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Fasteignasalan Höfuðborg 
kynnir: Afar vel staðsett 222,1 
fm einbýli á einni hæð með 
innbyggðum 46,5 fm bílskúr í 
Grafarvogi.

Húsið er innst í botnlanga með 
glæsilegu útsýni og sólríkri vestur-
verönd.

Gengið er inn um sérinngang 
í forstofu með flísum á gólfi og 
góðum fataskáp. Rúmgott gesta-
salerni er í anddyri. Stórt og bjart 
hol er í kjarna hússins með aukinni 
lofthæð. Falleg útsýnisstofa með 
útgangi út á verönd í vestur.

Eldhús með viðarinnréttingu, 
borðkróki og glæsilegu útsýni. Þrjú 
svefnherbergi, öll með góðum fata-
skápum. Baðherbergi með sturtu-
klefa, innréttingu, handklæðaofni 
og glugga. Flísar á gólfi og á veggj-
um. Þvottahús er inn af holi með 
miklu skápaplássi, glugga og vask.

Úr þvottahúsi er innangengt í 

bílskúr. Á flestum gólfum er niður-
límt eikarparket. Bílskúrinn er 
rúmgóður, með millilofti að hluta 
og sjálfvirkur opnari. Hitalögn í inn-
keyrslu. Falleg villt lóð, sólrík ver-
önd með heitum potti. Stutt í flesta 

þjónustu og skóla, frábærar göngu- 
og hjólaleiðir.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Albert, albert@hofudborg.is, eða 
Óli Gísla í 822-8283 og oligisli@ 
hofudborg.is.

Vel staðsett einbýli  
í Grafarvogi

Kjarna - Þverholti 2 •  270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

fallegt 350,5 m2 einbýlishús með 
2ja herbergja aukaíbúð í kjallara 
og tvöföldum bílskúr á fallegri 1.200 
m2 sjávarútsýnislóð við leirutanga 
53 í Mosfellsbæ.  stórt hellulagt 
bílaplan og fallegur gróinn garður 
með veröndum. Mjög fallegt útsýni 
er frá húsinu. V. 89,0 m

Glæsilegt einbýlishús á tveimur 
hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi 
við Dimmuhvarf 29 í Kópavogi. 
eignin er skráð 339,6 m2, þar af 
einbýlishús 193,6 m2, bílskúr 59 m2 
og hesthús 87 m2. stórt hellulagt 
bílaplan og stór timburverönd.  
V. 95,0 m.

Leirutangi 53 - 270 Mosfellsbær 

Dimmuhvarf 29 -203 Kópavogur  

203,7 m2 einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Melabraut 36 á 
seltjarnarnesi. stórt hellulagt 
bílaplan. hellulögð verönd og afgirt 
timburverönd. eignin er skráð 203,7 
m2, þar af íbúðarhluti 150,7 m2 og 
bílskúr 53 m2. V. 69,9 m.

Melabraut 36 - 170 Seltjarnarnes

Helgaland 5 - 270 Mos.  

 
221,3 m2 einbýlishús við helgaland 5 í 
Mosfellsbæ. eignin er skráð 221,3 m2, þar af 
einbýli 141,7 m2, bílskúr 56 m2 og garðskáli 
23,6 m2. einbýlishús á einni hæð m/bílskúr, 
kjallari undir húsinu að hluta. búið er að 
innrétta bílskúr sem íbúð. eignin þarfnast 
viðhalds og viðgerða. V. 44,7 m.

Hörpugata 13 - 101 Rvk.  

 
75,2 m2. 2-3ja herbergja kjallaraíbúð með 
sérinngangi í þríbýlishúsi við hörpugötu 13 
í reykjavík. íbúðin skiptist í tvö herbergi, 
forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu. 
V. 25,9 m.

Barðastaðir 7 - 112 Rvk. 

 
falleg og rúmgóð 108,8 m2, 3ja herbergja 
íbúð á annari hæð í lyftuhúsi við barðastaði 
7 í Grafarvogi. íbúðin skiptist í tvö svefn-
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla á jarðhæð. eignin getur verið 
laus til afhendingar við kaupsamning.  
V. 33,9 m
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Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Laus við kaupsamning

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr. falleg afgirt 
lóð með verönd og heitum potti. stórt steypt 
bílastæði og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. 
eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherber-
gi, gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús, 
stofu og borðstofu. Gott skipulag. fallegar 
innréttingar og gólfefni. V. 54,9 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

 92,2 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 53 m2 bílskúr við 
leifsgötu 12 í reykjavík. íbúðin skiptist í 3-4 
svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. 
bílskúrinn hefur verið innréttaður sem hljóðver 
með salerni og eldhúskrók. V. 39,9 m.

Leifsgata 12, íbúð 201 - 101 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 8. september frá kl. 17:30 til 18:00

falleg 95,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi, timburverönd og heitum potti . 
eignin skiptist forstofu, tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús. sérgeymsla á 
jarðhæð. Um er að ræða skipulagða og vel staðsetta íbúð á góðum stað í Grafarvogi. V. 30,5 m

Breiðavík 27, íbúð 201 – 112 Reykjavík 

101,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 6. og 7. hæð(efstu) 
ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi.  Á 6. 
hæð er forstofa, eldhús og stofa. tvennar svalir. 
efri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi og baðher-
bergi. sérgeymsla er í kjallara. eignin er skráð 
101,7 m2, þar af íbúð á hæð 53,3 m2, íbúðarherb í 
risi 41,2 og geymsla 7,2 m2. V. 36,9 m.

Klapparstígur 1A, íbúð 602 - 101 Reykjavík 
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Fallegt hús á góðum stað. 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Örn  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

rauðalækur strandvegur

Rauðalækur  
5 herbergja íbúð 
á efstu hæð
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk 
að meðtalinni 3,9 fm. sér geymslu 
í kjallara hússins.  Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Rúmgott eldhús. 
Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og 
fallegt útsýni. Verð 39,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinn-
réttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd 
með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

kaplaskjólsvegur 33a. glæsilegt raðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. pallabyggt raðhús á þessum vinsæla og 
eftirsótta stað í Vesturbænum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar ásamt innihurðum. 
Húsið var hannað að innan af Rut Káradóttur og er búið að endurnýja (2012) m.a. 
eldhús, baðherbergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir.

krókamýri - garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað. Húsið 
að utan og þak eru nýlega máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa 
með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að byggja bílskúr 
á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög 
góð og stutt er í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu. 

goðatún – garðabæ.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu 
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar verandir eru á 
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. 
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl.

naustabryggja 54-56. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúð merkt 0204. 

Öldugata - hafnarfirði. 
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Staðsetning er mjög góð og 
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.

hverfisgata- íbúð á efstu hæð.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem 
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð. 

dalbraut 1 -  2ja herbergja ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
58,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 3,6 fm. geymslu. Íbúðinni fylgir 25,2 fm. bílskúr 
í lengju. Svalir til vesturs með góðu útsýni. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 
þvottahúsi og þurrkherbergi í kjallara. Sérgeymsla á 1. hæð.  
Íbúð 0202. Verið velkomin.

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir 
framan húsið. Virkilega falleg eign á góðum stað í Garðabæ.

syðri – reykir, biskupstungum.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888 ha. eignarlandi. Falleg 
fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og Bjarnarfells og Jarlhettum í Langfjökli. Brúará 
umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í 
gesta- og baðhúsi og einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.
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Brekkubyggð 44 – Garðabæ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Virkilega fallegt og vel skipulagt 173,1 fm. raðhús á einni hæð að meðtöldum 30,2 fm. bílskúr við Brekkubyggð í Garðabæ. Að 
utan er húsið í góðu ástandi, nýlega málað að hluta og að innan hefur eignin verið endurnýjuð að hluta, m.a. eldhúsinnréttingar 
og gólfefni að hluta. Útsýnis nýtur úr stofu og eldhúsi. Baklóðin er með stórri helulagðri og skjólsælli verönd til suðurs, tyrfðri 
flöt og fallegum gróðri. Staðsetning: eignarinnar er afar góð og stutt er skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.  
Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Þorláksgeisli 86. Endaraðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
<B>Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarverandar 
til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 56,9 millj. Verið velkomin.
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Vindakór 10-12- kópaVoGi.

nýjar 4ra oG 5 hErbErGja Íbúðir.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar. 

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Björt og vel skipulögð 72,9 fm. íbúð á 3. hæð. 
Allar innréttingar, innihurðir og gólfefni í íbúðinni eru 
úr eik. Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til 
suðurs og tvær sér geymslur í kjallara, þar af önnur 
sem er ekki inni í stærð eignarinnar. Þjónustusel 
er á 1. hæð í miðri þyrpingunni. Þar er að finna 
matsal og margvísleg rými til þjónustu fyrir eldri 
borgara. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 33,9 millj.

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 2ja herbergja íbúð – 60 ára og eldri 

Einstaklega glæsilegt einbýli á eftirsóttum 
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið sem er 239 fm. 
að meðtöldum 25 fm. bílskúr, er að mestu leyti á 
einni hæð með fjórum svefnherbergjum. Húsið er 
teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt og allar 
innréttingar hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur 
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í stórum hluta 
hússins og vönduð innfelld lýsing. Lóðin er gróin 
og falleg með tveimur timburveröndum.

verð 91,9 millj.

Melhæð- Garðabæ - Glæsileg eign

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Vel skipulögð 74,6 fm.  íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara í vönduðu húsi 
fyrir 60 ára og eldri sem eru félagsmenn í Félagi 
eldri borgara. 

Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Útgengt er út á viðarverönd til suðurs úr stofu. 

Íbúðin á hlutdeild í sameign, t.d. billjardsal og sam-
komusal í húsinu. 

Verð 31,9 millj.

Eiðismýri – Seltjarnarnesi. 60 ára og eldri

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105 -188 
fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með 
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og 
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb.íbúðir.

Byggingarlóðir í byggðu hverfi í Kópavogi.

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Atvinnuhúsnæði óskast með leigusamningum.

Vantar fyrir fjársterka aðila atvinnuhúsnæði  
á höfuðborgarsvæðinu meðtraustum leigusamningum.   

Æskilegt er að eignirnar séu með leigutekjum  
uppá amk. 1,5 milljónir á mánuði eða meira.   

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Örn  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

rauðalækur strandvegur

Rauðalækur  
5 herbergja íbúð 
á efstu hæð
Vel skipulögð 98,7 fm. 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð, efstu, við Rauðalæk 
að meðtalinni 3,9 fm. sér geymslu 
í kjallara hússins.  Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Rúmgott eldhús. 
Þrjú herbergi.  Svalir til suðurs og 
fallegt útsýni. Verð 39,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi. Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinn-
réttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl verönd 
með steyptum skjólvegg. Verð 49,9 millj. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

kaplaskjólsvegur 33a. glæsilegt raðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt og mikið endurnýjað 153,6 fm. pallabyggt raðhús á þessum vinsæla og 
eftirsótta stað í Vesturbænum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar ásamt innihurðum. 
Húsið var hannað að innan af Rut Káradóttur og er búið að endurnýja (2012) m.a. 
eldhús, baðherbergi, sólbekki, milliveggi og innihurðir.

krókamýri - garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað. Húsið 
að utan og þak eru nýlega máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa 
með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að byggja bílskúr 
á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög 
góð og stutt er í skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu. 

goðatún – garðabæ.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu 
auk baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu.  Miklar og skjólgóðar verandir eru á 
framlóð hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með 
heitum potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. 
eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl.

naustabryggja 54-56. útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og 
úr stofu. Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúð merkt 0204. 

