innrétt. og góðu skápaplássi. Lóðin 
er mjög sérstök og náttúrulegt hraunið látið 
halda sér á móti timburveröndum. Heitur 
pottur og verönd ofan á bílskúr. Hellulagt plan. 
V. 49,5 m. 1005 

 Eldri borgarar

Kórsalir - 170 fm mjög gott verð.
169,8 fm íbúð á tveimur hæðum í nýlegu 
fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur.3 svefnh. 
stofur, eldhús og tvö fullbúin baðh. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu.  V. 27,9 m. 7045 

Rjúpnasalir 14- glæsileg útsýnisíbúð 
10.hæð
Glæsileg nýleg 105,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10.hæð í vönduðu álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar,parket og flísar. Tvö rúmgóð herbergi. 
Glæsilegt baðherbergi með hornbaðkari. Yfir-
byggðar flísalagðar svalir og einstakt útsýni til 
suðvesturs og norðvesturs. Stæði í vandaðri 
bílageymslu. Tvær lyftur. V. 28,4 m. 1016 

Bólstaðarhlíð 58 - vel umgengin
Snyrtileg og mjög vel umgengin 5 herbergja 
114,9 fm íbúð á 2.hæð í mjög vel staðsettu 
húsi. Íbúðin er rúmgóð með 3 herbergjum, 
stofu, borðstofu, eldhúsi og baðherbergi. 
Tvennar svalir. Góð íbúð í rólegu stigahúsi og er 
stutt í alla almenna þjónustu. V. 24,9 m.1029 

Hverafold - með stæði í bílageymslu
Falleg og vel skipulögð 93,1 fm íbúð á 1. hæð 
með suð/vestur svölum ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Húsið er nýlega viðgert og lítur vel 
út. Íbúðin er laus fljótlega. V. 23,9 m. 1035 

Tjarnarból - falleg íbúð
Mjög falleg og mikið standsett 2ja herb. 
70,3 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið 
standsett á smekklegan hátt m.a. eldhús og 
baðherbergi. Húsið hefur verið viðgerð og 
málað. Íbúðin er laus strax. V. 18,5 m. 7114 

Klapparstígur - glæsileg penthouse
Klapparstígur 14, Penthouse á 5. hæð. Húsið 
er byggt árið 2006 hefur að geyma eingöngu 
8 íbúðir. Þakíbúðin á 5 hæð er öll hönnuð 
af Ástu Sigríði Ólafsdóttur arkitekt. Eignin er 
með þremur svölum og einstöku útsýni yfir 
Reykjavík þar sem sjá má meðal annars Þjóð-
leikhúsið, Nýtt Tónlistarhús Hörpuna, Hall-
grímskirkju, Friðarsúluna og auðvitað Esjuna 
og Snæfellsjökul í öllu sínu veldi. 
V. 65 m. 7197 

Sólheimar 27 - einstakt útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 
88,2 fm íbúð á 10 hæð í lyftuhúsi á góðum 
stað. Mikið útsýni og stórar svalir til suðurs. 
Að utan er verið að laga húsið og skipta um 
svalahandrið. Góð og vel skipulögð eign þar 
sem stutt er í alla þjónustu. V. 23,9 m. 7245 

Álftamýri 28 íbúð 0101 -  Glæsileg upp-
gerð íbúð
Í þessu einstakl.vel staðsetta fjölbýli, sem 
nýbúið er að mála og klæða austurgafl er til 
sölu glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herb. íb.á 
1.h.  Íbúðin er ný máluð. Skipt hefur verið 
um allt gler, allt rafmagn endurnýjað, nýtt 
eikarparket, nýjar innihurðir og fataskápar. 
Bæði húseign og íbúð eru því í mjög góðu 
ástandi. V. 20,9 m. 1006 

Hraunbær
Vel skipulögð 56,2 fm 2ja herbergja íbúð á 
1.hæð sem skiptist í forstofuhol, stofu, eldhús 
með borðkrók, herbergi, baðh. og geymslu í 
kjallara. Góðar vestur svalir. V. 13,9 m. 7222 

