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SELD

Sílakvísl - 4ra herbergja 
Flott  mikið endurbætt  sérhæð.  Eignin er á 
tveimur hæðum, hæð og ris. Eignin er björt og vel 
skipulögð.  Hún nýtist mjög vel, með glugga á þrjá 
vegu og vestursvölum.  Eignin er skráð 109,5 fm en 
nýtanlegur golfflötur ca 130 fm. 3 svefnh. og tvær 
stofur.  V. 40,9 m.    Uppl. veitir Bogi M. Pétursson 
lögg. fast. Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Ljósakur 8 - 3ja herbergja
Nýleg vönduð og fullbúin 116,5  íbúð á 1. hæð.  
Sérinngangur frá bílastæði, aukin lofthæð og stórar suður 
svalir.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  V. 47,9 m.     
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson 6993444.  
Opið hús  á morgun kl 17:30-18:00. 

Þórðarsveigur 3ja herbergja
85,6fm íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi með sér inngangi. 
Stæði í lokaðri upphitaðri bílageymslu. Þvottahús innan 
íbúðar. Barnvænt hverfi. Stutt í alla helstu þjónustu.  
Verð 34,9M. Opið hús á þriðjudag milli 17:30-
18:00. Upplýsingar veitir Jón í s. 777-1215 eða á jon@
heimili.is.

Góð fjögurra herbergja í Kórahverfi  
Góð 125 fm fjögurra herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Þrjú góð svefnherbergi, þvottahús innan 
eignar, rúmgott eldhús og góð stofa með útgengi út á 
yfirbyggðar svalir með fallegu útsýni.  V. 44,9M.  
Opið hús í dag kl. 17:30 - 18:00. Uppýsingar veita Bogi 
s: 699-3444 og/eða Brynjólfur S: 896-2953..

Sundlaugavegur 14- Sérhæð 
Vel skipulögð sérhæð ástamt bílskúr og auka-
herbergi í kjallara.  Sérinngagnur, suður svalir og 
fallegur bakgarður.  Fjögur svefnherbergi.   V.   Allar 
frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fast-
eignasali. finnbogi@heimili.is .   Opið hús þriðju-
daginn 20. september frá kl. 17:30 - 18:00. 

Garðaflöt -   Einbýlishús. 
Vel skipulagt 245 fm einbýli á einni hæð. Húsið 
er byggt 1968 en hefur verið breytt og endurbætt 
frá upprunalegri teikningu.  Húsið stendur á 805 
fm lóð.    Endurnýjun á þaki, hitalögnum í gólfi og 
viðarklæðningu að utan.   Húsið er þó ekki að fullu 
innréttað að innan.  V 75,0m  Upplýsingar veitir 
Bogi Molby Pétursson s: 699-3444

Hallakur - 3ja herb. 
Sérlega vönduð og falleg um 118 fm íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sólpalli í suður. Tvö 
rúmgóð herbergi og stór suðurstofa. Opið eldhús 
við stofuna, falleg innrétting og vönduð tæki. Við-
haldslitið hús. Góð staðsetning. V. 49,9 m.

Skúlagata -  fyrir 60+
Falleg 3ja herbergja íbúð fyrir 60+i. Heildarstærð er 
um 102 fm og er inni í því sérstæði í bílageymslu. 
Tvö rúmgóð herbergi og stofa með parketi.  
Þvottahús er innan íbúðar. Rúmgóðar svalir. Hús-
vörður í húsinu. Mikil sameign fylgir, m.a. hlutdeild 
í veislusal, heilsurækt og húsvarðaíbúð.  V.  41,9 m    
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Þrastarás 16 -  Góð 3ja. herbergja 
Góð 3ja. herbergja íbúð á góðum stað í Hafnarfirði 2 
svefnh. stór stofa, þvottahús og geymsla í íbúð, frábært 
útsýni, stutt í þjónustu, parket á herberbergjum og stofu, 
flísar á baðherbergi og þvottahúsi, opið hús þriðjudag-
inn 20.09.2016 milli kl. 17:00 - 17:30. Gunnlaugur 617 
5161 tekur á móti gestum.