Öldugata - hafnarfirði. 
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í 
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið 
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Staðsetning er mjög góð og 
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.

hverfisgata- íbúð á efstu hæð.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem 
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð. 

dalbraut 1 -  2ja herbergja ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45  
58,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 3,6 fm. geymslu. Íbúðinni fylgir 25,2 fm. bílskúr 
í lengju. Svalir til vesturs með góðu útsýni. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 
þvottahúsi og þurrkherbergi í kjallara. Sérgeymsla á 1. hæð.  
Íbúð 0202. Verið velkomin.

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, 2 herbergi 
og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til suðurs 
með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir 
framan húsið. Virkilega falleg eign á góðum stað í Garðabæ.

syðri – reykir, biskupstungum.
54,4 fm. sumarbústaður á mjög grónu og kjarri vöxnu 2,888 ha. eignarlandi. Falleg 
fjallasýn m.a. sést til Hlöðufells og Bjarnarfells og Jarlhettum í Langfjökli. Brúará 
umlykur landið á þrjá vegu. Bústaðurinn er á einni hæð og skiptist í tvö herbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Rafmagn og nægt heitt vatn. 20% eignarhlutur fylgir í 
gesta- og baðhúsi og einnig 20% eignarhlutur í 67.112 fm. landi.
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Brekkubyggð 44 – Garðabæ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 18.00
Virkilega fallegt og vel skipulagt 173,1 fm. raðhús á einni hæð að meðtöldum 30,2 fm. bílskúr við Brekkubyggð í Garðabæ. Að 
utan er húsið í góðu ástandi, nýlega málað að hluta og að innan hefur eignin verið endurnýjuð að hluta, m.a. eldhúsinnréttingar 
og gólfefni að hluta. Útsýnis nýtur úr stofu og eldhúsi. Baklóðin er með stórri helulagðri og skjólsælli verönd til suðurs, tyrfðri 
flöt og fallegum gróðri. Staðsetning: eignarinnar er afar góð og stutt er skóla, íþróttasvæði og aðra þjónustu.  
Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Þorláksgeisli 86. Endaraðhús.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
<B>Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarverandar 
til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 56,9 millj. Verið velkomin.
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Vindakór 10-12- kópaVoGi.

nýjar 4ra oG 5 hErbErGja Íbúðir.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, 
eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu 
eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjón-
varpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 
upp í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað 
sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaher-
bergi með fataherbergi og sér baðherbergi innaf. 
Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Gras-
flatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin 
halda sér víðast hvar. 

Verð 125,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.

Björt og vel skipulögð 72,9 fm. íbúð á 3. hæð. 
Allar innréttingar, innihurðir og gólfefni í íbúðinni eru 
úr eik. Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til 
suðurs og tvær sér geymslur í kjallara, þar af önnur 
sem er ekki inni í stærð eignarinnar. Þjónustusel 
er á 1. hæð í miðri þyrpingunni. Þar er að finna 
matsal og margvísleg rými til þjónustu fyrir eldri 
borgara. 

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 33,9 millj.

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 2ja herbergja íbúð – 60 ára og eldri 

Einstaklega glæsilegt einbýli á eftirsóttum 
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið sem er 239 fm. 
að meðtöldum 25 fm. bílskúr, er að mestu leyti á 
einni hæð með fjórum svefnherbergjum. Húsið er 
teiknað af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt og allar 
innréttingar hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur 
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í stórum hluta 
hússins og vönduð innfelld lýsing. Lóðin er gróin 
og falleg með tveimur timburveröndum.

verð 91,9 millj.

Melhæð- Garðabæ - Glæsileg eign

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Vel skipulögð 74,6 fm.  íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
auk 6,4 fm. sér geymslu í kjallara í vönduðu húsi 
fyrir 60 ára og eldri sem eru félagsmenn í Félagi 
eldri borgara. 

Sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. 
Útgengt er út á viðarverönd til suðurs úr stofu. 

Íbúðin á hlutdeild í sameign, t.d. billjardsal og sam-
komusal í húsinu. 

Verð 31,9 millj.

Eiðismýri – Seltjarnarnesi. 60 ára og eldri

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105 -188 
fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með 
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og 
svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb.íbúðir.

Byggingarlóðir í byggðu hverfi í Kópavogi.

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Atvinnuhúsnæði óskast með leigusamningum.

Vantar fyrir fjársterka aðila atvinnuhúsnæði  
á höfuðborgarsvæðinu meðtraustum leigusamningum.   

Æskilegt er að eignirnar séu með leigutekjum  
uppá amk. 1,5 milljónir á mánuði eða meira.   

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is



 Einbýli

Barðavogur 19 104 Rvk.
Vel skipulagt 309,3 fm einbýlishús, með bílskúr og tveimur 
aukaíbúðum í kjallara, við Barðavog í Reykjavík. Húsið 
er fallegt í funkís stíl með stórri stofu með arni og hafa 
innréttingar verið endurnýjaðar að hluta. V. 62 m. 8967

Framnesvegur 7 101 Rvk.
Tvær íbúðir sem búið er að sameina í eina ásamt kjal-
lara og rislofti. Birt stærð beggja eigna er ca 120 fm en 
heildarstærð matshluta er 196 fm. V. 52,9 m. 8968

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   V. Tilboð 8739

 Parhús

Ásland 22a 270 Mosfellsbæ
242 fm parhús á tveimur hæðum með 2ja herbergja 
auka íbúð og innbyggðum bílskúr. Góð lofthæð er á efri 
hæðinni. HÚSIÐ ER LAUST STRAX.  V. 46,5 m. 8636

hæðir

Langholtsvegur 
Mjög falleg 104 fm hæð í 3-býli auk 25 fm bílskúrs. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Sérstaklega falleg gróin lóð. Verð 38,9 millj.

 3ja hErbErgja

Laugavegur 67 101 Rvk.
92,6 fm efri hæð í frábærlega staðsettu húsi í miðborgin-
ni. Húsið virðist í mjög góðu ástandi. Íb. er 1 herbergi og 2 
stofur, eldhús og bað.  Laus strax.  V. 35,9 m. 9001

Álftamýri - laus fljótlega
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð in-
nrétting í eldhús og standsett baðherbergi. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus 1. okt. n.k. V. 29,8 m. 
9007

Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
Mjög falleg og björt 94,4 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi af svölum. Mikið útsýni. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og 
geymslu (hægt að hafa þrjú herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 
1881

Vesturgata 20  220 Hafnarfirði 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgir eitt stæði í lokaðri bílageymslu hverri íbúð, fjögur 
stæði eru aukalega í bílageymslu sem fást keypt sér v. 
2,500,000,- pr stæði. Að auki fylgir stæði í opnu bílskýli 
íbúðum undir Vesturgötu 20 . V. 37,9 m. 8319

 2ja hErbErgja

Mánatún 5 105 Rvk. 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í 
bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða 
vandað lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum 
og Zink klæðningu.   V. 37 m. 8988

Mánatún 7-17

90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í 
Mánatúni 7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru 
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli 
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur 
frágangur er sérlega vandaður.

•  2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm. 

•  Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

•  Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi 
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og 
svefnherbergjum.

•  Íbúðirnar afhendast fullbúnar  
án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
og í þvottahúsi. 

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin
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Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 8. september milli kl 17:15 og 17:45
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 rEynimElur 82 107 rvk. 
íbúð mErkt 04-02. 

 
Mjög falleg og björt 72,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi við 
Reynimel. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.sep-
tember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 30,9 m. 9008

mElabraut 36 
170 sEltjarnarnEsi 

 
Fallegt 203 fm einbýlishús á einni hæð við Melabraut. Rúmgóðar stofur með 
arni. Mikil lofthæð. Stór gróin lóð með verönd. Húsið er laust strax.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 7. sept. milli kl. 12 og 12:30.

 gnoðarvogur 70 104 rvk. 
íbúð mErkt 03-02. 

 
Einstaklega björt og falleg 80,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 íbúða húsi 
á rólegum stað í austurbænum. 5 íbúðir í stigaganginum. Svalir. Íbúðin hefur 
verið standsett á glæsilegan hátt. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.septem-
ber milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 34,9 m. 9005

 sóltún 12 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-06. 

 
Glæsileg 101,3 fm 3ja herbergja íbúð með góðri lofthæð miðsvæðis í Rey-
kjavík í vönduðu lyftuhúsi. Eignin er á jarðhæð, henni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu í kjallara. Húsið er byggt árið 2007. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,2 m. 9000

 skEiðarvogur 5 
104 rvk. 

 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt bílskúr. Húsið er mjög vel 
staðsett og mjög bjart.  Útsýni er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg 
hvort sem er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er gengið 
beint niður í garðinn af neðri svölum.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,8 m. 8949

 maríubaugur 105 113 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,8 m. 
8850

 sæviðarsund 12 
104 rvk.

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við Sæviðarsund. 
Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. Sérstaklega fallegur gróinn 
garður. Glæsilegar stofur með arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 49,9 m. 9011

 norðurbakki 21a 220 hafnarf.  
íbúð mErkt 03-03. 

 
3ja herbergja 116,1 íbúð á 3. hæð við Norðurbakka ásamt sér stæði í 
bílageymslu og geymsla í kjallara. Um er að ræða nýlegt hús byggt 2013, Eikar 
innréttingar og gólfsíðir gluggar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.septem-
ber milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 9002

 stóragErði 7 108 rvk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
er öll nýlega máluð af þekktum málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 
8863

 fornhagi 15 107 rvk. 
íbúð mErkt 02-06. 

 
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli í vesturbænum. Parket á gólfum. 
Góð innrétting í eldhúsi. Svalir útaf stofu. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX.  
 Eignin verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V.  32 m. 9003
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Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá 
neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,9 m. 4591

Þingvað 75 110 Rvk. - íbúð merkt 01-01

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum Reykjavíkur. 
Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris,  
bílskúr og bakhús með aukaíbúð. V.  125 m. 8922

 Freyjugata 39 - einbýlishús í 101 Rvk.

OPIÐ HÚS 

mánudag



 Einbýli

Barðavogur 19 104 Rvk.
Vel skipulagt 309,3 fm einbýlishús, með bílskúr og tveimur 
aukaíbúðum í kjallara, við Barðavog í Reykjavík. Húsið 
er fallegt í funkís stíl með stórri stofu með arni og hafa 
innréttingar verið endurnýjaðar að hluta. V. 62 m. 8967

Framnesvegur 7 101 Rvk.
Tvær íbúðir sem búið er að sameina í eina ásamt kjal-
lara og rislofti. Birt stærð beggja eigna er ca 120 fm en 
heildarstærð matshluta er 196 fm. V. 52,9 m. 8968

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   V. Tilboð 8739

 Parhús

Ásland 22a 270 Mosfellsbæ
242 fm parhús á tveimur hæðum með 2ja herbergja 
auka íbúð og innbyggðum bílskúr. Góð lofthæð er á efri 
hæðinni. HÚSIÐ ER LAUST STRAX.  V. 46,5 m. 8636

hæðir

Langholtsvegur 
Mjög falleg 104 fm hæð í 3-býli auk 25 fm bílskúrs. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Sérstaklega falleg gróin lóð. Verð 38,9 millj.

