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ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

SUNNUFLÖT 42 – 210 GARÐABÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25.JÚLÍ KL.17.30-18.00
Glæsilegt 277 fm, einstaklega vel staðsett einbýlishús, þar af 49.fm bílskúr 
við Sunnuflöt í Garðabæ. Húsið stendur á glæsilegri 1.325 fm lóð neðan götu 
við lækinn. Á efri hæð eru tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
stofa og borðstofa. Á neðri hæð er þriggja herbergja íbúð með sér ingangi.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
NADIA KATRÍN BANINe 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Hafðu samband 
SVeINN eYLAND  
Löggiltur fasteignasali.  S. 512 4900

Fallegt og vel viðhaldið hús við Lindarflöt í Garðabæ.

Fasteignasalan TORG kynnir 
stórglæsilegt og vel staðsett 
einbýlishús við Lindarflöt í 
Garðabæ. 

Húsið er mikið endurnýjað. Arinn í 
stofu. Hjónaherbergi með fataher-
bergi. Þrjú baðherbergi. Vinnustofa 
er í nýbyggingu sem auðvelt er 
að breyta í aukaíbúð. Upplýsingar 
gefur Óskar Bergsson sölufulltrúi í 
síma 893 2499.

Húsið stendur á hornlóð ofan 
götu og er garðurinn fallegur með 
tveimur pöllum fyrir framan húsið. 
Aðalforstofan er flísalögð með 
skápum. Forstofuherbergi er inn-

réttað sem bóka- og sjónvarpsher-
bergi með rennihurð. Baðherbergið 
er vandað, hannað af Finni Fróða-
syni arkitekt, með eik og gráum 
og hvítum flísum. Ljóst fallegt 
niðurlímt eikarplankaparket er á 
gólfum. Stofan er björt og rúmgóð 
með fallegum arni. Gengið úr stofu 
fram í garðskála með stórum renni-
hurðum og úr garðskálanum út á 
pall. Borðstofan er á milli stofu og 
eldhúss og er góð tenging á milli 
rýmanna. Eldhúsinnréttingin er 
vönduð grá Poggenpohl-innrétting 
með Miele-tækjum og tvöföldum 
ísskáp og frysti. Hjónaherbergið, 
fataherbergið og baðherbergi 
hjóna er samtals 33 fm, fallega 

hannað með góðum hirslum. Rúm-
gott og hreinlegt þvottahús með 
hvítri innréttingu. Framan við 
þvottahús er bakinngangur með 
aðgangi að vinnustofu og baðher-
bergi tengt vinnustofunni. Vinnu-
stofan er nýbygging skráð 25 fm 
með þakgluggum og gluggum á 
suðurhlið þar sem gengið er út á 
pall. Ljóst parket á gólfum, askur 
eða birki. Einstaklega bjart og fal-
legt rými.

Geymsla í bílskúr. Húsið er byggt 
úr holsteini og hefur verið klætt 
að utan með Steni-klæðningu og er 
einangrað bæði að utan og innan. 
Heildarstærð húss er 251 fm en 
skráð stærð er 226 fm.

Glæsilegt hús í Garðabæ

Mánudagur 25. júlí 201630. tbl.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
berg@berg.is www.berg.is • 
GSM 897 0047
 
Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Barmahlíð 30
105 REYKJAVÍK

Hæð og ris með sérinngangi ásamt 
bílskúr í fallegu húsi. Eignin er öll 
nýmáluð að innan og er laus til 
afhendingar við kaupsamning.

STÆRÐ: 193,2 fm
HÆÐ OG RIS   HERB: 8

69.000.000     

OPIÐ HÚS    25. júlí 17:00 – 17:30

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

 Ný 3-4 herbergja íbúð í Suður-
hlíðum kópavogs með 30m2 
sólpalli  

 2 bílastæði fylgja  

 Afhendist tilbúin með gólf-
efnum 

  Tilbúin til afhendingar innan 2 
mánaða 

Hlíðarvegur Kópavogi  48,9m 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali s: 788 6464 • elin@islenskafasteignasalan.is 
Guðrún H. Ólafsdóttir Hdl/lögg. fasteignasali s: 845 7445 • gudrun@islenskafasteignasalan.is 

PRO.Íslenska fasteignasalan   kt: 630516-0720 

Viltu vita hvers 
virði þín eign er? 

Frítt verðmat 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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 Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

MÓABARÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERBERGJA HÆÐ.
Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist þannig að hæðin sjálf er 106,2 
fm., íbúðarherbergi í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, samtals 
152,6 fm. Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með stórum gluggum til norðurs 
og fjögur herbergi.  Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og hellulögð að 
hluta. 

ÞINGHOLTSSTRÆTI.
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við 
Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. 
Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð 
hússins næsta sumar, 2016. 

VINDAKÓR 10-12- KÓPAVOGI. TIL AFH. STRAX.
Mjög góð 4ra herbergja 115,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu. Góðar 
svalir og stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna, þó 
eru flísar á baðherbergi og þvottahúsi. 

AUSTURKÓR - KÓPAVOGI.  ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.
Mjög fín 114,3 fm. íbúð á efri hæð í nýlegu húsi við Austurkór í Kópavogi að gólf-
fleti 114,3 m². Rúmgóðar svalir til suðurs. Þrjú góð herbergi og eru skápar í öllum. 
Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Gólfhiti er í allri íbúðinni. 

FLÉTTURIMI. VERÖND TIL VESTURS.
Falleg 67,1 fm. íbúð með verönd til vesturs í góðu fjölbýlishúsi á barnvænum stað. 
Hellulögð verönd til vesturs út af stofu. Rúmgott svefnherbergi. Stutt er í leikskóla 
og skóla og þjónustu. Leiksvæði í næsta nágrenni og stutt í íþróttasvæði og sund-
laug. 

ÚTHLÍÐ. SÉRINNGANGUR.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. 

ÁLFASKEIÐ - HAFNARFIRÐI.
Góð 83,5 fm. 3ja-4ra herb. neðri hæð við Álfaskeið að meðtöldu herbergi í kjallara. 
Íbúðin að innan er mikið endurnýjuð og er í góðu ástandi. Góður gluggi til suðurs úr 
stofu. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Tvö góð herbergi. 

KIRKJULUNDUR 14 – GARÐABÆ. LAUS STRAX.
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað. Stutt er í 
alla þjónustu.  Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasíma-
kerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum 
byggingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og 
granít er í gluggakistum og á öllum borðplötum. 