Hraunbær 102b - 3ja herbergja
 Íbúð á efstu hæð með frábæru útsýni til suðurs. Eignin 
er um 93 fm og hefur verið töluvert endurnýjuð, m.a. 
nýtt vandað eldhús og öll tæki. Baðherbergi hefur verið 
endurnýjað einnig. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu. Eignin er laus strax.  Óskað er eftir kauptil-
boði!   Opið hús á morgun þriðjudag kl 18:00-18:30.   
Gunnlaugur 6175171

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

RE/MAX SENTER KYNNIR: 
Glæsilegt einbýlishús á 
vinsælum stað fyrir ofan 
Elliðaárdalinn í Árbæ. Húsið 
er vandað og vel viðhaldið. 
OPIÐ HÚS Í DAG, 19 SEPT., KL 
17-17.30, MALARÁS 4.

Húsið skiptist þannig, gengið 
inn á jarðhæð, þar er forstofa 
og hol með góðum fataskápum, 
flísar á gólfum, inn af holi er 
stofa, baðherbergi og herbergi. 
Baðherbergi með góðri sturtu, 
snyrtilegri innréttingu. Baðher-
bergið er flísalagt, gólf og vegg-
ir. Inn af holinu er einnig gengið 
inn gang, þar sem eru góðir 
skápar, geymsla, herbergi og 
rúmgott þvottahús með sturtu 
og innangengt í snyrtilegan bíl-
skúr. Stiginn á milli hæða er 
veglegur með eik í þrepum og 
hnota í handriði.

Efri hæðin er mjög rúmgóð og 
björt. Stofurnar eru fjórar á efri 
hæð, setustofa, sjónvarpsstofa, 
borðstofa ásamt rúmgóðri betri 
stofu með eikarparketi á gólfi. 
Úr stofunni er útgengi út á 
svalir, sem snúa til vesturs með 
miklu útsýni yfir Elliðaárdalinn. 

Útgangur í garð að aftanverðu 
út á suðurverönd. Gott eldhús 
með góðu skápa- og borðplássi, 
flísar á milli efri og neðri skápa 
og korkur á gólfi. Í eldhúsinu 
er góður borðkrókur og búr. Á 
efri hæðinni er sjónvarpsstofa 
með útgengi út á skjólgóða 
suðurverönd, ásamt hjónaher-
bergi og tveimur öðrum barna-

her bergjum. Garðurinn var 
endurhannaður og frá honum 
gengið á vandaðan hátt. Góð 
útigeymsla er undir verönd.

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar Sverrir Harðarson 
8622001 gunnar@remax.is og 
Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 
899-6753 arg@remax.is

Glæsilegt einbýli í Árbæ

Opið hús verður í Malarási 4 í dag.

Mánudagur 19. september 201638. tbl.

Landmark leiðir þig heim!
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Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

 Jarðhæð, skráð skv. ÞÍ 130 fm.  
 5 svefnherbergi 
 MIKIÐ endurnýjuð 
 Laus við kaupsamning 
 2 föld stofa 

 Þvottahús og geymsla innan íb. 
 Endurn. skolplagnir 2014 og 

drenað 
 Endurnýjuð heita- og kaldavatns-

inntök hússins.   Sér pallur 

Kópavogsbraut 99      39,9m 

 

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 

Opið hús þriðjudaginn 20. september kl. 17:00 - 17:30 

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



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

Frostaskjól.
Virkilega fallegt og vandað 285,1 fm. endaraðhús á þremur hæðum að meðtöldum bílskúr á þessum eftirsótta stað við Frosta-
skjól.  Húsið er teiknað að innan af Finni Fróðasyni, arkitekt og Stanislah Bohic hannaði lóð hússins. Stórar og bjartar stofur 
með mikilli lofthæð. Borðstofa með útgengi á skjólsæla verönd. Fjögur herbergi. Hús að utan nýlega málað. 
Eignin er vel staðsett með Grandaskóla, íþróttaaðstöðu KR, tónlistarskóla o.fl í góðri göngufjarlægð.

Verð 89,5 millj.

Bragagata 16. 4ra herbergja íbúð. Laus strax.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð og björt 100,6 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum við Bragagötu. Íbúðin er laus til afhendingar nú 
þegar. 5 íbúðir eru í húsinu. Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. Þrjú herbergi. Eldhús með fallegum upprunalegum innrétt-
ingum. Fallegt útsýni er úr íbúðinni og af suðursvölum.Verið velkomin.

 Verð 44,9 millj.

FROSTASKJÓLBRAGAGATA

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 25 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 111,0 
fermetrum upp í 179,2 fermetra og verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 

og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum. Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

267,7 fm. parhús á tveimur hæðum á glæsilegum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ með innbyggðum 33,3 
fm. bílskúr. Búið er að loka á milli efri og neðri 
hæðar og er nýtt í dag sem sitthvor hæðin. Auðvelt 
er að opna aftur á milli hæða. Auk þess er búið að 
útbúa 32,2 fermetra stúdíó íbúð undir bílskúr með 
baðherbergi og eldunaraðstöðu. Aukin lofthæð er 
á efri hæð eignarinnar og svalir til vesturs.  