 3ja hErbErgja

Laugavegur 67 101 Rvk.
92,6 fm efri hæð í frábærlega staðsettu húsi í miðborgin-
ni. Húsið virðist í mjög góðu ástandi. Íb. er 1 herbergi og 2 
stofur, eldhús og bað.  Laus strax.  V. 35,9 m. 9001

Álftamýri - laus fljótlega
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð in-
nrétting í eldhús og standsett baðherbergi. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus 1. okt. n.k. V. 29,8 m. 
9007

Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
Mjög falleg og björt 94,4 fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi af svölum. Mikið útsýni. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og 
geymslu (hægt að hafa þrjú herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 
1881

Vesturgata 20  220 Hafnarfirði 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgir eitt stæði í lokaðri bílageymslu hverri íbúð, fjögur 
stæði eru aukalega í bílageymslu sem fást keypt sér v. 
2,500,000,- pr stæði. Að auki fylgir stæði í opnu bílskýli 
íbúðum undir Vesturgötu 20 . V. 37,9 m. 8319

 2ja hErbErgja

Mánatún 5 105 Rvk. 
89,9 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt sér stæði í 
bílageymslu. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða 
vandað lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum 
og Zink klæðningu.   V. 37 m. 8988

Mánatún 7-17

90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í 
Mánatúni 7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru 
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli 
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur 
frágangur er sérlega vandaður.

•  2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm. 

•  Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

•  Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi 
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og 
svefnherbergjum.

•  Íbúðirnar afhendast fullbúnar  
án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
og í þvottahúsi. 

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin
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Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 8. september milli kl 17:15 og 17:45
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Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.
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Júlíusdóttir
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Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 rEynimElur 82 107 rvk. 
íbúð mErkt 04-02. 

 
Mjög falleg og björt 72,5 fm þriggja herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi við 
Reynimel. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.sep-
tember milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 30,9 m. 9008

mElabraut 36 
170 sEltjarnarnEsi 

 
Fallegt 203 fm einbýlishús á einni hæð við Melabraut. Rúmgóðar stofur með 
arni. Mikil lofthæð. Stór gróin lóð með verönd. Húsið er laust strax.
Eignin verður til sýnis mánudaginn 7. sept. milli kl. 12 og 12:30.

 gnoðarvogur 70 104 rvk. 
íbúð mErkt 03-02. 

 
Einstaklega björt og falleg 80,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 6 íbúða húsi 
á rólegum stað í austurbænum. 5 íbúðir í stigaganginum. Svalir. Íbúðin hefur 
verið standsett á glæsilegan hátt. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.septem-
ber milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 34,9 m. 9005

 sóltún 12 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-06. 

 
Glæsileg 101,3 fm 3ja herbergja íbúð með góðri lofthæð miðsvæðis í Rey-
kjavík í vönduðu lyftuhúsi. Eignin er á jarðhæð, henni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu í kjallara. Húsið er byggt árið 2007. Eignin verður sýnd mánud-
aginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,2 m. 9000

 skEiðarvogur 5 
104 rvk. 

 
Glæsileg íbúð á miðhæð og efri hæð í raðhúsi ásamt bílskúr. Húsið er mjög vel 
staðsett og mjög bjart.  Útsýni er fallegt.  Aðkoma að húsinu er skemmtileg 
hvort sem er sumar eða vetur.  Á hvorri hæð eru suðursvalir og er gengið 
beint niður í garðinn af neðri svölum.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,8 m. 8949

 maríubaugur 105 113 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,8 m. 
8850

 sæviðarsund 12 
104 rvk.

 
Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við Sæviðarsund. 
Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. Sérstaklega fallegur gróinn 
garður. Glæsilegar stofur með arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V. 49,9 m. 9011

 norðurbakki 21a 220 hafnarf.  
íbúð mErkt 03-03. 

 
3ja herbergja 116,1 íbúð á 3. hæð við Norðurbakka ásamt sér stæði í 
bílageymslu og geymsla í kjallara. Um er að ræða nýlegt hús byggt 2013, Eikar 
innréttingar og gólfsíðir gluggar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.septem-
ber milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 9002

 stóragErði 7 108 rvk. 
íbúð mErkt 00-01. 

 
Falleg 3ja herbergja 84,2 fm björt og falleg íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin 
er öll nýlega máluð af þekktum málarameistara. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og sérgeymslu.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 29,9 m. 
8863

 fornhagi 15 107 rvk. 
íbúð mErkt 02-06. 

 
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli í vesturbænum. Parket á gólfum. 
Góð innrétting í eldhúsi. Svalir útaf stofu. ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX.  
 Eignin verður sýnd miðvikudaginn 9.september milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V.  32 m. 9003
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Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá 
neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfefnis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 7.september milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 63,9 m. 4591

Þingvað 75 110 Rvk. - íbúð merkt 01-01

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum Reykjavíkur. 
Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk fylgieininga sem eru kjallari, ris,  
bílskúr og bakhús með aukaíbúð. V.  125 m. 8922

 Freyjugata 39 - einbýlishús í 101 Rvk.

OPIÐ HÚS 

mánudag
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Garðar
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Fasteignasali

659 4044

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00 

Tröllakór 2-4    203 Kópavogur 34.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu og 
rúmgóðum svölum með frábæru útsýni í góðu lyftuhúsi í Kórahverfinu. Innréttingar 
eru fallegar og samrýmdar frá Axis og með granít á borðum. Á gólfum er parket 
og flísar. Svefnherbergin eru 2, mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 113,0 m2 

Opið hús þriðjudag 8. sept. k.l 18.30-19.00 

Þverás 8    110 Reykjavík 35.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús/geymsla. Gólfefni er gegnheilt parket og flísar, lýsing 
er öll glæsileg og samræmd í eigninni. Árið 2008 var íbúðin tekin í gegn á afar 
vandaðan hátt. Eignin gæti einnig verið til sölu með öllu innbúi á 38.900.000  
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 99,9 m2

hringið Og bókið skOðUn s. 820 2222 

sjafnarbrunnur 8   113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með innbyg-
gðum bílskúr. Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og 
möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 241,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 17.30-18.00

kaldalind 2  201 Kópavogur

Verð: 84.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu og frábæru 
útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð í Lindahverfi Kópavogs.  Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni eru flísar og 
gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá Lumex. 
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5     stærð: 250,3 m2     bílskúr

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00

hvannalundur 8   210 Garðabæ 64.900.000

Sérlega glæsilegt og fallegt, mjög mikið endurnýjað einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði á þessum 
vinsæla stað í Garðabæ. Innanhússarkitekt eignarinnar er Pétur 
Hafsteinn Birgisson, lýsing er frá Lúmex, allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Þöll ehf og rafmagnstæki eru frá AEG/Samsung. 
Borðplata og flestir sólbekkir eru úr granít. Gólfefni eru ljósar 
flísar og gegnheilt rauðeikarparket og er gólfhiti undir flísum. 
Svefnherbergi eru 4 og stofur 2. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 178,6 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 18.30-19.00

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni 
og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur 
hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt sérstaklega  
vandað og marmari á gólfum. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð, glæsilegar viðarhurðir á bílskúr gefa húsinu 
reisn. Lóðin er frágengin og hefur verið alla tíð í góðu viðhaldi af 
fagmönnum. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í 
Garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8.sept. kl. 17.30-18.00

Lyngholt 3    225 Garðabæ 84.900.000

Eign Í sÉrFLOkki! Stórglæsilegt einbýlishús á einni 
hæð með 50 fm bílskúr. Húsið er einstaklega vandað með 
sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í hæsta gæða-
flokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur 
arinn er í stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  
Aðkoma er glæsileg, bílaplan stimplað og heitur pottur.

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 298,5 m2

hringið Og bókið skOðUn s.820 2222 

ólafsgeisli 24    113 Reykjavík 99.900.000

Stórglæsileg tveggja íbúða eign á frábærum útssýnisstað í 
fallegu tvíbýlishúsi þar sem óhindrað útsýni er yfir golfvöll G.R 
og borgina. Um er að ræða arkitektahannaða, efri sérhæð ásamt 
aukaíbúð á jarðhæð með sama fastanr. Um innanhússhönnun 
efri hæðar sá Rut Kára. Allt efnisval, innréttingar, lýsing og tæki 
í sérflokki. Tilvalin eign fyrir samheldna fjölskyldu, einnig gæti 
aukaíbúðin nýst t.d sem góð vinnuaðstaða eða til útleigu. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 335,6 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 37,9- 48,2 m

NýjaR útsýNisíbúðiR
 Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla 
stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  Húsið stendur á fallegum stað fyrir 
ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 102 fm 
- 126 fm.  Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.  

AðEins FáAr Íbúðir EFTir.

Opið hús ÞriðjUdAginn 8. sEpT. kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126  m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl.17.30-18.00

perlukór 1b   203 Kópavogur 

Björt og falleg 3ra herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli með stæði í lokaðri 
bílageymslu og stórri verönd. Í eigninni eru 2 góð svefnherbergi. Útgengi er út úr 
stofunni á verönd sem snýr í suð-vestur. Allar innréttingar eru úr eik og á gólfum er 
gegnheilt eikar plankaparket og fallegar flísar. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 97,3 m2         Bílageymsla

33.900.000 

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00

Tröllakór 10   203 Kópavogur

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 99,9 m2        Stæði í bílgeymslu

 32.700.000

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

gnoðarvogur 82    104 Reykjavík 29.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið niðurgröfnum kjallara.  
Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í garð. 2 svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. Geymsla inn í íbúð sem nýtt 
hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 98,4 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Þverás 49    110 Reykjavík 49.900.000

Vel skipulagt, rúmgott, fjölskylduvænt og vel við haldið endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr á frábærum útsýnisstað syðst í Árbænum. Fallegur garður og 
mikið og gróið autt landsvæði bak við húsið. 3 svefnherbergi, rúmgott bað-
herbergi og gestasnyrting. Magnað útsýni.
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4     stærð: 203,1 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Lækjargata 28   220 Hafnarfjörður 29.900.000

Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi. Eikarinnrétt. og 
eikarinnihurðir. Náttúruflísar í forstofu, baðherb. og þvottahúsi. Eikarharðparket á 
gólfum. Eldhús er opið við stofu, útgengi út á svalir. Tvö svefnherb. með skápum. 
Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign + hjóla-og vagnageymsla. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 79,7 m2

 Opið hús þriðjudaginn 8. sept.  kl. 17:30-18:00

bakkahjalli 2    200 Kópavogur

Endaraðhús í sérflokki á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallega 
skipulagður garður. Neðri hæð með stóru stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt 
í bílskúr og gott vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan 
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur með arni, borðstofa 
og eldhús. Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 244,1 m2 

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur

*Frábært útsýni*Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. Endurnýja þak og húsið 
nýlega málað að utan. Endurnýjað baðherb. og eldhús. Í dag er íbúðin 4ra herb. en 
auðvelt að breyta í 5 herb. Eignin er með opið rými við stofu, borðstofu, gang og 
eldhús. Tvær sérgeymslur í sameign+ sameiginl. þvottahús/ hjóla-vagnag. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4-5      stærð: 104,1 m2

36.900.000

Opið hús þriðjudaginn  8. sept. kl. 18:30-19:00

guðrúnargata 8   105 Reykjavík 46.900.00059.900.000

*Einstök eign*Endurnýjuð 3ja herb. íbúð í þríbýli á 2. hæð. Húsið nýlega tekið í 
gegn að utan og steinað. Eldhús með L- innréttingu ásamt eldunareyju, útgengi út 
á svalir. Útsýni yfir að Klambratúni. Stofa er opin við eldhús og hol. Baðherb. með 
baðkari með sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð 2 svefnherb. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 104,1 m2

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00 

nýhöfn 2-6    210 Garðabæ

Íbúð 202 , er  4ra herbergja íbúð á 2.hæð skráð 124,6 fm  í Nýhöfn 2 og íbúð 203 
er 4ra herbergja skráð 137,9 í Nýhöfn 4. Báðar íbúðirnar eru  tilbúnar til afhendingar 
með vönduðum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Stæði í 
bílageymslu fylgir. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4     stærð: 124,6 - 137,9 m2