39,9 millj.
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Brattakinn 6 – Hafnarfirði. 5 herbergja sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnar-
firði. Eldhús með viðarinnréttingu. Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 bifreiðar. 
Lóðin er með veröndum og hellulögn. Verið velkomin.

Verð 34,9 millj.

Markarflöt – Garðabæ. - Stórglæsileg eign á útsýnisstað
Stórglæsilegt 352,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.  Húsið stendur á glæsilegum útsýnisstað á 1.065 fm. lóð. Húsið var 
nánast allt endurnýjað að innan og utan árið 2005 og er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt. Lóð var endurnýjuð að 
stórum hluta á sama tíma. Verulega aukin lofthæð er í húsinu og extra háar innihurðir. Fyrir liggja teikningar af stækkun hússins 
uppí allt að 500 fermetra. Á baklóð er stór verönd og þaðan gengið í garð, sem er tyrfður og með miklum gróðri og heitum potti. 
Fyrir liggja teikningar af stækkun hússins uppí allt að 500 fm.

BRATTAKINN 6MARKARFLÖT

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með 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.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI. 
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. 

Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. 

Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.

Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

Verð 49,9 millj. 

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra herbergja endaíbúð. Laus til afh. strax.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  
Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan. 

Húsvörður er í húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu 
hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu auk sér bíla-
stæðis í bílageymslu. 

Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suðursvölum 
og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan 
sem nýtur gífurlega fallegs útsýnis m.a. til sjávar.  

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 49,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi Garðabæ. 4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð.

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara.

 Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 

Húsvörður.

Verð 54,5 millj.

Miðleiti 5.  4ra herbergja endaíbúð. Laus til afhendingar strax.

Afar vel staðsett sumarhús á 5.861,0 fm. sjávarlóð/
eignarlóð í Kjósahreppi, Hvalfirði, með víðáttumiklu 
útsýni m.a. að Snæfellsjökli. 

Sumarhúsið er um 100 fm. að stærð. Auk sumar-
hússins eru á lóðinni blómaskáli, gestahús, gróður-
hús, verkstæði, bátaskýli og kartöflugeymsla.  

Mikil ræktun er í landinu og fallegur trjágróður, 
grasflöt, kartöflugarður og falleg vík fyrir uppsátur 
framan við bátaskýlið.

Verð 34,9 millj.

Sumarhús á sjávarlóð í Kjós. Frábær staðsetning.
 

Fallegt heilsárshús við Vatnsendahlíð í Skorradals-
hreppi. 

Eignin stendur á 2.975,0 fm. leigulóð á jarðar-
mörkum Vatnsenda og skógræktarinnar í Hvammi. 
Hornlóð á besta stað við vatnið (vatnalóð). 

Útsýni yfir Skorradalsvatn og fögur fjallasýn. 

Eignin er byggt árð 2000, 75,6 fm. að stærð auk 
10 fm. gestahúss. 
Húsið snýr í SV og nýtur vel sólar. Útsýni yfir 
Skorradalsvatn og fögur fjallasýn.

Verð 34,9 millj.

Heilsárshús í Skorradal. Hornlóð við Skorradalsvatn.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Grafarvogur

2ja – 3ja herbergja íbúð óskast nærri Spönginni

200-400 fermetra húsnæði með góðu athafnasvæði
 óskast til leigu

Staðsetning – Hálsar Reykjavík

Garðabær 
Glæsilegt einbýlishús niður við lækinn
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 500,0 fm. einbýlishús á frábærum 

stað niður við lækinn í Garðabæ.  Eignin er endurnýjuð á hlýlegan, vandaðan 
og smekklegan hátt. Garðurinn er endurhannaður og með harðviðarver-

öndum, heitum potti og lýsingu.
Einstök staðsetning. Frábært útsýni.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali, á netfanginu gtj@fastmark.is

Óskum eftir öllum 
stærðum og gerðum 

eigna á söluskrá

Skoðum og verðmetum 
samdægurs



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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 Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

MÓABARÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERBERGJA HÆÐ.
Góð 5 herbergja hæð við Móabarð sem skiptist þannig að hæðin sjálf er 106,2 
fm., íbúðarherbergi í kjallara er 14,4 fm. og 32,0 fm. sérstæður bílskúr, samtals 
152,6 fm. Á hæðinni eru rúmgóð stofa/borðstofa með stórum gluggum til norðurs 
og fjögur herbergi.  Að framan er lóðin tyrfð, steyptur göngustígur og hellulögð að 
hluta. 

ÞINGHOLTSSTRÆTI.
Glæsileg 98,3 fm. íbúð á 2. hæð með vestursvölum í lyftuhúsi á frábærum stað við 
Þingholtsstræti. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Tvö herbergi. 
Auðvelt er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, sem og þak, en til stendur að setja nýjar og stærri svalir á hverja íbúð 
hússins næsta sumar, 2016. 

VINDAKÓR 10-12- KÓPAVOGI. TIL AFH. STRAX.
Mjög góð 4ra herbergja 115,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér geymslu. Góðar 
svalir og stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðin afhendist án gólfefna, þó 
eru flísar á baðherbergi og þvottahúsi. 

AUSTURKÓR - KÓPAVOGI.  ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.
Mjög fín 114,3 fm. íbúð á efri hæð í nýlegu húsi við Austurkór í Kópavogi að gólf-
fleti 114,3 m². Rúmgóðar svalir til suðurs. Þrjú góð herbergi og eru skápar í öllum. 
Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. Gólfhiti er í allri íbúðinni. 

FLÉTTURIMI. VERÖND TIL VESTURS.
Falleg 67,1 fm. íbúð með verönd til vesturs í góðu fjölbýlishúsi á barnvænum stað. 
Hellulögð verönd til vesturs út af stofu. Rúmgott svefnherbergi. Stutt er í leikskóla 
og skóla og þjónustu. Leiksvæði í næsta nágrenni og stutt í íþróttasvæði og sund-
laug. 

ÚTHLÍÐ. SÉRINNGANGUR.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. 

ÁLFASKEIÐ - HAFNARFIRÐI.
Góð 83,5 fm. 3ja-4ra herb. neðri hæð við Álfaskeið að meðtöldu herbergi í kjallara. 
Íbúðin að innan er mikið endurnýjuð og er í góðu ástandi. Góður gluggi til suðurs úr 
stofu. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Tvö góð herbergi. 