Raðhús

Tröllakór - endaíbúð
Mjög góð og vel skipulögð 141,9 fm íbúð á 2. 
hæð í góðu nýlegu lyftuhúsi. Sér inngangur af 
svölum, þrjú rúmgóð herbergi, stór stofa og 
opið eldhús með eyju, stórar svalir og granít á 
borðum.  V. 31,9 m. 1012 

Furugrund - 1.hæð  m. aukaherb.
3ja herbergja íbúð á 1.hæð í viðgerðu og 
máluðu húsi ásamt aukaherbergi í kjallara 
samt. 87,7 fm . Góð staðsetning í grónu hverfi 
við Fossvoginn Kópavogsmegin. Góðar svalir. 
Gott skipulag.  Parket og góðar svalir.  
V. 19,3 m. 1038 

Einivellir - jarðhæð
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og verönd til vesturs. Íbúðin er skráð 
77,3 fm og geymsla innan íbúðar 4 fm sam-
tals 81,3 fm. V. 17,9 m. 1028 

Hólmasund efri sérhæð -  Glæsileg eign 
Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu 
húsi á frábærum stað með sér inngangi 
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og 
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í 
Laugardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eld-
hús, stofu, þvottahús/geymslu,  tvö barnaher-
bergi, hjónaherbergi og baðherbergi.  Snjó-
bræðsla er í útitröppum. V. 35,5 m. 69750 

Básbryggja 5 - með bílskúr
Falleg vel skipulögð 101,3 fm 3ja -4ra herb. 
íbúð á 2.hæð í enda í góðu álklæddu fjölbýli 
ásamt bílskúr sem er innangengt í úr sam-
eigninni.  Góðar innréttingar, parket og flísar. 
Góð sameign. Sérþvottahús innan íbúðar. 
Laus strax. V. 23,5 m. 7209

Álfkonuhvarf - með bílskýli
3ja herbergja 107,1 fm íbúð á 3.hæð í vönduðu 
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 
efstu hæð. Sérþvottahús. Flísalagt baðherbergi. 
Góðar innréttingar. Rúmgóð stofa, útgengið á 
suðvestursvalir. Tvö svefnherbergi. Opið eldhús 
með góðri eikarinnréttingu. Sérgeymsla. Laus 
strax.  V. 25,0 m. 7159 



Húsið er á einni hæð

5 svefnherbergi

Góður bílskúr

Frábær staðsetning 

Fossvogsmegin

Víðigrund 
Glæsilegt einbýli

200 Kópavogur

Verð: 55,5 millj.

Frábær staðsetning

Aukaíbúð

Falleg lóð

Bleikjukvísl 
Gott 391 m² einbýli

110 Reykjavík

Verð: 68,3 millj.

Á frábærum stað við Laugardalslaugina.

Mikið endurnýjuð eign.

Hraunteigur
Falleg 4-5 herbergja

105 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Mjög falleg og björt íbúð í nýlegu fjölbýli.

Lyftuhús.

Stæði í bílageymslu.

Stórar svalir í suður.

Sóltún
3ja herb. á eftirsóttum stað

105 Reykjavík

Verð: 33,9 millj.

Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Flott eign

Stóragerði
Falleg 3ja herbergja 

108 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Húsið er reist úr forsteyptum einingum

Nánast fullbúið

Stærð: 267 m2  

Þrymsalir
Fokhelt 2ja hæða einbýli

203 Kópavogur

Verð: 42,0 millj.

Útsýnisíbúð á efstu hæð. 

Fallega innréttuð eign á frábærum stað.

Stæði í bílageymslu.

Langalína
Stórglæsileg 3-4ra herbergja  

210 Garðabær

Verð: 37,9 millj.

Neðri sérhæð - fjórbýlishús

Eignin er tilbúin til innréttinga

Verönd til suðurs 

Kópavogsbraut
Sérlega glæsileg ný 130 m²

200 Kópavogur

Verð: 26,0 millj.

Fallegt útsýni

Gott skipulag

Stórar svalir

Galtalind
3ja herberja 89 m²

201 Kópavogur

Verð: 23,4 millj.

Fyrir eldri borgara

Mikil sameign 

Glæsilegt útsýni

Frábærar gönguleiðir

Grandavegur
Góð 3ja herbergja íbúð

107 Reykjavík

Verð: 30,0 millj.