47,5-54,8 millj
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00 

Tröllakór 2-4    203 Kópavogur 34.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð á efstu hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu og 
rúmgóðum svölum með frábæru útsýni í góðu lyftuhúsi í Kórahverfinu. Innréttingar 
eru fallegar og samrýmdar frá Axis og með granít á borðum. Á gólfum er parket 
og flísar. Svefnherbergin eru 2, mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 3     stærð: 113,0 m2 

Opið hús þriðjudag 8. sept. k.l 18.30-19.00 

Þverás 8    110 Reykjavík 35.900.000

Stórglæsileg sérhæð í góðu tvíbýlishúsi.Tvö svefnherb, tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús/geymsla. Gólfefni er gegnheilt parket og flísar, lýsing 
er öll glæsileg og samræmd í eigninni. Árið 2008 var íbúðin tekin í gegn á afar 
vandaðan hátt. Eignin gæti einnig verið til sölu með öllu innbúi á 38.900.000  
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 99,9 m2

hringið Og bókið skOðUn s. 820 2222 

sjafnarbrunnur 8   113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með innbyg-
gðum bílskúr. Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og 
möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 241,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 17.30-18.00

kaldalind 2  201 Kópavogur

Verð: 84.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu og frábæru 
útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð í Lindahverfi Kópavogs.  Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni eru flísar og 
gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá Lumex. 
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5     stærð: 250,3 m2     bílskúr

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00

hvannalundur 8   210 Garðabæ 64.900.000

Sérlega glæsilegt og fallegt, mjög mikið endurnýjað einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði á þessum 
vinsæla stað í Garðabæ. Innanhússarkitekt eignarinnar er Pétur 
Hafsteinn Birgisson, lýsing er frá Lúmex, allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Þöll ehf og rafmagnstæki eru frá AEG/Samsung. 
Borðplata og flestir sólbekkir eru úr granít. Gólfefni eru ljósar 
flísar og gegnheilt rauðeikarparket og er gólfhiti undir flísum. 
Svefnherbergi eru 4 og stofur 2. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 178,6 m2

Opið hús þriðjudaginn 8. sept. kl. 18.30-19.00

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni 
og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur 
hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt sérstaklega  
vandað og marmari á gólfum. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð, glæsilegar viðarhurðir á bílskúr gefa húsinu 
reisn. Lóðin er frágengin og hefur verið alla tíð í góðu viðhaldi af 
fagmönnum. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í 
Garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

Opið hús þriðjudaginn 8.sept. kl. 17.30-18.00

Lyngholt 3    225 Garðabæ 84.900.000

Eign Í sÉrFLOkki! Stórglæsilegt einbýlishús á einni 
hæð með 50 fm bílskúr. Húsið er einstaklega vandað með 
sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í hæsta gæða-
flokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur 
arinn er í stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  
Aðkoma er glæsileg, bílaplan stimplað og heitur pottur.

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 298,5 m2

hringið Og bókið skOðUn s.820 2222 

ólafsgeisli 24    113 Reykjavík 99.900.000

Stórglæsileg tveggja íbúða eign á frábærum útssýnisstað í 
fallegu tvíbýlishúsi þar sem óhindrað útsýni er yfir golfvöll G.R 
og borgina. Um er að ræða arkitektahannaða, efri sérhæð ásamt 
aukaíbúð á jarðhæð með sama fastanr. Um innanhússhönnun 
efri hæðar sá Rut Kára. Allt efnisval, innréttingar, lýsing og tæki 
í sérflokki. Tilvalin eign fyrir samheldna fjölskyldu, einnig gæti 
aukaíbúðin nýst t.d sem góð vinnuaðstaða eða til útleigu. 

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 7     stærð: 335,6 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 37,9- 48,2 m

NýjaR útsýNisíbúðiR
 Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja-4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla 
stað í Kópavogi. Vandaðar innréttingar.  Húsið stendur á fallegum stað fyrir 
ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  Stærðir frá 102 fm 
- 126 fm.  Afhending er þremur mánuðum eftir kaupsamning.  

AðEins FáAr Íbúðir EFTir.

Opið hús ÞriðjUdAginn 8. sEpT. kL 17.30-18.00

Fjölbýlishús       stærð: 102-126  m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl.17.30-18.00

perlukór 1b   203 Kópavogur 

Björt og falleg 3ra herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli með stæði í lokaðri 
bílageymslu og stórri verönd. Í eigninni eru 2 góð svefnherbergi. Útgengi er út úr 
stofunni á verönd sem snýr í suð-vestur. Allar innréttingar eru úr eik og á gólfum er 
gegnheilt eikar plankaparket og fallegar flísar. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 97,3 m2         Bílageymsla

33.900.000 

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 18.30-19.00

Tröllakór 10   203 Kópavogur

Mjög falleg og björt 3ja herb íbúð  á 3.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhúsi á frábærum stað í Kórahverfi þar sem örstutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttahöllina og fallega náttúru. Fallegt útsýni er frá góðum suð-vestur 
svölum. Innréttingar og efnisval er samræmt. 
Upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 99,9 m2        Stæði í bílgeymslu

 32.700.000

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

gnoðarvogur 82    104 Reykjavík 29.900.000

Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið niðurgröfnum kjallara.  
Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í garð. 2 svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. Geymsla inn í íbúð sem nýtt 
hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 98,4 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Þverás 49    110 Reykjavík 49.900.000

Vel skipulagt, rúmgott, fjölskylduvænt og vel við haldið endaraðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr á frábærum útsýnisstað syðst í Árbænum. Fallegur garður og 
mikið og gróið autt landsvæði bak við húsið. 3 svefnherbergi, rúmgott bað-
herbergi og gestasnyrting. Magnað útsýni.
Upplýsingar veitir jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 4     stærð: 203,1 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Lækjargata 28   220 Hafnarfjörður 29.900.000

Vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með sérinngangi. Eikarinnrétt. og 
eikarinnihurðir. Náttúruflísar í forstofu, baðherb. og þvottahúsi. Eikarharðparket á 
gólfum. Eldhús er opið við stofu, útgengi út á svalir. Tvö svefnherb. með skápum. 
Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla í sameign + hjóla-og vagnageymsla. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 79,7 m2

 Opið hús þriðjudaginn 8. sept.  kl. 17:30-18:00

bakkahjalli 2    200 Kópavogur

Endaraðhús í sérflokki á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallega 
skipulagður garður. Neðri hæð með stóru stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt 
í bílskúr og gott vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan 
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur með arni, borðstofa 
og eldhús. Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 244,1 m2 

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur

*Frábært útsýni*Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. Endurnýja þak og húsið 
nýlega málað að utan. Endurnýjað baðherb. og eldhús. Í dag er íbúðin 4ra herb. en 
auðvelt að breyta í 5 herb. Eignin er með opið rými við stofu, borðstofu, gang og 
eldhús. Tvær sérgeymslur í sameign+ sameiginl. þvottahús/ hjóla-vagnag. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4-5      stærð: 104,1 m2

36.900.000

Opið hús þriðjudaginn  8. sept. kl. 18:30-19:00

guðrúnargata 8   105 Reykjavík 46.900.00059.900.000

*Einstök eign*Endurnýjuð 3ja herb. íbúð í þríbýli á 2. hæð. Húsið nýlega tekið í 
gegn að utan og steinað. Eldhús með L- innréttingu ásamt eldunareyju, útgengi út 
á svalir. Útsýni yfir að Klambratúni. Stofa er opin við eldhús og hol. Baðherb. með 
baðkari með sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð 2 svefnherb. 
Upplýsingar veitir dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 104,1 m2

Opið hús mánudaginn 7.sept. kl. 17.30-18.00 

nýhöfn 2-6    210 Garðabæ

Íbúð 202 , er  4ra herbergja íbúð á 2.hæð skráð 124,6 fm  í Nýhöfn 2 og íbúð 203 
er 4ra herbergja skráð 137,9 í Nýhöfn 4. Báðar íbúðirnar eru  tilbúnar til afhendingar 
með vönduðum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum. Stæði í 
bílageymslu fylgir. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4     stærð: 124,6 - 137,9 m2

47,5-54,8 millj



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u r

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:30

stakkholt 4a   105 Reykjavík 47.9-58.9 millj.

Frábærlega staðsettar 4 herbergja íbúðir í hjarta borgarinnar. Iðandi miðbæjar-
menning Reykjavíkur er í næsta nágrenni. Veitingastaðir, kaffihús, söfn og ýmis 
afþreying ásamt útivistarmöguleikum eru í göngufæri. Sér stæði í bílageymslu 
fylgir flestum íbúðum.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

stærð: 124-133 m2         Bílageymsla

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

Drekavogur 4b   104 Reykjavík 34.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 3ja herbergja íbúð með sérinngangi og 
sér garði á 1. hæð. Sérlega glæsileg og mikið endurnýjuð á frábærum stað í 
vogahverfi í Reykjavík. Íbúðini fylgir ísskápur, uppþvottavél, ljós og gardínur sem í 
eignini eru.  Leikvöllur er í næsta nágrenni og þarf ekki að fara yfir umferðargötu. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

herbergi: 3     stærð:  81,3 m2

einbýlishúsalóðir

Dimmuhvarf 11   203 Kópavogur 10.200.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Tvær lóðir undir einbýlishús á einni hæð.  Húsin eru 
ca. 140 fm íbúðarými og 32 fm bílskúr.  Hvor lóð er ca. 700 fm.  Trjágróður er 
á lóðini sem getur haldið sér að hluta.  Einstakar gönguleiðir og falleg náttúra í 
nánasta umhverfi. Kr. 10.200.000 pr. lóð.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

einbýli      stærð: 172 m2

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:30-19:00

Gerðhamrar 14   112 Reykjavík 54.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 183 fm 5ra herberja 
eign á efri hæð í tvíbýli (gengið inn af götuhæð) með bílskúr á 
frábærum stað í Grafarvogi. Eignin er mikið endurnýjuð á 
undanförnum árum.  Lóðin er þannig frágengin að ekki er 
mikið viðhald á henni. Heitur pottur og útisturta. 4 svefn-
herbergi og er hægt að fjarlægja eitt þeirra og stækka stofu 
enn meira.

Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

herbergi: 5     stærð: 183 m2

Vindakór 10-12    203 Kópavogur

Verð: 35,5-44,8 millj.
Stærð: 113,6-144,8 m2

sala er hafin á nýjum 4-5 herbergja íbúðum í glæsilegu fjölbýlishúsi við Vindakór 
10 – 12 í Kópavogi. Íbúðirnar eru með hTh innréttingum og vönduðum aeG 
eldhústækjum.  