KIRKJULUNDUR 14 – GARÐABÆ. LAUS STRAX.
Glæsileg 108,4 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi á frábærum stað. Stutt er í 
alla þjónustu.  Yfirbyggðar opnanlegar flísalagðar svalir til suðurs og mynddyrasíma-
kerfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum 
byggingarefnum. Eikarparket er á gólfum, innréttingar og innihurðir eru úr eik og 
granít er í gluggakistum og á öllum borðplötum. 

39,9 millj.

26,9 millj.

34,9 millj.

24,9 millj.

53,9 millj.

37,9 millj.

44,9 millj.

39,5 millj.

5 HERBERGJA 4RA HERBERGJA

2JA HERBERGJA3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Brattakinn 6 – Hafnarfirði. 5 herbergja sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnar-
firði. Eldhús með viðarinnréttingu. Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 bifreiðar. 
Lóðin er með veröndum og hellulögn. Verið velkomin.

Verð 34,9 millj.

Markarflöt – Garðabæ. - Stórglæsileg eign á útsýnisstað
Stórglæsilegt 352,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.  Húsið stendur á glæsilegum útsýnisstað á 1.065 fm. lóð. Húsið var 
nánast allt endurnýjað að innan og utan árið 2005 og er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt. Lóð var endurnýjuð að 
stórum hluta á sama tíma. Verulega aukin lofthæð er í húsinu og extra háar innihurðir. Fyrir liggja teikningar af stækkun hússins 
uppí allt að 500 fermetra. Á baklóð er stór verönd og þaðan gengið í garð, sem er tyrfður og með miklum gróðri og heitum potti. 
Fyrir liggja teikningar af stækkun hússins uppí allt að 500 fm.

BRATTAKINN 6MARKARFLÖT

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með 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.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI. 
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski 

kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. 
geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. 

Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. 

Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.

Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

Verð 49,9 millj. 

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra herbergja endaíbúð. Laus til afh. strax.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  
Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan. 

Húsvörður er í húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 42,7 millj.

Grandavegur 47 – 60 ára og eldri.

Virkilega glæsileg 124,5 fm. útsýnisíbúð á efstu 
hæð í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu auk sér bíla-
stæðis í bílageymslu. 

Íbúðin er mjög björt með rúmgóðum suðursvölum 
og fallegum útbyggðum glugga til norðurs þaðan 
sem nýtur gífurlega fallegs útsýnis m.a. til sjávar.  

Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 49,9 millj.

Strandvegur - Sjálandi Garðabæ. 4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð.

Vel skipulögð 121,8 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara.

 Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 

Húsvörður.

Verð 54,5 millj.

Miðleiti 5.  4ra herbergja endaíbúð. Laus til afhendingar strax.

Afar vel staðsett sumarhús á 5.861,0 fm. sjávarlóð/
eignarlóð í Kjósahreppi, Hvalfirði, með víðáttumiklu 
útsýni m.a. að Snæfellsjökli. 

Sumarhúsið er um 100 fm. að stærð. Auk sumar-
hússins eru á lóðinni blómaskáli, gestahús, gróður-
hús, verkstæði, bátaskýli og kartöflugeymsla.  

Mikil ræktun er í landinu og fallegur trjágróður, 
grasflöt, kartöflugarður og falleg vík fyrir uppsátur 
framan við bátaskýlið.

Verð 34,9 millj.

Sumarhús á sjávarlóð í Kjós. Frábær staðsetning.
 

Fallegt heilsárshús við Vatnsendahlíð í Skorradals-
hreppi. 

Eignin stendur á 2.975,0 fm. leigulóð á jarðar-
mörkum Vatnsenda og skógræktarinnar í Hvammi. 
Hornlóð á besta stað við vatnið (vatnalóð). 

Útsýni yfir Skorradalsvatn og fögur fjallasýn. 

Eignin er byggt árð 2000, 75,6 fm. að stærð auk 
10 fm. gestahúss. 
Húsið snýr í SV og nýtur vel sólar. Útsýni yfir 
Skorradalsvatn og fögur fjallasýn.

Verð 34,9 millj.

Heilsárshús í Skorradal. Hornlóð við Skorradalsvatn.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Grafarvogur

2ja – 3ja herbergja íbúð óskast nærri Spönginni

200-400 fermetra húsnæði með góðu athafnasvæði
 óskast til leigu

Staðsetning – Hálsar Reykjavík

Garðabær 
Glæsilegt einbýlishús niður við lækinn
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 500,0 fm. einbýlishús á frábærum 

stað niður við lækinn í Garðabæ.  Eignin er endurnýjuð á hlýlegan, vandaðan 
og smekklegan hátt. Garðurinn er endurhannaður og með harðviðarver-

öndum, heitum potti og lýsingu.
Einstök staðsetning. Frábært útsýni.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali, á netfanginu gtj@fastmark.is

Óskum eftir öllum 
stærðum og gerðum 

eigna á söluskrá

Skoðum og verðmetum 
samdægurs



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Fallegt og vel staðsett 196,4 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr, 
þar sem er auka íbúðarrými í 
Garðabæ. Húsið stendur innst 
í botnlanga á rólegum stað við 
Fannafold í Grafarvogi. Stór og 
skemmtilegur garður. 

Opið hús að Fannafold 14 
 þriðjudaginn 26. júlí milli  
kl 17:15 og 17:45 
V. 66,6 m.  

Glæsileg útsýnishæð að 
Ægisíðu. Um er að ræða 6 her-
bergja hæð með sérinngangi 
ásamt bílskúr og aukaherbergi 
í kjallara. Sameiginlegt þvot-
tahús og geymslur í kjallara 
ásamt 34% eignarhlut í íbúð í 
kjallara. Íbúðin í kjallaranum 
skilar hússjóði leigutekjum.  
Einstök staðsetning með  
glæsilegt sjávarútsýni á 
Ægisíðu í vesturbæ Reykja- 
víkur.   
V. 75,9 m.

FANNAFOLD 14, 112 REYKJAVÍK ÆGISÍÐA 60, 107 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

KLEPPSVEGUR 2
105 REYKJAVÍK

Falleg 116,2 fm endaíbúð á 7. hæð í lyfthúsi í Prentara 
blokkinni á horni Laugarnes- og Kleppsvegs. Stórglæ-
silegt sjávar, fjalla og borgarútsýni til norðurs, vesturs 
og suðurs. Suðvestursvalir. Opið hús að Kleppsvegi 2 
íbúð 0702 miðvikudaginn 27. júlí milli kl 20:00 og 20:30 
V. 44,9 m. 