Snyrtileg eign í eftirsóttu hverfi

Gott skipulag: 3 svefnherbergi, 

sjónvarpshol og stór stofa

Sér inngangur, góð gólfefni

Stutt í grunn- og leikskóla

201 Kópavogur

Verð: 32,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 16:00 og 17:00 að Laugalind 8 (miðhæð)

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

þrið. 13.nóvember

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

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Stórt svefnherbergi

Stæði í bílgeymslu

Lyftublokk

Íbúðin er laus og lyklar á skrifstofu.

Boðagrandi
Góð 2ja herb. í Vesturbænum

107 Rreykjavík

Verð: 16,2 millj.

Mikið endurnýjuð

5 herbergja

Önnur hæð

Í Vesturbænum

Bræðraborgarstígur
Glæsileg eign

101 Rreykjavík

Verð: 33,0 millj.

72,2 m2

efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug
Mjög góð 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Önnur hæð í góðu húsi

Bókaðu skoðun

Laus strax

Hringbraut
Vel skipulögð 2ja herbergja 

107 Reykjavík

Verð: 15,9 millj.

175 m2 á vinsælum stað.

Mikið útsýni

Góð lofthæð og vel skipulagt  

Fagrihjalli
Skemmtileg parhús

200 Kópavogur

Verð: 42,9 millj.

67 m2

Góður garður 

Rólegt hverfi

5 min frá miðbænum

Ljósvallagata
3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 20,4 millj.

Falleg 113 m2 4ra herbergja íbúð 

auk 24,5 m2 bílskúrs.

Norður og suðursvalir

Eyrarholt
Falleg 4ra herbergja

220 Hafnarfjörður

Verð: 25,0 millj.

Stærð 212 m2

Fjögur góð svefnherbergi

Tvær timburverandir

Laust strax

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Reykjavík

Verð: 48,9 millj.

Endaíbúð í lyftuhúsi

Tvennar svalir í suður og norður

Rúmlega 30 m2 bílskúr fylgir eigninni

Vindakór 
Falleg og rúmgóð 4ra herb. 

200 Kópavogur

Verð: 33,5 millj.

Sér inngangur

Endurnýjuð 2007

Nýtt þak, rafmagn, gluggar,

eldhús, baðherbergi

Vesturgata
3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Við leitum að ...

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í Grafarvogi, Grafarholti.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is           

... 3-4ra herbergja íbúð í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is 

... 2-3ja herbergja íbúð í Hlíðum, 
Vesturbæ eða miðbæ Reykjavíkur.
Þarf að vera hrein yfirtaka og má kosta 
20 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... einbýlishúsi með aukaíbúð í húsinu
 í Seljahverfi eða Stekkjum.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3-4ra herbergja íbúð í Lindum 
eða Salahverfi í Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is    

...  3ja - 4ra herbergja íbúð í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  efri eða neðri sérhæði, 
stærri eignir í fjölbýli koma einnig til greina
í Norðlingaholti í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is  

... 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðb.sv. 
með góðum áhvílandi lánum
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... ... einbýli/parhúsi/raðhúsi
í Salahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... sérbýli í Hamrahverfinu eða Foldunum
Eignin má kosta á bilinu 40-50 milljónir.  
Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

 í síma 6612100 eða oskar@miklaborg.is   

... einbýli, rað- eða parhúsi í Garðabæ
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi í 
Akralandi, Bæjargili eða Mýrunum.
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

Íbúðin er öll endurnýjuð á tímabilinu 2006-2007 á sérlega smekklegan máta.

Snyrtilegt og fallegt hús. 

Flókagata 
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á vinsælum stað

Verð: 26,9 millj.

105 Reykjavík

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



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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Bankastræti - miklir möguleikar

 Fornubúðir - við höfnina í Hafnarfirði

Skeiðarás - mjög gott húsnæði

Súðarvogur - heil húseign

Fiskislóð heil húseign á ca 6000 fm lóð. Húsið er um 2000 fm að stærð og skiptist í ca 1.400 fm neðri hæð og ca 600 fm skrifstofuhæð yfir hluta hússins. 
Mjög góð aðkoma að húsinu og afgirt athafnasvæði. Tvær stórar innkeyrsludyr.  Góðar skrifstofur á efri hæðinni sem hægt er að leigja sér. Móttökusalur og 
skrifstofur ásamt fleiru á neðri hæðinni og stór lagersalur. Mjög góð staðsetning.   V. 240 m.  1039     