Þær verða afhentar án gólfefna, þó eru flísar á anddyri, baðherbergi og þvottahúsi. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. Vindakór 10 
-12 er 5. hæða fjölbýlishús með lyftu, staðsett við mikla útivista paradís, Elliðavatn og Heiðmörk er í 
göngufæri. Í húsinu eru 27 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Allar íbúðir eru með svölum 
nema íbúðir á jarðhæð en þar eru timburverandir. Sameign verður frágengin utan sem innan og í sameign 
verður vönduð lyfta. Anddyri er flísalagt en stigar og stigapallar teppalagðir. Lóð er frágengin með gras-
þökum og gróðri, hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerfi við húsið.  
Traustur byggingarðaðili: byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VindaKóR 10-12  –  nýbyGGinG

sigríður
Fasteignasali

699 4610

Opið hús mánudaginn  7. sept. kl. 17:30 -18:00

holtsvegur 23-25  210 Garðabær 37,9-79,9 m

Nýtt og fullklárað 19 íbúða fjölbýlishús með 2 lyftum á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti 
í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja og skilast fullbúnar án gólfefna og 
geymslu í sameign og stæði í lokuðum bílakjallara. Um er að ræða glæsilegar nýjar 
útsýnisíbúðir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

herbergi:  3-5     stærð: 95,8-181,8 m2

aðeins 

6 Íbúðir 

efTir

aðeins 

3 Íbúðir 

efTir



Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm 

Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga 

Friggjarbrunnur

Verð : 44,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Vel skipulagt raðhús á einni hæð  

Opið stofu og eldhúsrými

3 - 4ra herbergja, góðir pallar og lóð

Áhvílandi lán frá ILS ca 21,4 millj

Fagramýri - Selfossi

Verð : 24,4 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús 

við Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni - Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er 

í alla helstu þjónustu 

Dyngjuvegur

Verð :129,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Góður arkitektúr að innan sem utan 

Hjónaherbergi með fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja. 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.Bókaðu skoðun: Jón Rafn 695 5520

Einbýlishús í Hafnarfirði, mikið endurbætt 

4 svefnherbergi - 190 fm 

Glæsileg lóð 

Bílskúr

Kaldakinn

Verð : 48,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Tveggja hæða einbýlishús að stærð 233,8 fm

Mikið útsýni. Gott tækifæri að gera eigninna 

að sinni. Búið að draga rafmagn í loft og hiti 

að mestu kominn. Foss við innganginn 

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Endaíbúð á fjórðu hæð 

Íbúðin að stærð 141,1 fm 

Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherbergi 

Háaleitisbraut

Verð :44,9 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi 

og stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Gullfalleg 94,4fm 3ja - 4ra herbergja íbúð 

á 1.hæð ásamt 41,2fm bílskúr sem innréttaður 

er sem 2ja herbergja íbúð 

Mjög vel staðsett eign í miðborginni með 

mjög góðum leigutekjum 

Leifsgata

Verð : 48,9 millj.Bókaðu skoðun: Páll 893 9929

Fallegt og mikið endurnýjða 150 fm einbýli 

á þremur hæðum 

Hús er nýlega endurmúrað og allir gluggar nýjir 

Stór eignarlóð Friðsæl og lokuð gata 

3-4 svefnherbergi

Nýlendugata

Verð : 57,0 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

2 íbúðir kjörið til útleigu

Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi 

Gott útsýni til suðurs 

Heitur pottur í garði S

taðsett í botnlanga nálægt skóla 

Suðurhlíðar Kópavogs 

 Gnitaheiði 

Verð : 52,5 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð 

í litlu fjölbýli - 101 Reykjavík 

Ein íbúð á hæð

Bílastæði í bílakjallara 

Sérgarður með skjólveggjum

Vesturgata

Verð : 43,5 millj.Bókaðu skoðun: Svan 697 9300

Auðveld kaup

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir
löggiltur fasteignasali, verkfræðingur MBA
thorunn@miklaborg.is  sími: 773 6000 

Við óskum 
Þórunni og Jórunni 

til hamingju með 
löggildinguna

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697  9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Helgi Jónsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 780 2700



Birtingakvísl 54

Verð : 57,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.17:15-18:00

Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús 

með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm 

5 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Suður garður

Aflagrandi 40 

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.18:00-18:30

Vel skipulögð penthouse íbúð á 12.hæð í húsi 

fyrir 63 ára og eldri við Aflagranda 40 

103 fm 3ja herbergja 

Stæði í bílageymslu - Stórbrotið útsýni 

Þjónusta fyrir aldraða í húsinu 

Lynghagi 4

Verð : 49,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:15

Sjarmerandi 118 fm útsýnishæð í vesturbænum 

Eignin skiptist m.a. í þrjár stofur og 

þrjú svefnherbergi 

Góðar suðursvalir - arinn í stofu 

Einstaklega góð staðsetning

Lindargata 35

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.13:00-13:30

Glæsileg og rúmgóð 83,6 fm 2ja herbergja 

íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Jöklasel 11

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:00

Rúmgóð íbúð að stærð 87,9 fm 

Góður bílskúr að stærð 25,6 fm 

Sérinngangur Sér afnotaréttur

Stór pallur ca 50 fm

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Mánatún 6 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 7.sept. kl.17:00-17:30

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð á 5 hæð 

í góðu húsi við Mánatún 6 

3ja herbergja 102,7 fm 

Góðar suðursvalir 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla helstu þjónustu 

Bókaðu skoðun:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson
aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson
aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Laus strax

Einstaklega glæsilegt fjölbýlishús 
í hjarta borgarinnar

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Jason Ólafsson,
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð  : 42,2 millj. - 89,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir. 

Sólpallur og svalir til suðurs. 

Tvennar svalir með flestum íbúðum. 

Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Útsýni

Mánatún 7-17
OPIÐ HÚS Í DAG

í íbúðum 309 og 407 í Mánatúni 13 
mánudaginn 7.sept. kl.16:30-17:15

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Bókhlöðustígur 8

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.sept. kl.18:00-18:30

Aðalhæð, auk hluta kjallara 

Sjarmerandi hús byggt árið 1898 

Einstök staðsetning í hjarta Reykjavíkur 

Eignin er skráð 120,9 fm, eignalóð 362 fm

Laugavegur 61 

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:00-17:30

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 

á tveimur hæðum við Laugaveg 61

146,8 fm 

Stæði í bílageymslu

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Melalind 4 

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja 

Stærð 101 fm 

Efsta hæð með fallegu útsýni 

Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Álfkonuhvarf 67

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.sept. kl.17:30-18:00

Falleg endaíbúð á annarri hæð 

að stærð 120,7 fm 

Stæði í bílakjallara 

Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol 

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Dalhús 107

Verð : 63,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 10.sept. kl.17:30-18:00

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm 

Stæði fyrir fjóra bíla á plani 

Einstök staðsetning 

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Laus strax

Laus strax

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir 
flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum 
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar 
innréttingar, borðplötur 
úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en 
september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru 
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Svan G. Guðlaugsson,
aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Austurkór 100 og 102 Austurkór 100 og 102 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:30-18:00

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Rúmgóðar og glæsilegar 

140 fm íbúðir 

Vel skipulagðar og veglega 

innréttaðar 

Einni eigninni fylgir bílskúr 

Algjörlega einstakt útsýni

44,9 millj.Verð frá :

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð, mikil lofthæð í stofu og eldhúsi
Bílskúr sem er jeppatækur stærð 30,1 fm hátt loft
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð: 62,5 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Glæsilegt fullbúið endaraðhús 
að stærð 190,5 fm 
Bílskúr sem tekur jeppa - Afhendist fullbúið 
Vönduð hönnun, efnisval og vinna 
Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði 
Afhending í nóvember 2015

Austurkór 109

Verð: 62,9 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mýrargata 26 

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.sept. kl.17:00-17:30

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð 

Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð 

Laus við kaupsamning 

Skilast fullbúin með gólfefnum

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Mánatún 7-17

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Eignarland tæpur hektari 

Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 

Teikningar fylgja af fallegu húsi 

Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 

Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes 

Verð : 4,5 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Fallegt og reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm. 
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm. 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm. Hannað af 
Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl. Stanislas Bohic sá 
um hönnun garðsins. Í rólegri botnlangagötu  
á Seltjarnarnesi. Hverfið er rótgróið og skjólríkt. 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla.

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Mjög falleg 83,7 fm 3 herbergja íbúð á 3.hæð 

í góðu húsi vel staðsettu í Árbænum 

Mjög snyrtilegt eldhús og bað 

Hraunbær

Verð : 25,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja 

íbúð á 1.hæð með vestur svölum 

3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Engihjalli 

Verð : 26,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð ásamt 

36,2 fm bílskúr, samtals 215,8 fm 

Eignin skiptist í 4 herbergi, 2 stofur, 

sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi, 

þvottahús og bílskúr

Glitvellir 

Verð : 55,9 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

91 fm íbúð á 2.hæð með sérinngangi 

Tvennar svalir.

Nýtt þak og gluggar 

3 svefnherbergi 

Gróinn garður

Langholtsvegur 

Verð : 29,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð við Ljósheima 11 

3ja herbergja 88,6 fm 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

Ljósheimar 

Verð : 33,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

Fallegt 166 fm miðjuraðhús Stórar stofur 

Vönduð tæki í eldhús 

Sólpallur til suðurs og norðurs 

Rólegt hverfi og stutt í þjónustu 

Kringlan 

Verð : 57,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Vel skipulagt parhús við Skólagerði 10 

Mikið endunýjað 5 herbergja 198,2 fm 

Stór pallur - Bílskúr 

Góð staðsetning 

Skólagerði

Verð : 59,9 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

6 herbergja íbúð Stærð 101,9 fm 

Íbúðarhæð plús ris 

Frábær staðsetning 

Eign í góðu ástandi 

Stangarholt

Verð : 36,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Fallegt einbýli með 3 svefnherbergjum 

Stærð 204,3 - Gott skipulag 

Stór verönd með skjólgirðingu 

Innbyggður bílskúr 

Vogagerði

Verð : 35,9 millj.Bókaðu skoðun:  Hilmar 695 9500

Glæsileg íbúð á jarðhæð, 

139 fm 3 svefnherbergi 

Vönduð gólfefni. Sérsmíðaðar innréttingar 

Falleg lýsing. Sólpallur. Stæði í bílakjallara 

Fjölskylduhverfi 

Langalína

Verð : 54,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

5 svefnherbergi, alls 172 fm.

Miðhæð og efsta hæðin í húsinu

Bílskúr. Hús í góðu ástandi.

Stór og glæsilegur garður

Skipasund

Verð : 52,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Snyrtilegt 588,5 fm atvinnuhúsnæði 

á tveimur hæðum 

Rúmgott afgirt bílaplan

 Hyrjarhöfði

Verð : 83,5 millj.Bókaðu skoðun: Davíð 697 3080

Til sölu eða leigu 

130 fm neðri sérhæð ásamt 30 fm bílskúr 

á Seltjarnarnesi 

Fjögur góð svefnherbergi 

Björt og vel skipulögð 

Búið að endurnýja flestar lagnir 

Melabraut

Verð : 50,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

4ra herbergja íbúð með útsýni 

Veglegar innréttingar og flott gólfefni fylgir 

Stæði í bílageymslu Verð: 37,5

Vindakór

Verð : 37,5 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

343 fm einbýlishús

4 svefnherbergi

Fallegt eldhús

Glæsilegur garður. Heitur pottur

2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð

Brekkugerði

Verð :110,0 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Stórt einbýlishús með mikla möguleika

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað

sunnan megin á Arnarnesinu

Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega

Mávanes

Verð : 75,9 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Fallegt og vel skipulagt 6/7 herbergja 

einbýlihús við Nesveg. Húsinu hefur verið vel 

viðhaldið á vandaðan máta. Bílskúr 222,8 fm.

Góður suðurgarður með viðarpalli.

Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu 

Nesvegur  

Verð : 79,8 millj.Bókaðu skoðun: Gunnar 899 5856

- með þér alla leið -
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Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli mjög vel staðsett í rólegu hverfi 
miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er 
bílskúr 41 fm.  Fjögur svefnherbergi. 

Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi.
 
Verð 52,9 millj.

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Glæsilegt 207 fm einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum bílskúr við 
Svöluás 36 í Hafnarfirði. Eignin er í mjög 
góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú 
herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi, 
þvottahús, bílskúr og geymslu. Glæsi
legur garður frábær staðsetning . 