VINDAKÓR 1
203 KÓPAVOGUR

Vindakór 1 - íbúð 0403  Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð 
á efstu hæð í á að sjá snyrtilegu húsi. Gott skipulag, 
tvennar salir. Sér 30,4 fm bílskúr í bílageymslu fylgir 
íbúðinni.  Uppl. gefur Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-
1168 - brynjar@eignamidlun.is.    V. 43 m.

NORÐURBRAUT 35A
220 HAFNARFJÖRÐUR

Norðurbraut 35A þ.e. 306,9 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr við Norður-
braut 35A í Hafnarfirði. Falleg lóð með stórum palli, 
heitum potti og fallegum gróðri.  Eignin þarfnast almenns 
viðhalds að utan og innan. Uppl. veitir Andri Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.is V. 
73,9 m. 

ANDARHVARF 11E
203 KÓPAVOGUR

131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.   
Upplýsingar veitir:  Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-1168 
- brynjar@eignamidlun.is. / BSc viðskiptafræði og nemi til 
löggildingar fasteignasala.   V. 49 m.

RJÚPNASALIR 10
203 KÓPAVOGUR

Vel staðsett 3ja herbergja 94,8 fm íbúð á 7. hæð í 10 
hæða lyftuhúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Fallegt útsýni, 
rúmgóðar suðaustur svalir og stæði í bílageyms-
lu. ÍBÚÐIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ 
OKKUR.  Gunnar J Gunnarsson, hdl. og lögg.fasteignasali 
í síma S:695-2525 eða gunnarj@eignamidlun.is  V. 37,9 m.

BAKKAHJALLI 8
200 KÓPAVOGUR

Fallegt 240,8 fm. parhús með innbyggðum bílskúr, innst 
í botnlanga. Húsið er á tveimur hæðum með svölum til 
suðurs og bakgarði til norðurs. Fimm svefnherbergi, 
stór stofa sem hægt er að nýta sem stofu og borðstofu. 
Eldhús, tvö baðherbergi, þvottaherbergi, geymslur og 
bílskúr. Opið hús að Bakkahjalla 8 þriðjudaginn 26. júlí 
milli kl 17:50 og 18:30 V. 69,9 m.  

MARÍUBAKKI 28
109 REYKJAVÍK

Skemmtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð. Eignin 
skiptist í Stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
þvottavélarými og búr. Laus við kaupsamning. Opið hús 
að Maríubakka 28 íbúð 0101 mánudaginn 25. júlí milli kl 
17:15 og 17:45 V. 25,9 m. 

KÁRSNESBRAUT 51A
200 KÓPAVOGUR

Falleg 3ja til 4ra herbergja útsýnis íbúð á fyrstu hæð 
auk bílskúrs í vesturbæ Kópavogs.  Stærð eignarinnar 
er 109,7 fm, þar af bílskúr 31 fm. Auðvelt er að stúka 
herbergi af stofu og hafa þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn 
rúmgóður með gluggum.. Eignin er laus strax.  V. 36,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

STAKKAHLÍÐ 17
105 REYKJAVÍK

 
Góð 3ja herbergja 118,5 fm enda íbúð í nýlegu húsi á 2. hæð við Stakkahlíð í 
Reykjavík. Tvö rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu. Vestur svalir, stór stofa 
sem er samliggjandi eldhúsi. Vel staðsett í rótgrónu hverfi í hlíðunum. Stutt í 
Kringluna, Suðurver og Hlíðar- og Hamrahlíðaskóla. LAUS VIÐ KAUPSAMN-
ING:   Opið hús að Stakkahlíð 17 íbúð 0201 þriðjudaginn 26. júlí milli kl 17:00 
og 17:30 V. 53,5 m.  

GRETTISGATA 6
101 REYKJAVÍK

 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu húsi að Grettisgötu 6 
Eignin er mjög vel hönnuð með tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðher-
bergi með hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrtilegu húsi. 
Glæsilega eign í hjarta bæjarins sem vert er að skoða.   Eignamiðlun kynnir 
opið hús Grettisgötu 6 þriðjudaginn 26/7/2016 frá 17:15 - 17:45 V. 59,9 m. 

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
Nýleg glæsileg 2ja herb. 91,4 fm. íbúð á 3. hæð í Mánatúni 17, auk stæðis í 
bílageymslu. Mjög góð staðsetning í húsinu. Myndavéladyrasími, vandaðar 
flísar, Kronotex harðparket  frá Birgisson og Gorenje eldhústæki. Svalir snúa 
í austur og suður. Lyfta. Húsið er klætt að utan og því viðhaldslétt.    Opið hús 
að Mánatúni 17 íb. 312 mánudaginn 25. júlí milli kl 17:30 og 18:00 V. 44,7 m

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

AUSTURBRÚN 25 
104 REYKJAVÍK

Falleg og mikið uppgerð 72 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara 
við Austurbrún í Reykjavík. Lagnir vorðu fóðraðar 2014 og 
baðherbergi nýlega standsett. Íbúðin er í leigu.Opið hús 
mánudaginn 25. júlí milli kl 17:15 og 17:45  V. 27,5 m.

BREKKUÁS 18
221 HAFNARFJÖRÐUR

Einbýlishús með aukaíbúð í Hafnarfirði. Fjögur svefn-
herbergi, stofa, þvottaherbergi, bað, eldhús, innbyggður 
bílskúr og tveggja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Nánari 
upplýsingar veitir Gunnar J Gunnarsson í síma 695-2525 
eða gunnarj@eignamidlun.is V. 66,5 m.

FLÓKAGATA 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt stúdíóherbergi og bílskúr 
samtals 186,1 fm. Eignin þarfnast lagfæringa. Húsið er 
mjög vel staðsett með útsýni á höfnina í HF. Innbyggður 
bílskúr. Laus strax. Sölumenn sýna. Upplýsingar gefur 
Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. í síma 899-1882 eða 
thorarinn@eignamidlun.is V. 36,9 m.

SKÓGARÁS 23
110 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 173,4 fm íbúð í tvíbýlishúsi ásamt 39,1 
fm bílskúr samtals 212,5 fm. Frábært útsýni Heiðmörk 
og fjallahringinn. Uppl. veitir Andri Guðlaugsson, lögg. 
fasteignasali í sími 662-2705 eða andri@eignamidlun.is  
V. 47 m.