Eignin er í enda botnlanga með óhindruðu út-
sýni yfir sundin, Snæfellsjökul og Esjuna.

Verð 64,9 millj.

Fellsás- Mosfellsbæ. Parhús. Tvær íbúðir.

Virkilega glæsilegt 126,6 fm. sumarhús, að með-
talinni 12,0 fm. geymslu, á 5.780 fm. frábærlega 
staðsettri eignarlóð við Kerhraun í Grímsnesi.  

Stór verönd er við húsið og frá húsi og verönd 
nýtur mjög fallegs útsýnis. Hitaveita er komin að 
húsinu.  Stór og björt stofa. Þrjú herbergi. Innbú, 
utan persónulegra muna, fylgir með eigninni.

 Á lóðinni hefur verið útbúinn fótboltavöllur fyrir 
börn með trjágróðri í kring og aðkeyrsla að húsinu 
er lögð rauðamöl. 

Verð 39,9 millj. 

Glæsilegt sumarhús á eignarlandi - Kerhraun Grímsnesi

Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. 

Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og 
hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður 
og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu 
til norðurs. Stórar stofur með arni. Þrjú rúmgóð 
herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á 
neðri hæð með sér inngangi. 

Húsið er mikið endurnýjað. 

Verð 81,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. út-
sýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn 
á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjallara. Gólfsíðir 
gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá 
íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 
fm. þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum 
úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi 
á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir.  Íbúðin 
er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  
Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum 
gólfefnum.

Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Verð 145,0 millj.

Vatnsstígur -  4ra herbergja útsýnisíbúð. Aðeins tvær íbúðir á hæð.

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. 
einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. 
Mögulegt er að gera auka íbúð í bílskúr, sem er 
69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefn-
herbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar 
og tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endur-
nýjað og gólfefni að stærstum hluta. 

Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og 
skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Öldusels-
skóla, tveimur leikskólum, ÍR-svæðinu og nokk-
urra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj. 

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.
Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús. 

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

Verð 84,9 millj.

Búðavað.  Parhús með stórfenglegu útsýni.
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Vandað og vel skipulagt 215,3 fm. parhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað. 

Rúmgóðar samliggjandi stofur með útgengi í skála. 
Hjonasvíta með fataherbergi og baðherbergi og 
tvö minni herbergi. Möguleiki er að hafa 4 herbergi 
með því að breyta fataherbergi í svefherbergi. 
Ofanbirta og mikil lofthæð í holi efri hæðar. Svalir 
til norðvesturs. Lóðin er ræktuð og með tveimur 
veröndum með skjólveggjum og fallegum gróðri.  

Verð 79,9 millj.

Hvassaleiti. Parhús.
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 255,4 fm. 
einbýlishús á einni hæð á virkilega fallegri, gróinni 
og vel hirtri lóð á einstökum stað neðarlega í 
Fossvogi.  

Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum 
árum, m.a. gólfefni, baðherbergi, eldhús, raflagnir 
o.fl.   Nýtt þak var sett á húsið árið 1989. 

Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi í 
húsinu. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Grundarland.

SAFAMÝRI 27. JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og mjög lítið niðurgrafin 109,8 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi á þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin skiptist í rúmgott ho, rúmgóð stofu/borðstofu, endurnýjað 
eldhús og tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara.  Verið velkomin.

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. FÍN ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað í 
Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og raf-
magnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnh., eldhús, baðherbergi og stofu 
(auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). Suður-
svalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning.

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. ENDAÍBÚÐ. 
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 kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. 

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
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. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. 2 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 sam-
eiginlegur matsalur. 

LAUGARNESVEGUR 83.  ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar sjarmerandi og vel skipulögð 60,8 fm. miðhæð auk 31,0 fm.bílsk. í mjög fallegu 
þríbýli við Laugarnesveg. Húsið lítur vel út að utan eftir miklar endurbætur þar sem 
m.a. hefur verið skipt um allt járn á þaki og hliðum hússins. Stofa með gluggum til 
suðurs og austurs. Virkilega vel staðsett eign í Laugardalnum.

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er yfir 
hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í góðu 
göngufæri við miðborgina.