Verð 58. millj.

Svöluás - Hafnarfjörður - Einbýli 

Sérlega falleg 81 fm. tveggja herbergja 
íbúð á 1.hæð í vönduðu, vel staðsettu 
fjölbýli nyrst á bakkanum. 

Fallegar innrétttingar. Rúmgóð stofa. 
Flísar á gólfum. Verönd með sjávarút
sýni. Stæði í bílakjallara. 

Verð 31,9 millj.

Norðurbakki 25D íbúð 110 - Hafnarfjörður - 2ja herb.

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað 
steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.Húsið er stað
sett  innst í botnlanga á einstökum stað 
við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin er  
182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi.  Hel
lulögð innkeyrsla með hitalögn og stór 
ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og 
heitum potti. 

Verð 65 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúm
gott bjart tvílyft parhús ásamt innbyg
gðum bílskúr samtals 210 fm. 4 rúmgóð 
svefnherbergi. Stofa og borðstofa. 
Suður garður. Góð staðsetning. 

Verð 47,9 millj.

Blikaás - Hafnarfjörður - Parhús

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr, 
samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar, 
parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. glæ
silegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki, 
frábær staðsetning og útsýni. 
Verð 69,2 millj.

Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris
Hraunhamar kynnir: Skemmtilega 84,4 fm 
íbúð á tveimur hæðum með sér inngang 
hæð og ris, á þessum frábæra stað við 
Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi, 
sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign. 

Verð 27,5 millj.

Skógarás - Hafnarfjörður - Einbýli
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals 301,6 
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Halegon lýsing, hiti í gólfum. 

Róleg og einstök staðsetning í Áslands
hverfinu. Útsýni. 

Verð 79 millj.

Hringbraut – Hafnarfjörður – 3ja herb.
Nýkomin sérlega falleg 94,5 fm. 3ja 
herbergja íbúð á efri hæð í góðu vel 
staðsettu fjölbýli miðsvæðis í bænum 
með útsýni yfir bæinn. Snyrtileg og vel 
umgengin eign með fallegum eldri inn 
réttingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax. 

Verð 27,2 millj.

Ásbúð  50 – Garðabær – Einbýli með aukaíbúð

Opið hús þriðjudaginn 8.september milli kl. 17.30 - 18.30
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri 
hæð með sérinngang. Húsið er samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem 
innan frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. Verð 95 millj.

Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Stærðir 90 fm.  153,8 fm. 16 íbúðir með sér stæði í 
bílageymslu. Lyfta í sameign. Innréttingar og hurðir frá Parka. Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum. Húsið er klætt með álklæðningu að utan
Afhending í sept. - okt. 2015

Þrastarás - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 113 
fm. útsýnis íbúð á 3.hæð (efstu) í vönduðu 
fjölbýli á þessum vinsæla stað í Áslandinu. 

Vandaðar Alno innréttingar. 23 svefnherb. 
Sér inngangur af svölum. Vönduð og góð 
eign. 

Verð 33,9 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

OPIÐ HÚS



Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Aron Freyr  
Eiríksson

lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir  

lögg. fasteignasali

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

ÖLDUSLÓÐ 44 - HFJ

Mikið endurnýjað 251,5 fm einbýli á þremur hæðum. Frábært 
útsýni yfir fjörðinn. Sex svefnherbergi, auk ca. 60 fm 2ja 
herbergja aukaíbúðar á jarðhæð með sérinngangi, einnig 
innangengt. Verð 64,9 millj. 

NORÐURVANGUR - HFJ.

Fallegt og TALSVERT ENDURNÝJAÐ 311,7 fm. EINBÝLI, 
með innbyggðum bílskúr á frábærum stað í HRAUNINU 
í Hafnarfirði.JAÐARLÓÐ. 6 svefnherbergi. Verönd með 
heitum potti. Verð: 78,9 millj.

HRAUNBRÚN 18 - HFJ. 

SÉRLEGA VANDAÐ OG VEL VIÐHALDIÐ 279 fm EINBÝLI 
ásamt bílskúr á frábærum stað við Víðistaðatúnið.  Allt að 
átta svefnherbergi.  Sólstofa.  Verönd og falleg ræktuð lóð. 
Eignin er alls 279 fm að stærð. Verð 63,9 millj. 

LÆKJARKINN 14 - HFJ

Fallegt 184,1 fm 6 til 7 herbergja (3-4 svefnh.) einbýli á 
tveimur hæðum við Lækjarkinn í Hafnarfirði, þar af er 25,6 fm 
innbyggður bílskúr. Verð 47,9 millj. 

STEKKJARHVAMMUR - HFJ. 

Fallegt 183,2 fm 6 herbergja (4-5 svefnh.) raðhús á tveimur 
hæðum við Stekkjarhvamm í Hafnarfirði, þar af er 21,2 fm 
bílskúr. Verð 46,5 millj. 

KROSSEYRARVEGUR 5 - mögul. aukaíbúð. 

Talsvert endurnýjað 275 fm. einbýli með bílskúr á fallegum 
stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið gefur möguleika á að hafa 
allt að 8 svefnherb., einnig mögul. að útbúa séríbúð á neðstu 
hæð með sérinngangi. Sjón er sögu ríkari. Laust fljótlega við 
kaupsamning. Verð 63,4 millj.   

SVIÐHOLTSVÖR 1 - ÁLFTANES

Fallegt TALSVERT ENDURNÝJAÐ 222,2 fm EINBÝLI á einni 
hæð með BÍLSKÚR á góðum og rólegum stað á Álftanes-
inu. Fallegar innréttingar og tæki. Möguleg 5 svefnher-
bergi. Golfvöllur er nánast í enda götunar. EIGNARLÓÐ. 
 Verð 52,9 millj. 

DALPRÝÐI - GARÐABÆR

Nýlegt og fallegt 188,7 fm PARHÚS Á EINNI HÆÐ með 
inn byggðum BÍLSKÚR á góðum stað í hrauninu í Garða-
bæ.Vandaðar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. 3 rúmgóð 
svefnherbergi. Stór verönd með skjólveggjum
Verð 65,8 millj. 

SKIPALÓN 1 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja til 5 herb. 
íbúðir í nýju lyftuhúsi 90,1 - 
153,8 fm  á verði frá  
30,1 - 50,8 millj. 

Stæði í bílgeymslu fylgir  
sumum íbúðunum. 

Afhending er sept. - nóv. eftir 
íbúðum. 

KLUKKUVELLIR 1 - HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar fullbúnar íbúðir. 
Aðeins 5 4ra herb. íbúðir eftir.  
Lyfta - sér inngangur af 
svölum. 

Afhending við kaupsamning. 

Verð 34,6 - 35,1 millj. 

TJARNARBRAUT  - HFJ.

Falleg og rúmgóð 159,5 fm miðhæð í fjórbýli með sér inngang 
í þessari fallegu götu í miðbæ Hafnarfjarðar, fallegt útsýni 
yfir tjörnina og víðar.  Íbúðin er fimm herbergja þ.e. þrjú 
herbergi og tvær stofur Verð 39,9 millj. 

NORÐURBAKKI 23 - HFJ. 

Falleg 121,3 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á jarðhæð með 
GLÆSILEGU SJÁVARÚTSÝNI við Norðurbakka í Hafnarfirði 
ásamt SÉR STÆÐI Í LOKAÐRI BÍLAGEYMSLU.  
Verð 42,9 millj.

NORÐURBRAUT - HFJ. 

151,5 fm 7 herbergja íbúð á 2. hæð við Norðurbraut í 
rótgrónu hverfi í Hafnarfirði. 5 svefnherbergi. Stutt í ýmsa 
þjónustu td. verslun, grunn- og leikskóla, sund o.fl.  
Verð 37,7 millj. 

BURKNAVELLIR - HFJ.

Falleg 134,8 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum þ.e. 2. og 
3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli, ásamt sér stæði í bílgeymslu 
á Völlunum í Hafnarfirði - Sérinngangur af svölum, opið 
stigahús. Verð 37,9 millj. 

HVAMMABRAUT - HFJ. 

Falleg 109,3 fm 4ra til 5 herbergja (2 svefnh. í dag en möguleg 
4) íbúð á tveimur hæðum í 4ra íbúða stigagangi í fjölbýli, 
ásamt hlutdeild í sameiginlegri bílageymslu. Ein íbúð á palli. 
Frábært útsýni. Verð 26,9 millj.

HRÍSMÓAR - GARÐABÆR

Falleg 111,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi, ásamt 
sér bílastæði í lokaðri bílageymslu á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar. Glæsilegt útsýni. Yfirbyggðar vinkilsvalir. 
Verð 31,9 millj. 

SÓLVANGSVEGUR - HFJ.

“LAUS STRAX” Falleg 49,9 fm einstaklings/stúdíó íbúð fyrir 
eldri borgara, 60 ára og eldri, íbúðin er á 5. hæð (efstu) með 
frábæru útsýni yfir tjörnina og víðar, húsvörður og ýmisleg 
þjónusta á staðnum. Verð 20,5 millj. 

SKIPHOLT - RVK. 

“” LAUS STRAX”” Falleg og endurgerð 69,1 fm 2ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í góðu litlu 6 býli sem búið er að taka í gegn að 
utan á góðum stað í MIÐBÆNUM í Reykjavík. Sér bílastæði 
bakatil við húsið í lokuðu rými með bílskúrshurð. 
Verð 28,9 millj. 

GRUNDARHÚS - RVK. 

Fallegt endaraðhús á góðum og rólegum stað í Húsahverfinu 
í Reykjavík. Eignin er skráð 129,8 fm á tveimur hæðum, ásamt 
rislofti en bæði efri hæðin og risloftið eru töluvert undir súð 
og því er gólfflöturinn stærri. Stutt í skóla, sund og íþrót-
tasvæði. Verð 39,9 millj. 

GNÍPUHEIÐI - KÓP.

Sérlega falleg 113,5 fm EFRI SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI 
á 2. hæð  í  nettu sexbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ 
á Gnípuheiði í Kópavogi, ásamt 24,6 fm bílskúr, samtals 
138,1fm. Verð 43,5 millj. 

LAUT - GRINDAVÍK

Falleg 119,5 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í litlu 
nýlegu fjölbýli á góðum og grónum stað í Grindavík. Stutt er í 
alla þjónustu þ.e. í skóla og leikskóla og fl. Verð 24,9 millj.

 
HÁAHLÍÐ 10 - VIÐ APAVATN

Grímsnes og Grafningshr. FJALLASÝN OG ÚTSÝNI AÐ 
VATNINU. Húsið er 66,9 fm. heildarstærð með öllu 71,9 fm. 
byggingarár 1999 og stækkað 2011, mikið endurnýjað. Stór 
verönd með skjólveggjum, heitur pottur. EIGNARLÓÐ. Laust 
við kaupsamning. Verð 23,9 millj. 

Eldri b
orgarar

Laus strax

Laus fljótlega

Laus fljótlega

100% yfirtaka



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

 

EIKARÁS 4
210  Gbæ. Einbýli. 315 fm. Stórglæsilegt hús.  
Sérsmíðaðar fallegar innréttingar og gólfefni.  

Gott útsýni.  

 

ÞORLÁKSGEISLI, 3. HÆÐ
113 RVK. 2 ja herb. falleg íbúð, vandaðar innrét-

tingar, stæði í bílageymslu, lyftuhús, álklætt.  
Verð 28.5 millj.