OPIÐ 

HÚS

LAUGAVEGUR

• Glæsilegar fullbúnar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur.

• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

• Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna. 

• Vandaðar innréttingar í eldhúsi með granít á borðum.  

• Einstök staðsetning.

Nánari upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson
8991882 thorarinn@eignamidlun.is

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 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.

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Tökum á móti gestum í Mánatúni 13  
mánudaginn 25. júlí milli kl 17:15 og 18:00

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Geir Sigurðsson
s. 8249096

 geir@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
s. 8991882 

thorarinn@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

 
Einstaklega vandað og fallegt sumarhús við golfvöll- 
inn í Kiðjabergi, Grímsnesi. 

Húsið er á 1,55 hektara eignarlandi og skiptist það í for-
stofu, tvö baðherbergi, þrjú herbergi, stofu, opið eldhús 
og þvottaherbergi. Einnig er sérbyggt hús fyrir golfbíl 
og geymslu. Mjög stórar verandir eru við húsið með 
glæsilegu útsýni. Húsið er danskt EBK hús á steyptum 
grunni og steyptri gólfplötu með hitalögn. Inntaksgjald 
er greitt fyrir hitaveitu og þriggja ára heitavatnsnotkun. 

Bundið slitlag verður sett á vegi eftir að hitaveitu-
framkvæmdum verður lokið.  Húsið er einstaklega vel 
staðsett á hæð með góðu útsýni út á golfvöll, golfskála 
og Hvítá. V. Tilboð

KIÐJABERG Í GRÍMSNESI



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Fallegt og vel staðsett 196,4 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr, 
þar sem er auka íbúðarrými í 
Garðabæ. Húsið stendur innst 
í botnlanga á rólegum stað við 
Fannafold í Grafarvogi. Stór og 
skemmtilegur garður. 

Opið hús að Fannafold 14 
 þriðjudaginn 26. júlí milli  
kl 17:15 og 17:45 
V. 66,6 m.  

Glæsileg útsýnishæð að 
Ægisíðu. Um er að ræða 6 her-
bergja hæð með sérinngangi 
ásamt bílskúr og aukaherbergi 
í kjallara. Sameiginlegt þvot-
tahús og geymslur í kjallara 
ásamt 34% eignarhlut í íbúð í 
kjallara. Íbúðin í kjallaranum 
skilar hússjóði leigutekjum.  
Einstök staðsetning með  
glæsilegt sjávarútsýni á 
Ægisíðu í vesturbæ Reykja- 
víkur.   
V. 75,9 m.

FANNAFOLD 14, 112 REYKJAVÍK ÆGISÍÐA 60, 107 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

KLEPPSVEGUR 2
105 REYKJAVÍK

Falleg 116,2 fm endaíbúð á 7. hæð í lyfthúsi í Prentara 
blokkinni á horni Laugarnes- og Kleppsvegs. Stórglæ-
silegt sjávar, fjalla og borgarútsýni til norðurs, vesturs 
og suðurs. Suðvestursvalir. Opið hús að Kleppsvegi 2 
íbúð 0702 miðvikudaginn 27. júlí milli kl 20:00 og 20:30 
V. 44,9 m. 

VINDAKÓR 1
203 KÓPAVOGUR

Vindakór 1 - íbúð 0403  Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð 
á efstu hæð í á að sjá snyrtilegu húsi. Gott skipulag, 
tvennar salir. Sér 30,4 fm bílskúr í bílageymslu fylgir 
íbúðinni.  Uppl. gefur Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-
1168 - brynjar@eignamidlun.is.    V. 43 m.

NORÐURBRAUT 35A
220 HAFNARFJÖRÐUR

Norðurbraut 35A þ.e. 306,9 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr við Norður-
braut 35A í Hafnarfirði. Falleg lóð með stórum palli, 
heitum potti og fallegum gróðri.  Eignin þarfnast almenns 
viðhalds að utan og innan. Uppl. veitir Andri Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali s. 662-2705 / andri@eignamidlun.is V. 
73,9 m. 

ANDARHVARF 11E
203 KÓPAVOGUR

131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.   
Upplýsingar veitir:  Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-1168 
- brynjar@eignamidlun.is. / BSc viðskiptafræði og nemi til 
löggildingar fasteignasala.   V. 49 m.

RJÚPNASALIR 10
203 KÓPAVOGUR

Vel staðsett 3ja herbergja 94,8 fm íbúð á 7. hæð í 10 
hæða lyftuhúsi við Rjúpnasali í Kópavogi. Fallegt útsýni, 
rúmgóðar suðaustur svalir og stæði í bílageyms-
lu. ÍBÚÐIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ 
OKKUR.  Gunnar J Gunnarsson, hdl. og lögg.fasteignasali 
í síma S:695-2525 eða gunnarj@eignamidlun.is  V. 37,9 m.

BAKKAHJALLI 8
200 KÓPAVOGUR

Fallegt 240,8 fm. parhús með innbyggðum bílskúr, innst 
í botnlanga. Húsið er á tveimur hæðum með svölum til 
suðurs og bakgarði til norðurs. Fimm svefnherbergi, 
stór stofa sem hægt er að nýta sem stofu og borðstofu. 
Eldhús, tvö baðherbergi, þvottaherbergi, geymslur og 
bílskúr. Opið hús að Bakkahjalla 8 þriðjudaginn 26. júlí 
milli kl 17:50 og 18:30 V. 69,9 m.  

MARÍUBAKKI 28
109 REYKJAVÍK

Skemmtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð. Eignin 
skiptist í Stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
þvottavélarými og búr. Laus við kaupsamning. Opið hús 
að Maríubakka 28 íbúð 0101 mánudaginn 25. júlí milli kl 
17:15 og 17:45 V. 25,9 m. 

KÁRSNESBRAUT 51A
200 KÓPAVOGUR

Falleg 3ja til 4ra herbergja útsýnis íbúð á fyrstu hæð 
auk bílskúrs í vesturbæ Kópavogs.  Stærð eignarinnar 
er 109,7 fm, þar af bílskúr 31 fm. Auðvelt er að stúka 
herbergi af stofu og hafa þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn 
rúmgóður með gluggum.. Eignin er laus strax.  V. 36,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

STAKKAHLÍÐ 17
105 REYKJAVÍK

 
Góð 3ja herbergja 118,5 fm enda íbúð í nýlegu húsi á 2. hæð við Stakkahlíð í 
Reykjavík. Tvö rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu. Vestur svalir, stór stofa 
sem er samliggjandi eldhúsi. Vel staðsett í rótgrónu hverfi í hlíðunum. Stutt í 
Kringluna, Suðurver og Hlíðar- og Hamrahlíðaskóla. LAUS VIÐ KAUPSAMN-
ING:   Opið hús að Stakkahlíð 17 íbúð 0201 þriðjudaginn 26. júlí milli kl 17:00 
og 17:30 V. 53,5 m.  