Gott 1072 fm skrifstofuhúsnæði neðst við Banka-
stræti í hjarta 101 Reykjavík. Um er að ræða þrjár 
hæðir, 2, 3 og 4. hæð. Gengið er í húsið um sér 
inngang/sér anddyri frá bankastræti. Lyfta. Eignin 
sem um ræðir er algerlega sér (lyfta og stigahús) 
og hægt að nýta sem þrjár einingar eða sem eina 
heild. 
Eign með góða möguleika. V. 209,0 m. 1033     

Vandað ca 914 fm  atvinnuhúsnæði sem er 
jarðhæð sem er lager og skrifstofur með góðri 
lofthæð og tvær skrifstofuhæðir þar fyrir ofan 
en húsnæðið verður eingöngu selt í einu lagi. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Heildar-
stærð er 915 fm þ.e. ca 195 fm jarðhæð, ca 
560 fm á miðhæð og ca 160 fm á efstu hæð. 
Hluti húsnæðisins (195 fm) er í leigu.  
V. 90,0 m. 6481    

Vandað 6.240 fm atvinnuhúsnæði sem er sem býður upp á fjölbreytta notkun.  Húsið var nýtt 
sem birgðastöð fyrir SÍF.  Húsið stendur á 14.858 fm lóð sem er frábærum stað á hafnarsvæð-
inu í Hafnarfirði. Lofthæð allt að 12.7 m. Mjög gott athafnasvæði er við húsið og er hluti þess 
afgirt og með læstu hliði. Lóðin er malbikuð. Í vesturenda hússins eru milliloft og er húsið þrjár 
hæðir í þeim enda. V. 550,0 m. 7157    

Súðarvogur - fjárfesting. Um er að ræða 866 fm atvinnuhúsnæði. Fernar innkeyrsludyr. 
Mjög góð aðkoma að húsinu og stórt bílaplan.  V. 93,0 m. 7113    

Fiskislóð - heil húseign á stórri lóð. 



Krókháls 5C   1.580 fm  atvinnuhúsnæði

Rauðarárstígur 27 - heil húseign

Bíldshöfði - verslunareining

Súðarvogur Lækjarmelur - nýtt og flott

Bíldshöfði - gott húsnæði

Skútuvogur 3 - vöruhótel

Steinhella - nýtt hús

Vandað 1.580 fm 
lyftuhús á þremur 
hæðum með góðu 
útsýni. Hver hæð er 
u.þ.b. 525 fm og er 
aðkoma að norður-
hlið en einnig að suð-
urhlið inn á 3.hæð frá 
Krókhálsi. 

1.hæð er iðnaðar- 
og lagerhúsnæði 
með mikilli lofthæð, 
loftræstingu, tveimur 
skrifstofum, starfs-
mannaaðstöðu og  
þremur stórum inn-
keyrsludyrum. 

2.hæð er gott skrif-
stofuhúsnæði með 
fundarsölum og 
starfsmannaaðstöðu. 

3.hæð er skrifstofu 
og lagerhúsnæði 
með stórum inn-
keyrsludyrum og 
starfsmannaaðstöðu. 
Eignin selst í einu 
lagi. 
V. 155,0 m. 7224

Til sölu öll húseignin við Rauðarárstíg 27 sem er á fjórum hæðum, samtals 2.073 fm að stærð. 
Húsnæðið hefur verið innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Húsið er að miklu leyti inn-
réttað sem skrifstofuhæðir. Um 50 bílastæði fylgja húsinu. 6048

Mjög gott og einstaklega vel staðsett 202,3 fm verslunarhúsnæði efst Bíldshöfðann. Mikið 
auglýsingagildi og góð staðsetning. Góð bílastæði. V. 33,9 m. 7096   

Gott 240 fm iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum við Súðarvog. Aðkoma að ofanverðu. Neðri 
hæðin skiptist í stóran sal með innkeyrsluhurð, málað gólf og snyrtingu með flísum á gólfi og 
veggjum. Hægt er að hafa stiga á milli hæða. 
V. 29,0 m. 7123 