 

HVERFISGATA
101 RVK. 3ja herb. 121,6 fm. 3ja hæð. Falleg 

íbúð.  Lyftuhús.  
Verð 41 millj.

 

AUSTURBRÚN
104 Rvk.   Sérhæð. 163 fm. Stór bílskúr innrét-
taður sem íbúð.  Góð staðsetning. Falleg íbúð. 

Verð 48,9 millj. 

 

NAUSTAVÖR
200 Kóp. 4ra herb. 140 fm. Glæsileg og 

vönduðíbúð. Sjávarútsýni.  Stæði í bílageymslu. 
Tilbúinn til afhendingar, álklætt lyftuhús. 

Verð 46.5 millj

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Sjávarútsýni. Lyfta.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar 
af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innrétt-
ingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjár festingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

NÝBYGGINGLANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ

LUNDUR
• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.
• 138 fm. 
• 4ra herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Fallegar innréttingar.
• Tvennar svalir.
• Glæsilegt sjárvarútsýni. 
• Íbúðin er laus..

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
• 111 RVK. 
• 4ra herb. 111,3 fm. 
• Bílskúr.  
• Endaíbúð.  
• Fallegt útsýni. 

Verð 28,5 millj 

 

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

Opið hús í dag þriðjudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

URRIÐAKVÍSL 13
• 110  Rvk.  
• Einbýlishús.  
• Fallegt og gott hús.  
• Góð staðsetning.   

SELJALAND 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem  
 utan.  

Verð 39,9 millj. 

LANGALÍNA 13
• 210  Gbæ.  
• 112,3 fm. 4ra herb. 
• Vandaðar innréttingar og  
 gólfefni.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni.  
• Álklætt lyftuhús.  

MÖÐRUFELL 11
• 111  RVK.  
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.   
• Mikið standsett, 
• Nýtt parket, 
• Fallegt baðherbergi, 
• Flott útsýni.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30.
 

HLÍÐARHJALLI 40 
• 3. HÆÐ 200 Kóp. 
• 3ja herb. með bílskúr.  
• Falleg íbúð. Gott útsýni. 
• Stór herbergi. Góðar svalir. 
• Þvottahús innaf íbúð  

SVIÐHOLTSVÖR 1
• 225 Gbæ. 
• Einbýli. 222 fm.  
• Bílskúr. 
• Möguleiki á 5 svefnherb..  
• Glæsilegt nýlegt eldhús.  

• Verð 52,9 millj.

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SELDSELDSELDSELD



AðAlheiður 
KArlsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

Guðmundur 
VAltýsson
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GrétAr 
hArAldsson 
Hrl.

ÞorláKur ómAr 
einArsson
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur 
fasteignasali

BerGÞórA 
siGurðArdóttir
Skrifstofustjóri

ósKAr h. 
BjArnAsen
Lögfræðingur, LL.M. 
sölumaður 
gsm 691 1931

mAtthildur 
sunnA 
ÞorláKsdóttir
Móttaka – 
skjalavarsla

BöðVAr 
siGurBjörnsson
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

BertA  
BernBurG
Löggiltur leigumiðlari 
sölumaður 
gsm 694 6369

edwin  
árnAson
Sölumaður 
gsm  893 2121

einAr s.  
VAldimArsson
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

stefán hrAfn
stefánsson Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

stakfell.is

Álfhólsvegur 111 Kóp. - sölusýning Á öllum íbúðum

oPið hÚs að álfhólsveg 111, Kópavogi. 
Þriðjudaginn 8. sept. milli kl 17:00 og 17:30.  

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Guðmundur Valtýsson lögg. fasteignasali.  
s. 865 3022  eða gudmundur@stakfell.is

•  4ra herb. 113,5 fm verð 44,9 millj. 

•  3ja herb. 95,9 fm verð 39,9 millj.

•  4ra herb. 113,5 fm verð 45,9 millj.

•  5 herbeb. 140,2 fm verð 49,9 millj.

•  3ja herb. 95,7 fm verð 40,9 millj.

OPIÐ
HÚS

stAKfell–stóreiGn ehf.          fAsteiGnAsAlA          BorGArtÚn 30          105 rVK           stakfell.is          stakfell@stakfell.is            

Sölusýning miðvikudaginn 9. sept. kl. 17:30-18:00
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Stórar svalir og gott útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus. 
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 
svefnherbergi. Stórar svalir og gott útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus. 
Falleg og björt ca. 135 fm efri hæð í litlu fjölbýli. Parket og góðar innréttingar. Þrjú 

Efri sérhæð með bílskýli-laus strax

AsPArhVArf 19f

Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
Sölusýning mánudaginn 7. sept. kl. 17:30-18:00

stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri jarðhæð er sér geymsla og 
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.  Á neðri jarðhæð er sér geymsla og 
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 

innbyggður bílskúr.

KristniBrAut 43 - 113 rVK

Sölusýning þriðjudaginn 8. sept. kl. 18-18:30
 Fallegt fjölskylduhús í Hafnarfirði með innbyggðum bílskúr, samtals 224,4 fm. 
5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Verönd fyrir framan og aftan hús. Laust við 
kaupsamning. 

suðurhVAmmur 23 - 220 hfj.

Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 
Ásvallagötu. Stofa er björt og rúmgóð, með gluggum 
Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 
Ásvallagötu. Stofa er björt og rúmgóð, með gluggum 
Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð í fjórbýlishúsi á 

sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 
í íbúð. Ljósastýringakerfi er í íbúðinni.Íbúðin er laus 
sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 
í íbúð. Ljósastýringakerfi er í íbúðinni.Íbúðin er laus 
sem snúa út í bakgarðinn. Ljósleiðari er tengdur inn 

við kaupsamning, ekkert áhvílandi.   

*140 fm sérbýli ásamt 47 fm bílskúr.*
Rúmgóð íbúð sem er hæð og ris auk kjallara 
samtals 140 fm. Rúmgóður bílskúr. Fjögur herbergi. 
Sérinngangur. Sólpallur við húsið. Laus strax.  

4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi, gott 
skipulag. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Laus 
við kaupsamning. 

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. 
Sér inngangur og sameiginlegur garður. Góðar 
innréttingar. Endurnýjað frárennsli. 

Rúmgóð og glæsileg 154,3 fm. 4ra herb. íbúð í 
vönduðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Yfirbyggðar svalir. Stæði 
í bílageymslu. Góð sameign. Gróið og fallegt 
umhverfi. Lúxuseign fyrir vandláta.

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa, 
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð. 

72,8 fm 3ja herbergja endaíbúð, á þriðju hæð í vel 
staðsettu lyftuhúsi við Boðagranda 7, í vesturbæ 
Reykjavíkur. Eigninni tilheyrir stæði í bílageymslu 
ásamt c.a. 4-5 fm geymsla í sameign sem ekki er 
tiltekin í birta stærð hennar. 

221,3 fm, 8 herb. einbýlishús ásamt aukaíbúð í 
bílskúr. Stór eignalóð. 

Falleg og björt 130 fm endaíbúð á 2.hæð. Þrjú 
svefnherbergi. Sérþvottahús og geymsla. Parket og 
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 
útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus strax.
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 
útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus strax.
góðar innréttingar. Stórar suðursvalir með frábæru 

27,7 m. 42.7 m. 35.9 m. 24,7 m. 

64,9 m. 

41,3 m.Ásvallagata 69 - 101 rvK samtún 2 - 105 rvK læKjasmÁri 56 - 201 Kóp. laugateigur 30 - 105 rvK.

lundur 3 - 200 Kóp.

flúðasel 52 - 109 rvK

31.2 m. 44.7 m. 37.7 m. boðagrandi 7 - 107 rvK helgaland 5 - 270 mos. ÁlfKonuhvarf 43 - 201 Kóp.

oPið
 hÚs

vegna miKillar 
sölu ósKum við 

eftir eignum 
Á sKrÁ.

Verð 44,9 millj. Verð 34.5 millj. Verð 48.7 millj.

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS
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á bygg.is
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• Í 100 metra fjarlægð frá    
 íþróttaakademíunni í Kórnum

• Stutt í skóla og leikskóla

Helstu útivistarperlur höfuðborgarinnar, 
Guðmundarlundur, Elliðavatn og Heiðmörk, 
eru í göngufæri.

FRÁBÆRAR ÍBÚÐIR Í BARNVÆNU HVERFI

TILBÚNAR ÍBÚÐIR – AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.
PANTIÐ SKOÐUN HJÁ FASTEIGNASÖLUM.

Sala er hafin á 4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar verða með vönduðum HTH innréttingum og 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða sólpalli 

á móti suðri. Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

R E Y N S L A
F A G M E N N S K A

M E T N A Ð U R
Sími 562 4250

www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

www.bygg.is



Löggiltur fasteignasali

ÁRSKÓGAR 6 - 8. HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu 
fallega og bjarta 95 fm íbúð 
á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. Tvö rúmgóð her-
bergi og stór og björt stofa 
og borðstofa með útgengt á 
vestursvalir. Falleg sameign 
og mikil þjónusta í húsinu. 
Verð 38 millj. 

BARÐAVOGUR - ÞJÁR ÍBÚÐIR

Gott 309 fm einbýlishús á 
góðum stað við Barðavog 
í Reykjavík með 32 fm 
bílskúr. Húsið sem er á 
tveimur hæðum hefur 
verið innréttað sem efri 
hæð en í kjallara hafa verið 
útbúnar tvær íbúðir. Góðar 
innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Lóð er fullbúin. 
Verð 62 millj. 

SKIPASUND  - MEÐ STÓRUM BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu fallega 
og mikið endurnýjaða 3ja - 
4ra herbergja 118 fm íbúð 
með 34 fm sérstæðum 
bílskúr. Í dag eru þrjú rúm-
góð svefnhrebergi og stór 
og björt stofa opin í eldhús. 
Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Bílskúr 
með mikilli lofthæð. 
Verð 34,9 laus strax. 

SÖRLASKJÓL - RISÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu fallega 
og velskipulagða 49 fm 
risíbúð á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbæ Reykjavíkur. 
Fallegt útsýni yfir Skerjar-
fjörðinn. Rúmgóð og björt 
stofa og stórt svefnherbergi. 
Góðar innréttingar.  
Verð 23,5 millj. 

MEÐALFELLSVATN - SUMARBÚSTAÐUR

Mjög góður sumarbústaður á 
frábærum stað við vatnið. Tvö 
svefnherbergi og svefnloft. 
Stofa og eldhús í sama rými. 
Baðherbergi með sturtu. Góð 
verönd er við húsið. Sumar-
bústaðurinn hefur fengið mjög 
gott viðhald. Verð 23 millj. 

ÁSAKÓR  - 140 FM ENDAÍBÚÐ

Glæsileg 140 fm endaíbúð 
á efstu hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Einstakt útsýni er úr 
eigninni. Tvö svefnherbergi, 
hægt að hafa þrjú. Stórar 
og bjartar stofur. Vandað 
eldhús með granít plötum. 
Stórar suður svalir. 
Verð 46,5 m

SEINAKUR 3 - GLÆSILEG EIGN

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 8. 
SEPT. FRÁ kl,17.00-17.30 

Vel innréttuð 144,3 fm íbúð 
á 1.hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Þrjú  
rúmgóð svefnherbergi. 
Tvennar vel innéttaðar 
snyrtingar. Stórar og 
bjartar stofur og fallegt opið 
eldhús.Frábær staðsetning 
innst í Akrahverfinu. 

Verð 55,0 millj

SÓLEYJARRIMI 91 - RAÐHÚS 

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ kl,17.00-17.30

Stórglæsilegt raðhús byggt 
árið 2006. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og stórt 
fataherbergi. Stórar stofur 
og fallegt eldhús. Tvennar 
snyrtingar. Vönduð gólfefni.
Stór  suður sólpallur með 
heitum potti. 