HRAUNBRAUT - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Góð 48,6 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er snyrtileg með 
nýlegum gólfefnum. Tengi fyrir þvottavél í íbúð. Stutt er í alla verslun og þjónustu, 
bæði við Nýbýlaveg og Hamraborg, samgöngur, leikskóla, skóla og sundlaug. Eign 
á rólegum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Frostaskjól.
Virkilega fallegt og vandað 285,1 fm. endaraðhús á þremur hæðum að meðtöldum bílskúr á þessum eftirsótta stað við Frosta-
skjól.  Húsið er teiknað að innan af Finni Fróðasyni, arkitekt og Stanislah Bohic hannaði lóð hússins. Stórar og bjartar stofur 
með mikilli lofthæð. Borðstofa með útgengi á skjólsæla verönd. Fjögur herbergi. Hús að utan nýlega málað. 
Eignin er vel staðsett með Grandaskóla, íþróttaaðstöðu KR, tónlistarskóla o.fl í góðri göngufjarlægð.

Verð 89,5 millj.

Bragagata 16. 4ra herbergja íbúð. Laus strax.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð og björt 100,6 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum við Bragagötu. Íbúðin er laus til afhendingar nú 
þegar. 5 íbúðir eru í húsinu. Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. Þrjú herbergi. Eldhús með fallegum upprunalegum innrétt-
ingum. Fallegt útsýni er úr íbúðinni og af suðursvölum.Verið velkomin.

 Verð 44,9 millj.

FROSTASKJÓLBRAGAGATA

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 25 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 111,0 
fermetrum upp í 179,2 fermetra og verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás 

og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum. Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

267,7 fm. parhús á tveimur hæðum á glæsilegum 
útsýnisstað í Mosfellsbæ með innbyggðum 33,3 
fm. bílskúr. Búið er að loka á milli efri og neðri 
hæðar og er nýtt í dag sem sitthvor hæðin. Auðvelt 
er að opna aftur á milli hæða. Auk þess er búið að 
útbúa 32,2 fermetra stúdíó íbúð undir bílskúr með 
baðherbergi og eldunaraðstöðu. Aukin lofthæð er 
á efri hæð eignarinnar og svalir til vesturs.  

Eignin er í enda botnlanga með óhindruðu út-
sýni yfir sundin, Snæfellsjökul og Esjuna.

Verð 64,9 millj.

Fellsás- Mosfellsbæ. Parhús. Tvær íbúðir.

Virkilega glæsilegt 126,6 fm. sumarhús, að með-
talinni 12,0 fm. geymslu, á 5.780 fm. frábærlega 
staðsettri eignarlóð við Kerhraun í Grímsnesi.  

Stór verönd er við húsið og frá húsi og verönd 
nýtur mjög fallegs útsýnis. Hitaveita er komin að 
húsinu.  Stór og björt stofa. Þrjú herbergi. Innbú, 
utan persónulegra muna, fylgir með eigninni.

 Á lóðinni hefur verið útbúinn fótboltavöllur fyrir 
börn með trjágróðri í kring og aðkeyrsla að húsinu 
er lögð rauðamöl. 

Verð 39,9 millj. 

Glæsilegt sumarhús á eignarlandi - Kerhraun Grímsnesi

Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 47,4 fm. bílskúr. 

Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og 
hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður 
og mætir óspilltu mosavöxnu og grónu hrauninu 
til norðurs. Stórar stofur með arni. Þrjú rúmgóð 
herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á 
neðri hæð með sér inngangi. 

Húsið er mikið endurnýjað. 

Verð 81,9 millj.

Sævangur – Hafnarfirði. 

Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. út-
sýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn 
á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjallara. Gólfsíðir 
gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá 
íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 
fm. þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum 
úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi 
á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir.  Íbúðin 
er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  
Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum 
gólfefnum.

Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Verð 145,0 millj.

Vatnsstígur -  4ra herbergja útsýnisíbúð. Aðeins tvær íbúðir á hæð.

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. 
einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. 
Mögulegt er að gera auka íbúð í bílskúr, sem er 
69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefn-
herbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar 
og tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endur-
nýjað og gólfefni að stærstum hluta. 

Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og 
skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Öldusels-
skóla, tveimur leikskólum, ÍR-svæðinu og nokk-
urra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj. 

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.
Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús. 

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

Verð 84,9 millj.

Búðavað.  Parhús með stórfenglegu útsýni.
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Vandað og vel skipulagt 215,3 fm. parhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað. 