Nokkur ný og mjög góð 125,4 m2 geymsluhúsnæði, með millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. 
Bilin eru með góðri innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð og þriggja fasa rafmagni. Stór innkeyrsluhurð 
(4m) með rafdrifnum opnara í hverju bili. Lóð er malbikuð. V. 12,3 m. 6342

Iðnaðar- og atvinnuhúsnæði að Steinhellu 4 í Hafnarfirði. Um er að ræða sex eignarhluta sem 
eru til sölu í einu lagi.  Til afhendingar strax í núverandi ástandi. V. 83,7 m. 6859     

Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við Skútuvog. Um er að ræða samtals 3.752,8 fm að stærð. 
Húseignin selst með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e. allir vörurekkar, plastpökkunarvélar, skrif-
stofuhúsgögn, skjávarpar, hljóðkerfum í fundarherbergjum, tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið 
er laust strax og tilbúið til innflutnings. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. 
V. 540,0 m. 6641

Vel staðsett og eftirsótt 223,1 fm iðnaðarhúsnæði efst við Bíldshöfðann. Húsnæðið er með 
einni stórri innkeyrsludyrum en hægt er að hafa þær þrjár. Lofthæð er góð eða 3,8 metrar. 
Auðvelt væri að skipta húsnæðinu upp í þrjár sjálfstæðar einingar. Góð aðkoma og bílaplan 
malbikað. V. 29,9 m. 7079     



Brekkuás 1-3 - Hf.
Sérlega smekklegar útsýnisíbúðir, tveggja, 
þriggja og fjögurra herbergja íbúðir, 
vandaðar innréttingar, gólfefni eru parket 
og flísar. Til afhendingar strax. Lyftuhús, sér-
stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
Verð frá 20,9 millj. 

Fjarðargata - Lúxus íbúð. - Hf.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega 112 fm. 
lúxus íbúð á 3. hæð efstu, í vönduðu 8 íbúða 
lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir. Innan-
gengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb. rúmgóð m/ 
mikilli lofthæð í stofu. Vandaðar innréttingar. 
Flísar og parket. S- svalir. Frábært útsýni 
m.a  út á höfnina. Góð staðsetning í hjarta 
bæjarins í göngufæri við þjónustu, verslun 
ofl. Eign í sérflokki. Laus strax. 
Verð 38 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð 
m/ innb. góðum bílskúr. Sérlega vandað hús 
með 4 stórum og góðum svefnherb. Vandaðar 
innréttingar. Glæsileg hönnun. Frábærstað-
setning í þessu vinsæla hverfi. 
Verð 68,5 millj. 
Allar frekari uppl. veita sölumenn.

Óttuhæð - einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel stað-
sett í  hæðarhverfinu í Garðabæ. Húsið er ca. 
305 fermetrar að stærð. Smekklega innréttað á 
mjög vandaðan hátt með vönduðum innrétt-
ingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
gang, tvö herbergi, stórt herbergi með sér 
inngang, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Á efri hæð eru stofur, setustofa, borðstofa, 
eldhús, gangur herbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús 
og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 95. millj.

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ.
aunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 
einbýli á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr samtals skráð um 300 
fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum 
útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 
hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu, 
gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvotta-
hús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott 
sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðher-
bergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn 
af. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 95 millj

Blómvellir - Hf - Einbýli 
Í einkas. stór glæsilegt tvílyft einb. með innb. 
bílskúr samtals ca 275 fm. 4 rúmgóð svefn-
herb. Stofa. Glæsil. eldhús., 2 baðherb. Sjón-
varpsskáli. Heitur pottur á stórum svölum. 
Stór verönd í garði. Fullbúin eign í algjörum 
sérflokki. Góð staðsetning í botnlanga. 
Verð 49,5 millj.