Verð 55,9 m

ESKIVELLIR 9A - 3-4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL 17:30 - 18:00. 

Mjög góð 3-4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Góð stofa með stórum 
vestursvölum. Falleg inn- 
rétting í eldhúsi. Tvö góð 
svefnherbergi og herbergi 
skráð sem geymsla með 
góðum gluggum.  
Flísalagt baðherbergi með 
hornbaðkari. Þvottahús 
innan íbúðar. 
Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FASTEIGNASALA REYKJAVÍKURFASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

477 7777 fr@fr.is www.fr.is 

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Fjölbýli 
134 fm    

6 herb
41.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Falleg endaíbúð með frábæru útsýni. 4 svefnherbergi, 
tvískipt stofa, stórt geymsluloft sem mögulegt er að 

gera hluta að íbúð.

Eskihlíð 10                                              105 Reykjavík

Opið hús 8. sept KL.17:30-18:00

Fjölbýli
83,9 fm     

3 herb
27.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Falleg 3 herbergja íbúð í Garfarholti með afgirtum sérgarði. Mikið 
áhvílandi. Snyrtilegt umhverfi, stutt í skóla, leikskóla og fallegar 

gönguleiðir.

Kristnibraut 99  113 Reykjavík

Fjölbýli  
106,1 fm    

4 herb
27.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð með stæði í bílageymslu.
Búið að endurnýja baðherbergi og eldhús.

Fífusel 13 109 Reykjavík

Opið hús 8. sept KL.17:30-18:00Opið hús 8. sept KL.18:00-18:30

Einbýli 
235,1 fm    

7 herb
59.900.000.-kr

862 1914 thordis@fr.is

FRÁBÆR STAÐSETNING.  Hús á einni hæð. 5 rúmgóð 
svefnherb. Baðherbergi nýtekið í gegn.

Frostaþing 7                                                                                    203 Kópavogur

Einbýli  
115,8 fm    

4 herb
14.900.000.-kr

897 1533 david@fr.is

Fallegt hús sem stendur við fjöruborðið við Hákotsvör í 
Njarðvík. Óhindrað útsýni til sjávar. 

Bókið skoðun.

Njarðvíkurbraut 58                    260 Njarðvík



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer 
til styrktar ABC hjálparstarfi.

Hólaberg 84, íb.0315
opið Hús mánud. 7.9 Kl. 17-17:30 

Ca. 70 fm. íbúð f.67 ára og eldri í vönduðu, nýlegu fjölbýli við 
Hólaberg í Breiðholti. Húsið er sérlega vel staðsett nálægt  
Gerðubergi og sundlauginni. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 7. 9 FRÁ KL. 17-17:30. 

VERIÐ VELKOMIN

unufell 50, íb 0401
opið Hús mánud. 7.9 Kl 17:45-18:30

Unufell 50, 4. hæð.: Björt og falleg 4ra herbegja íbúð. Þrjú 
svefnherbergi,góð stofa með útgengi á rúmgóðar suðursvalir. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 23,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 7.9 KL 17:45-18:30, 

VERIÐ VELKOMIN.

Vesturgata  73, íb. 0102
opið Hús miðViKud. 9.9. Kl.17-17:30

Vesturgata 73, ÍB. 0102: Ca. 125 fm.mikið endurnýjuð íbúð á 1. 
hæð fallegu fjölbýli með sjávarútsýni. Eldhús er endurnýjað með 
spanhelluborði, baðherbergi er endurnýjað. Gólfefni er gegnheilt 
parket og náttúruflísar. Frábært sjávarútsýni er frá stofu og 
eldhúsi. Verð 39,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 9.9 FRÁ KL.17-17:30. 
VERIÐ VELKOMIN.

Tjarnarból 14 seltjarnarnesi -íb 0401
opið Hús miðViKud. 9.9 Kl. 17:45-18:15

TJARNARBÓL 14: Ca. 130 fm. björt og falleg íbúð á góðum stað 
við Tjarnarból á Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi auk rúmgóðrar stofu. Stórar 
suðursvalir eru frá stofu með fallegu sjávarútsýni. Stutt í alla 
þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu. Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 9.9 KL. 17:45-18:15

Hrólfsskálamelur
VÖnduð ÍBúð HÖnnuð AF RuT KáRA.

Stórglæsileg íbúð á 1. hæð í fallegu fjölbýli á Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er með einstaklega vönduðum innréttingum og tækjum. 
Eldhústæki frá Miele og SMEG ísskápur fylgir. Marmari á borð-
plöum í eldhúsi og baði. Fallegt útsýni. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning. Verð 69,9 millj.

skerjabraut seltjarnarnesi
ÍBúð m. 4 sVeFnHeRBeRgjum

Ca. 138 fm. björt og vel skipulögð íbúð. Íbúðin er með 4 svefn-
herbergjum, opið eldhús inn í rúmgóða stofu með útgengi á 
svalir. Eignin er til afhendingar fljótlega með vönduðum innrétt- 
ingum og tækjum. Verð 55,9 milj.

Flókagata Hfj.
eFRi séRHæð 

Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð í tvíbýli á frábærum stað við 
sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Íbúðin er öll endurnýjuð. Vandað 
eikarparket á gólfum, flísar á baði og í þvottahúsi. Allar innrétt- 
ingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler, húsið er nýmálað að 
utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru sjávarútsýni. 
Fjögur svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í kjallara. 
Verð 46,5 millj.

sumarhús m. gestahúsi 
Í lAndi úTeyjAR, lAugARVATni

Mjög vandað sumarhús á 4.700 fm. eignarlóð í landi Úteyjar 
v. Laugarvatn. Húsið er rúmgott og auk þess fylgir gestahús. 
Frábært útsyni er til fjalla og lóðin er fallega gróin. Eignin er 
með leyfi til gistireksturs. Svæðið er mjög gott, akstursfæri frá 
Reykjavík allt árið og stutt í alla þjónustu á Laugarvatni.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA •  Ármúli 21, Reykjavík •  www.kjoreign.is

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Parhús

Hagasel - Reykjavík. 

Parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Stærð alls 241,1 fm. þar af bílskúr 37,8 
fm. Vandað og gott hús. Gróin og falleg lóð. 
Verð: 59,8 millj. 

Raðhús

Mýrarsel - Reykjavík

Virkilega vandað endaraðhús við Mýrarsel 
í Reykjavík, ásamt tvöföldum sérbyggðum 
bílskúr. Mjög góð staðsetning og fallegur 
garður. Húsið er 198 fm og bílskúrinn 54 fm, 
samtals 252 fm. Verð 61,9 millj.  

4ra herbergja

Funalind, Kóp. m/bílskúr.

Góð 4ra herb. íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi ásamt 
sébyggðum bílskúr. Stærð íbúðar er 117,6 
fm. og bílskúr 29,9 fm. samtals stærð 145,5 
fm. Fallet útsýni, suður svalir. Laus fljótlega. 
Verð: 44,9 millj    

3ja herbergja

Laufengi - Reykjavík

Góð 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð. Stærð 84,2 
fm. Sér inngangur. Suður svalir. Sér merkt 
bílastaði við húsið. Laus fljótlega. Verð: 26,9 
millj.

2ja herbergja

Gnoðarvogur - Reykjavík.

Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í 
fjölbýli, svalir í vestur. Stærð alls 62,6  fm. 
Örstutt í flesta þjónustu. Laus fljótlega. Verð: 
24,8 millj.

Lækjasmári 19 - Kópavogur

Opið hús að Lækjasmára 19 í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30.  
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á efri hæð í 
tveggja hæða fjölbýlishúsi ásamt rishæð. 
Íbúðinni fylgir óinnréttað ris fyrir ofan 
íbúðina sem hægt er að innrétta 50-80fm. 
Verð 36,9 millj.

Rauðalækur - Reykjavík

Opið hús að Rauðalæk 71, í dag 
mánudag, frá 17:00-17:30. 
Rúmgóð 2ja herb. íbúð, 60,8 fm á 3.hæð 
efstu í fjölbýli. Forstofa, eldhús, stofa, 
baðherbergi og eitt svefnherbergi. Svalir 
í suðaustur. Laus við kaupsamning, gott 
útsýni. Verð 26,9 millj. 

Þórðarsveigur - Grafarholt.

Opið hús að Þórðarsveig 6, í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30.  
Góð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi 
við Þórðarsveig, Reykjavík, 75 fm. Geymsla 
á hæðinni. Sérinngangur frá svölum. Stæði í 
bílageymslu. Verð 24,9 m.

Álftamýri 2 - Reykjavík

Opið hús að Álftamýri 2, í dag 
mánudag, frá 18:00-18:30. 
 Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð 
ásamt sérbyggðum bílskúr m/kjallara. Rúm-
góð stofa, stórt eldhús, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi. Verð 32,7 millj.

Espigerði 4 - Reykjavík

Opið hús að Espigerði 4, í dag 
mánudag, frá 17:00-17:30. 
Rúmgóð og björt horníbúð á 6. hæð í 
vinsælu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Austur/Norður hornið, glæsilegt útsýni. Rúm-
góð stofa, tvennar svalir, eldhús, þvottahús, 
baðherbergi og þrjú svefnherbergi, samtals 
117 fm. Verð 38,5 m.  

Opin hús 7. sept

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herberg-
ja íbúð sem er um 80 fm að stærð. 
Íbúðin er á tíundu hæð í tíu hæða fjöl-
býlishúsi.  Tvær lyftur eru í húsinu og 
fylgir aðgangur að samkomusal. 
Ásett verð búseturéttar er kr. 5.0 
millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 
142.000.-. 

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð sem er rúmlega 98 fm að stærð. 
Íbúðin er á annarri hæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi og fylgir íbúðinni stæði í 
bílakjallara undir húsinu.  Tvær lyftur 
eru í húsinu og fylgir aðgangur að 
samkomusal. 

Ásett verð búseturéttar er kr. 6.8 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 
173.000.-. 

Miðnestorg 3  
í Sandgerði
Til sölu er búseturéttur í tveggja her-
bergja íbúð sem er um 74 fm. Íbúðin 
er á þriðju hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er í 
miðbæjarhúsi sem kallast Varðan. 
Ásett verð búseturéttar er kr. 
1.948.186 og mánaðargjöldin um 
104.000.-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, rekstrarsjóður, 
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa 
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. september  n.k.
Tilboðsfrestur er til 18. september  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð  
í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt 
eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Sími: 54 60 600
Ármúla 8, 108 Reykjavík

www.kaupstadur.com

ÉG SEL FASTEIGNIR!
Hringdu og athugaðu hvað ég get 

gert fyrir þig ef þú vilt selja fasteign.

Eik fasteignafélag býður til leigu jarðhæð og 2. hæð á Guðríðarstíg 2-4 í Grafarholti.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði til leigu

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

Guðríðarstígur 2-4
jarðhæð og 2. hæð

Jarðhæðin skiptist í 560 m2 og 300 m2 með stigagangi á milli. Önnur hæðin skiptist í 580 m2 og 300 m2.. 
Um er að ræða glæsilegt tilbúið skrifstofuhúsnæði sem leigist í heilu lagi eða í allt að fjórum hlutum  
á hagkvæmum kjörum.

Eik býður upp á persónulega ráðgjöf og sveigjanlega möguleika fyrir lítil sem stór 
fyrirtæki. Ef þú ert að leita að atvinnuhúsnæði þá er Eik fasteignafélag góður kostur.

www.eik.is