GRETTISGATA 6
101 REYKJAVÍK

 
Einstök 149,5 fm íbúð á 3. hæð í fallegu og sögufrægu húsi að Grettisgötu 6 
Eignin er mjög vel hönnuð með tveimur svefnherbergjum, glæsilegu baðher-
bergi með hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrtilegu húsi. 
Glæsilega eign í hjarta bæjarins sem vert er að skoða.   Eignamiðlun kynnir 
opið hús Grettisgötu 6 þriðjudaginn 26/7/2016 frá 17:15 - 17:45 V. 59,9 m. 

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
Nýleg glæsileg 2ja herb. 91,4 fm. íbúð á 3. hæð í Mánatúni 17, auk stæðis í 
bílageymslu. Mjög góð staðsetning í húsinu. Myndavéladyrasími, vandaðar 
flísar, Kronotex harðparket  frá Birgisson og Gorenje eldhústæki. Svalir snúa 
í austur og suður. Lyfta. Húsið er klætt að utan og því viðhaldslétt.    Opið hús 
að Mánatúni 17 íb. 312 mánudaginn 25. júlí milli kl 17:30 og 18:00 V. 44,7 m

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

AUSTURBRÚN 25 
104 REYKJAVÍK

Falleg og mikið uppgerð 72 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara 
við Austurbrún í Reykjavík. Lagnir vorðu fóðraðar 2014 og 
baðherbergi nýlega standsett. Íbúðin er í leigu.Opið hús 
mánudaginn 25. júlí milli kl 17:15 og 17:45  V. 27,5 m.

BREKKUÁS 18
221 HAFNARFJÖRÐUR

Einbýlishús með aukaíbúð í Hafnarfirði. Fjögur svefn-
herbergi, stofa, þvottaherbergi, bað, eldhús, innbyggður 
bílskúr og tveggja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Nánari 
upplýsingar veitir Gunnar J Gunnarsson í síma 695-2525 
eða gunnarj@eignamidlun.is V. 66,5 m.

FLÓKAGATA 6
220 HAFNARFJÖRÐUR

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt stúdíóherbergi og bílskúr 
samtals 186,1 fm. Eignin þarfnast lagfæringa. Húsið er 
mjög vel staðsett með útsýni á höfnina í HF. Innbyggður 
bílskúr. Laus strax. Sölumenn sýna. Upplýsingar gefur 
Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fs. í síma 899-1882 eða 
thorarinn@eignamidlun.is V. 36,9 m.

SKÓGARÁS 23
110 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 173,4 fm íbúð í tvíbýlishúsi ásamt 39,1 
fm bílskúr samtals 212,5 fm. Frábært útsýni Heiðmörk 
og fjallahringinn. Uppl. veitir Andri Guðlaugsson, lögg. 
fasteignasali í sími 662-2705 eða andri@eignamidlun.is  
V. 47 m.

OPIÐ 

HÚS

LAUGAVEGUR

• Glæsilegar fullbúnar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur.

• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

• Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna. 

• Vandaðar innréttingar í eldhúsi með granít á borðum.  

• Einstök staðsetning.

Nánari upplýsingar gefur Þórarinn M. Friðgeirsson
8991882 thorarinn@eignamidlun.is

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 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.

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Tökum á móti gestum í Mánatúni 13  
mánudaginn 25. júlí milli kl 17:15 og 18:00

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Geir Sigurðsson
s. 8249096

 geir@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
s. 8991882 

thorarinn@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
s. 8961168 

brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

 
Einstaklega vandað og fallegt sumarhús við golfvöll- 
inn í Kiðjabergi, Grímsnesi. 

Húsið er á 1,55 hektara eignarlandi og skiptist það í for-
stofu, tvö baðherbergi, þrjú herbergi, stofu, opið eldhús 
og þvottaherbergi. Einnig er sérbyggt hús fyrir golfbíl 
og geymslu. Mjög stórar verandir eru við húsið með 
glæsilegu útsýni. Húsið er danskt EBK hús á steyptum 
grunni og steyptri gólfplötu með hitalögn. Inntaksgjald 
er greitt fyrir hitaveitu og þriggja ára heitavatnsnotkun. 

Bundið slitlag verður sett á vegi eftir að hitaveitu-
framkvæmdum verður lokið.  Húsið er einstaklega vel 
staðsett á hæð með góðu útsýni út á golfvöll, golfskála 
og Hvítá. V. Tilboð

KIÐJABERG Í GRÍMSNESI



LJÓSVALLAGATA 12 - JARÐHÆÐ

RAUÐHAMRAR 10 - 4RA HERB. MEÐ BÍLSKÚR

HELLUVAÐ 21 - 4RA HERB. MEÐ BÍLSKÝLI

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. JÚLÍ KL. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. JÚLÍ KL. 17:00-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. JÚLÍ KL. 17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 47,9 fm 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Tvö 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. 
Eldhús opið inn í rúmgóða stofu.  
Staðsetning eignar er mjög góð í 
hjarta Reykjavíkur. Eignin gefur góða 
möguleika, m.a. að leigja frá sér 
annað herbergið þar sem það er ekki 
tengt íbúðinni. Eignin er í göngufæri 
við alla almenna þjónustu.  
Verð 26.9 millj.

Falleg 136 fm  4ra-5 herbergja íbúð á 4.hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt 
bílskúr. Mjög vel skipulögð og rúmgóð eign með miklu útsýni. Þrjú svefn-
herbergi. Sjónvarpsherbergi. Björt stofa með glæsilegu útsýni. Rúmgott 
eldhús með borðkrók. Sameign sem hefur fengið mjög gott viðhald og 
lýtur eignin mjög vel út. Verð 38.5 millj.