Birkihvammur - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt 
þrílyft einbýli m/ auka íbúð á jarðhæð. Eignin 
skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er þónokkuð 
undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. 
Á aðalhæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 
2ja herb. íbúð, samtals er húsið 180 fm. Rógleg 
og góð staðsetning í botnlanga. S- garður. 
Húsið er laust fljótlega. 
Verð 42 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarfirði
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi  
3ja-4ra  í Áslandi í Hafnarfirði. 

með gólfefnum. 

völdum íbúðum.
Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar 
s. 5207500 eða sölumenn@hraunhamar.is

Nýja
r íb

úðir

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Víghólastígur 22 - 200 Kóp

Verð 48,9 m
Herbergi: 4 - Stærð: 271,5 fm

OPIÐ HÚS mánud. 12.des kl.18:00-18:30 
Fallegt einbýlishús með húsbílavænum bílskúr (60,5 fm). Húsið er að 
stórum hluta endurnýjað. Fallegt eldhús, stórar stofu, 3 svefnherbergi og 
2 baðherbergi og góð sólstofa sem byggð var við húsið. Stór og grónum 
garður og glæsilegt útsýni út á Keilir. Húsið er staðsett í lokaðri götu. 
Uppl. Sigríður Rut, sölufulltrúi GSM: 699 4610

Traust þjónusta í 30 ár

FJALLALIND - GLÆSILEG EIGN.
Glæsileg 166 fm tveggja hæða parhús á góðum 
útsýnisstað í Lindahverfinu í Kópavogi. Fjögur 
svefnherbergi og stór og björt stofa með fallegu 
útsýni. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegur garður. Eignin getur losnað 
fljótlega. Áhvílandi hagstæð lán. Verð 49,9 millj. 

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

ÁRSKÓGAR 8 10. HÆÐ
Opið hús í dag 12 des. frá kl. 18:00 -18:30 
Vorum að fá í sölu fallega 100 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10. hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað. Tvö 
svefnherbergi. Stór og björt stofa með vestursvölum. 
Góðar innréttingar. Parket og öryggisdúkur á 
gólfum. Laus strax. Verð 31 millj. 

NÓATÚN - FALLEG EIGN
Falleg 3ja herbergja íbúð, hæð og ris, í góðu fjöl-
býlishúsi. Á hæðinni eru svefnherbergi, stofa með 
suðvestursvölum og fallegu útsýni, eldhús og bað. 
Í risi er stórt svefnherbergi. Fallegar innréttingar. 
Parket og dúkur á gólfum. Verð 16,9 millj. 

FUNAHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI
Gott opið skrifstofu eða sölurými með geymslu, 
góðum gluggum og baðherbergi með sturtu.
Tvö bil með innkeyrsludyrum. Léttir milliveggir skilja 
bilin að og því auðvelt að gera eitt stórt rými. Laust 
strax. Verð 24,5 millj. 

FISKISLÓÐ - HEIL HÚSEIGN
Vorum að fá í sölu 1992 fm atvinnuhúsnæði á um 
6.000 fm lóð. Húsið sem er á tveimur hæðum skipt-
ist í 1396 fm neðri hæð og 596 fm skrifstofuhæð. 
Góð aðkoma að húsinu. Afgirt athafnasvæði. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 

OPIÐ
 H

ÚS

BÆJARLIND 14 -16 TIL SÖLU EÐA LEIGU
Glæsilegt 115 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
á góðum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Stór 
móttaka. Fjórar stórar og bjartar skrifstofur og góð 
kaffistofa með fallegum innréttingum. Falleg sam-
eign. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 19,7 millj. 

- með þér alla leið -  

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Glæsilegt 200 fermetra einbýlishús 
með frábæru útsýni laust til leigu. 
Leigutími 18-24 mánuðir. 
Húsið er laust nú þegar.

Nesbali

Einbýlihús á Seltjarnarnesi
TIL LEIGU

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson 
lögg. fasteignasali 

throstur@miklaborg.is
sími: 897 0634

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457



FASTEIGNIR.IS12. DESEMBER 2011 11

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari 
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll ný standsett! Ný 
gólfefni eru á allri íbúðinni. Ný eldhúsinnrétting 
og tæki. Baðherbergin voru bæði öll endurnýjuð. 
Íbúðin er nýmáluð. Eignin er laus til afhendingar 

 10174

Fallegt 197,4 m2 einbýlishús á 
einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr við Arkarholt í Mosfellsbæ. 
Timburverönd með heitum 
potti og stór garður í suður. 5 
svefnherbergi. Húsið er fallegt 
og því vel við haldið. Eignin 

-

. 10190

Falleg 166,4 m2 efri sérhæð á 
tveimur pöllum, ásamt bílskúr 
í tvíbýlishúsi við Borgargerði 3 
í Reykjavík. Eignin skiptist í 3 
svefnherbergi, forstofu, bað-
herbergi, þvottahús, eldhús, 
stofu og borðstofu. Bílskúrinn 
er 34,7 m2 með rafmagni 
og hita.  
Eignin er laus til afhendingar 