Falleg 104 fm 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í fallegu lyftuhúsi auk stæðis 
í bílageymslu. Einstök eign með frábæru útsýni. Þrjú rúmgóð svefn-
herbergi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu. Björt stofa með 
glæsilegu útsýni. Fallegt eldhús með borðkrók. Sérgeymsla í kjallara. 
Verð 39.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Grandahvarf 6a Kópavogi
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 25. JÚLÍ KL. 17:00 – 17.30

Háhæð 1 Garðabæ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 26. JÚLÍ KL. 17.30 - 18.00

Hofteigur 42 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 26. JÚLÍ FRÁ KL: 17:15-18:00

Mjög góð 3-4ja herb. 124,9 fermetra hæð með sér inngangi, ásamt 24,4 fermetra 
flísalögðum bílskúr. Samtals birt séreign 149,3 fermetrar. Glæsilegt útsýni yfir Elliða-
vatn,11,3 fermetra flísalagðar svalir. Verð 52,5 millj.  
ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR: Elka S: 863-8813 elka@gardatorg.is, viðskiptafræð-
ingur og í námi til lögg.fasteignasala og Sigurður löggiltur fasteignasali  S: 898-3708 
sigurdur@gardatorg.is.

Gott 164,2 fm parhús með bílskúr á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er í 
raun talsvert stærra, milliloft er yfir íbúðinni sem er ekki inní fermetratölu ca 40 fer-
metrar, eins er kjallari undir húsinu sem er ca 90 fermetrar með mikla stækkunar-
möguleika. Auðvelt er að útbúa aukaíbúð í kjallara. Verð 62 millj.  
ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR: Elka S: 863-8813 elka@gardatorg.is, viðskiptafræð-
ingur og í námi til lögg.fasteignasala og Sigurður löggiltur fasteignasali  S: 898-3708 
sigurdur@gardatorg.is

Til sölu tvær samþykktar íbúðir í mjög vel staðsettu húsi við Hofteig í reykjavík. Íbúð 
á hæð. 86,3 fm 4ra herbergja íbúð að mestu upprunaleg með suður svölum ásamt 
21,9 fm gróðurskála. Íbúð í risi. 45,1 fm risíbúð sem þarfnast standsetningar. Sam-
tals birt séreign  153,3 fm. Íbúðunum fylgir sam. þvottahús í kjallara. Verð 47,5 m 
Allar nánari uppls. veitir steinar s: 898-5254

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Lei

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is

Lei
fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Lei

fur

Hraf
nhild

ur

Guðrún

  K
ris

tín

820 8101 
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i      

 Sturla

899 9083
    

  D
aði

820 8103
Eym

undur

690 14
22Sigrún

 857 2267 Helg
i

615 2426Ólafía 

898 8242Árný

     
Ritari

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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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
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júlí kl. 17.30-18.00

Stóragerði 10   108 Reykjavík 36.900.000

Björt og falleg, vel skipulögð íbúð á 2. hæð með stórum stofum og tveimur 
svefnherbergjum. Ljóst eikarparket á gólfum. Vönduð eign á vinsælum stað.  
Suðursvalir. Bílskúr.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 120,5 m2         Bílskúr 

HRINGIÐ OG PANTIÐ SKOÐUN

Lindarflöt 35   210 Garðabæ

Verð: 115.000.000

Stórglæsilegt, bjart og vel staðsett einbýlishús á einni hæð á vinsælum stað í 
Garðabæ.  Arinn í stofu.  Hjónaherbergi með fataherbergi. Þrjú baðherbergi. 
Vönduð Poggenpohl eldhúsinnrétting með Miele tækjum.  Vinnustofa er í nýbyggingu 
sem auðvelt er að breyta í aukaíbúð.  Mjög falleg og vönduð eign sem hefur verið 
vel við haldið og endurnýjuð á smekklegan hátt.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús      Stærð: 251 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júlí kl. 18.30-19.00

Stakkholt 2a   105 Reykjavík 38.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt 2ja herbergja íbúð á 5.hæð í 
nýlegu lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðinni fylgir stæði 
í lokaðri bílageymslu. Aukin lofthæð er í íbúðinni sem gerir 
hana einstaklega bjarta og glæsilega. Öll rými eignarinnar eru 
mjög rúmgóð. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá GKS. Út frá 
stofunni eru góðar suður svalir. Frábær eign í miðborginni

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 80,3 m2

Háteigsvegur 3   105 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 26. júlí kl.17:30-18:00 

Herbergi: 3      Stærð: 79,3 m2 

Góð 3ja herbergja íbúð í uppgerðu fjölbýlishús. Íbúðin er á fyrstu hæð, alls 
79,3fm að stærð, þar af er geymsla í kjallara, um 7,6fm. Íbúðin skiptist í hol, 
tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og baðherbergi, ásamt góðu aðalrými með 
eldhúsi, borðstofu og stofu

31.500.000

Upplýsingar: 
Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

HELLAGATA 15
Urriðaholti - 210 Garðabæ

NÝTT Í 

SÖLU!

• Nýjar útsýnisíbúðir

• 3ja og 4ra herbergja

• Bílageymsla og lyfta

• Stærðir: 93 - 140 m2

• Verð frá 36,9 m.kr.

Fyrsta 
vistvottaða 

hverfið 
á Íslandi

NÝTT 
9 íbúða fjölbýlishús með lyftu og bílakjallara
Ásett verð frá kr. 36.900.000,-

Afhending í október 2016.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
BJARNI Í SÍMA 895 9120

OPIÐ HÚS mánudaginn 25. júlí kl. 17:30-18:00



BÍLAR &
FARARTÆKI

SjálfSkiptur
RENAULT Megane berline. Árgerð 
2008, ekinn 139 Verð 690.000.Topp 
eintak. 100% lánamöguleikar til 36 
mánaða. www.netbilar.is s : 588-5300

SUBARU Legacy. Árgerð 2008, ekinn 
119 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur . 
TILBOÐ 1.490.000. Rnr.213763.www.
netbilar.is s: 588-5300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

Fiat Ducato húsbíll - árgerð 1999 
- ekinn 123.000 km. Gott eintak 
og snyrtilega umgengin. Markísa, 
hjólagrind, sólarsella og nýir 
rafgeymar. Gott eintak sem fæst á 
góðu verði. Ásett 2.690.000 kr. Nánari 
upplýsingar gefur Bílás, Bílasala 
Akranes í síma 863 2622 / 431 2622