10142

Fallegt 165,4 m2 endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt 33,2 m2 bílskúr. Eignin skiptist í neðri hæð: 
forstofa, gestasalerni, geymsla, eldhús, stofa, 
borðstofa, þvottahús og bílskúr. Efri hæð: hol, 
tvö svefnh., hjónah. og baðh..  Eignin er laus til 

 10060

Glæsilegt 278,9 m2 ein-
býlishús á á þremur pöllum 
með tvöföldum bílskúr við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. 4-5 
svefnherbergi, 2 baðherbergi. 
Falleg gólfefni og glæsilegar 
innréttingar. 

. 4881

Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr. Neðri hæð: forstofa, hol, 
tvö rúmgóð svefnherbergi(þrjú á 
teikningu), salerni, þvottahús og 
geymsla. 20 m2 fullbúinn bílskúr. 
Efri hæð: 3 herbergi, hjónaherbergi 
með baðh., baðh., eldhús, stofa og 
borðstofa. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður í suðvestur 
með timburverönd með heitum 
potti. Eignin er laus til afhendingar 

 5269

Erum með í sölu nýjar 79 m2, 3ja herbergja íbúðir í nýju  3ja hæða fjölbýlishúsi við Austurkór 5 í 
Kópavogi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með innréttingum, án gólfefna, en andyri, baðherbergi og þvotta-
húsgólf verður flísalagt.Húsið stendu hátt með fallegu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. 

 10193

Vorum að fá í sölu mjög fallegar íbúðir í 4ra. hæða 
lyftuhúsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Öllum ibúð-
unum fylgir sérgeymsla og bílastæði í bílakjallara. 
Rúmgóðar fullbúnar íbúðir með fallegum innrétt-
ingum. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél er í 
íbúðum. Granít borðplötur og sólbekkir. Íbúðirnar 
eru lausar til afhendingar strax!

4ra herbergja, 157,6 m2 endaíbúð merkt 201 V.31,9 m.

3ja herbergja, 113,4 m2 íbúð merkt 204 V.24,9 m.

3ja herbergja, 113,0 m2 íbúð merkt 205 V.24,9 m.

3ja herbergja, 111,8 m2 íbúð merkt 303 V.24,9 m 
10187

Falleg 61,2 m2, 2ja. herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 3,0 m2 
sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar 

10117

104,1 m2 neðri sérhæð ásamt 27,8 m2 bílskúr 
og 4,1 m2 geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu.  10105

Húsin eru hönnuð af arkitektastofunni Batteríinu.

Staðsetning húsanna er frábær við sjávarsíðuna á móti suðri  
og í göngufæri við alla þjónustu í Hafnarfirði.

Nýtískuleg hönnun og allur frágangur er mjög vandaður. 

Húsin eru einangruð að utan og klædd með álklæðningu  
og að hluta harðviði.

Gluggar eru álklæddur timburgluggar. Íbúðirnar eru fullfrágengnar  
með flísum á baðherbergja- og þvottahúsgólfum en án gólfefna. 

Bílastæði eru í kjallara og er innangengt úr bílageymslu í stigaganga. 

Íbúðirnar eru til afhendingar samkvæmt samkomulagi.
Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Norðurbakki 17 - 19  Glæsileg fjölbýlishús með lyftu.

Magnús Emilsson lgfs. Aðalheiður Karlsdóttir lgfs



„Ómögulegt“ er ekki í orðabókinni
Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir hefur 
verið frumkvöðull námsgreina á Íslandi. Háskólabrúin hefur hjálpað fjölda fólks að komast 
í háskólanám, námsgreinar innan Heilsuskóla Keilis og Orku- og tækniskólans hafa skapað 
sér mikla sérstöðu og Flugakademían hefur verið leiðandi í flugnámi á Íslandi.
Keilir er metnaðarfullt menntafyrirtæki sem leggur áherslu á nýsköpun í námi og kennslu.

KEILIR er eitt fjölmargra fyrirtækja sem 
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða og 
atvinnulífs, sem sína bækistöð.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.
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Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.keilir.net