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MMC Outlander Instyle hybrid, 
5/2016, módelár 2015, óekinn og 
ónotaður bíll, leðuráklæði, 18” felgur 
og dekk, íslenskt leiðsögukerfi ogfl, 
tilboðsverð 5.390 þús, er á staðnum, 
raðnr 142472.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað 

laugardaga
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

toyota avenSiS 2003 - 
790.000 kr

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL árg. 
2003. Senon ljós, skyggðar rúður og 
fl. Ek.223.000. Vél upptekin í 84.000 
vegna galla af Toyota. Sjálfskiptur, 
bensín. Sumar- og vetrardekk á 
nöglum fylgja. Allt nýtt í bremsum. 
Hjólalegur framan. Ný smurður. Uppl. 
í síma 895 2000 Ásett verð 850.000. 
Bein sala

FORD - ESCAPE V6 All wheel drive Árg 
2008 Ekinn 123.000 km Nýskoðaður 
athugasemdalaust Nýtt í bremsum 
Toppeintak Verð 2.090.000-kr Uppl í 
síma 7792416

DekurBíll - lítið ekinn !
VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir 
eigendur, ekin 51. þús km. 5 gíra, 
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður, 
dekurbíll. verð. 1.580.000,- Uppl. í s. 
8223322

Wv Polo Árg 2000 Í góðu lagi. Útlit 
gott. Keyrður 150þ. S. 8941748 V. 
290þ.

 Bílar óskast

Bíll ÓSkaSt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

 Hjólbarðar

fráBær DekkjatilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

tecHking 
vinnuvélaDekk

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

 varahlutir

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

Bauganes
EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR OG GÓÐRI LÓÐ

Bauganes, Skerjafirði, Reykjavík: 
Fallegt, rúmlega 132 fm. steinhús 
á fallegum og rólegum stað í 
Skerjafirði. Hæð hússins er  um 
105 fm og í kjallara er um 27 fm 
geymsla. 28 fm. bílskúr fylgir þannig 
að eignin er samtals rúmir 160 fm. 
Lóðin er 630 fm eignarlóð, þannig 
að stækkunarmöguleikar eru miklir. 
Á hæðinni eru tvö svefnherbergi, 
vinnuherbergi, eldhús og endurnýjað 

bað. Fallegur gróinn garður og góður pallur. Verð 62,9 millj.

Kiðárbrekkur 5
HÚSAFELLI

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: Mjög 
vel staðsett og gott sumarhús við 
Kiðárbrekkur í Húsafelli. Fallegt 
umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur 
gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, 
veitingarekstur o.fl. á svæðinu. 
Tækifæri til að eignast bústað í 
þessari náttúruparadís.  
Verð 16,9 millj. 

Sæviðarsund
ÁSAMT INNBYGGÐUM BÍLSKÚR

Sæviðarsund, efri hæð með bílskúr: 
Ca. 82 fm. íbúð ásamt ca. 41 fm. 
innbyggðum bílskúr, samtals 123,1 
fm. Íbúðin er mikið endurnýjuð með 
nýlegum innréttingum og parketi en 
húsið þarfnast viðgerðar. Verið er að 
leita tilboða í utanhúsviðgerð. Laus til 
afhendingar. Lyklar á skrifstofu.   
Bókið skoðun.  Verð 36,9 millj.

Endurbyggt sumarhús í Borgarfirði
NÁLÆGT SVIGNASKARÐI

Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt hús á 
stórri lóð á fallegri kjarri vaxinni lóð 
í Kálfhólabyggð í Borgarfirði auk ca. 
9 fm. gestahúss og geymsluskúrs. 50 
ára lóðarleigusamningur með heimild 
til að byggja annan bústað. Húsið 
var endurnýjað fyrir fáeinum árum . 
Mjög hagstætt lóðarleigugjald.  
Verð 14,5 millj.

Gljúfrasel
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM

Gljúfrasel : Ca. 364 fm. vel viðhaldið 
einbýli á mjög góðum stað í 
Seljahverfi á tveimur hæðum. Á efri 
hæð hússins eru 4 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi auk stofu og 
sólstofu sem er nýlega endurnýjuð 
og með frábæru útsýni. Húsinu fylgja 
tvær nýlega innréttaðar aukaíbúðir 
sem henta vel til útleigu eða fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Góður tvöfaldur 
bílskúr. Verð 76,9 millj. 

ÞÓRÐARSVEIGUR
3JA HERB. M/BÍLGEYMSLU

Þórðarsveigur, 2.hæð: Falleg, vel 
skipulögð íbúð á annari hæð í nýlegu 
lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi, stofa 
og suðursvalir, þvottaherbergi innan 
íbúðar, geymsluherbergi í íbúð og 
önnur geymsla á jarðhæð. Gott eld-
hús og vandað baðherbergi. Stæði í 
bílgeymslu fylgir. Verð 32,9 millj.

Sumarhús í Eilífsdal Kjós
HAMRAR 7

Ca. 43 fm. fm. vel staðsett sumarhús 
á góðum stað, innarlega í landi 
Valshamra í Kjós. Rafmagn er komið 
að lóðarmörkum og vatn til staðar í 
bústaðnum. Húsið stendur hátt og er 
útsýni frá því fallegt. Fallegt umhverfi. 
Verð 5,2millj.

Blásalir 20, jarðhæð
OPIÐ HÚS MÁN 25/7 KL. 17-17:30

Blásalir 20: 3ja herbergja sérhæð 
með útgengi á verönd á frábærum 
stað í Salahverfi:  Skiptist í stofu, tvö 
svefnherbergi, eldhús, baðherbegi 
og þvottaherbergi innan íbúðar. 
Sérinngangur og góð verönd frá stofu. 
Frábær staðsetning gagnvart skólum, 
íþróttamannvirkjum og þjónustu. 
Verð 36,9 millj.  
Opið hús mán 25/7  
kl. 17-17:30, verið velkomin.

Kirkjusandur 3
OPIÐ HÚS MÁN 25/7 KL. 17-17:30

Kirkjusandur 3, íbúð 402: Ca. 123 
fm. björt og falleg íbúð á 4. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi með bílgeymslu. 
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur, 
eitt svefnherbergi, eldhús með 
miklum og vönduðum innréttingum 
og baðherbergi. Einnig er sólstofa. 
Útsýni er frábært yfir flóann. Þvotta-
herbergi er sameiginlegt með tveimur 
öðrum íbúðum á hæðinni. Stæði í 

bílageymslu og sérgeymslur, sameiginleg líkamsræktaaðstaða með tækjum. Húsvörður er í 
húsinu.  Verð 54,9 millj. Opið hús mán 25/7. kl. 17-17:30, verið velkomin.

OPIÐ HÚS

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.

OPIÐ HÚS

 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