Rúmgóðar samliggjandi stofur með útgengi í skála. 
Hjonasvíta með fataherbergi og baðherbergi og 
tvö minni herbergi. Möguleiki er að hafa 4 herbergi 
með því að breyta fataherbergi í svefherbergi. 
Ofanbirta og mikil lofthæð í holi efri hæðar. Svalir 
til norðvesturs. Lóðin er ræktuð og með tveimur 
veröndum með skjólveggjum og fallegum gróðri.  

Verð 79,9 millj.

Hvassaleiti. Parhús.
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað 255,4 fm. 
einbýlishús á einni hæð á virkilega fallegri, gróinni 
og vel hirtri lóð á einstökum stað neðarlega í 
Fossvogi.  

Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum 
árum, m.a. gólfefni, baðherbergi, eldhús, raflagnir 
o.fl.   Nýtt þak var sett á húsið árið 1989. 

Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi í 
húsinu. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Grundarland.

SAFAMÝRI 27. JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og mjög lítið niðurgrafin 109,8 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi á þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin skiptist í rúmgott ho, rúmgóð stofu/borðstofu, endurnýjað 
eldhús og tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara.  Verið velkomin.

RJÚPNASALIR 10 - KÓPAVOGI. FÍN ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað í 
Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og raf-
magnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnh., eldhús, baðherbergi og stofu 
(auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). Suður-
svalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning.

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. ENDAÍBÚÐ. 
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 kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. 

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
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. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. 2 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 sam-
eiginlegur matsalur. 

LAUGARNESVEGUR 83.  ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar sjarmerandi og vel skipulögð 60,8 fm. miðhæð auk 31,0 fm.bílsk. í mjög fallegu 
þríbýli við Laugarnesveg. Húsið lítur vel út að utan eftir miklar endurbætur þar sem 
m.a. hefur verið skipt um allt járn á þaki og hliðum hússins. Stofa með gluggum til 
suðurs og austurs. Virkilega vel staðsett eign í Laugardalnum.

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er yfir 
hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í góðu 
göngufæri við miðborgina.

HRAUNBRAUT - KÓPAVOGI. SÉRINNGANGUR.
Góð 48,6 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er snyrtileg með 
nýlegum gólfefnum. Tengi fyrir þvottavél í íbúð. Stutt er í alla verslun og þjónustu, 
bæði við Nýbýlaveg og Hamraborg, samgöngur, leikskóla, skóla og sundlaug. Eign 
á rólegum stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
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HELGUBRAUT 2
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata. Opið hús þrið-
judaginn 20. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 58,9 m. 

VÍÐIVANGUR 9
220 HAFNARFIRÐI

Til sölu fallegt og vel við haldið 210,6 fm einbýli innarlega 
í botnlangagötu í Hafnafirði. Fimm herbergi, bjart eldhús 
og góð lofthæð í stofum. Ósnortið hraunið umliggur húsið. 
Verð 65,9 millj

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er þriggja 
herbergja íbúð og á efri hæð er fjögurra herbergja íbúð. 
Einangraður garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin 
er staðsett skammt frá sundlaug og íþróttarhús. Einnig er 
skíðabrekka með skíðalyftu skammt frá húsinu. V. 55,9 m. 

GRANASKJÓL 19
107 REYKJAVÍK

Glæsilegt samals 266,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Um er að ræða sænskt funkishús frá árinu 
1948. Húsið skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur með 
útgangi út á verönd, sólstofu, eldhús, 3-4 herbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús og geymslur. Á neðri hæð 
hússins væri hægt að innrétta 2-3ja herb. íbúð með sér 
inngangi. Glæsilegur garður með verönd og heitum potti. 
Opið hús miðvikudaginn 21. sept. n.k. milli 18:00 og 
18:30. V. 84,0 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í 
lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast 
fullbúin án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er 
vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, 
með útsýni yfir miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í 
iðandi mannlíf og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðlaugur 
Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali s: 864-5464 eða 
gudlaugur@eignamidlun.is  V. 128,5 m.

LÆKJARVAÐ 4
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð 137,5 fm með sérverönd og fjórum 
svefnherbergjum í 2-býlishúsi. Mjög góð staðsetning . 
Eignin þarfnast lagfæringa. Laus strax.  Nánari uppl. veita 
Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali s: 899-1882 og Hilmar 
Þór Hafsteinsson fast.sali s: 824-9098. V. 43,5 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 baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrti-
legu húsi. Glæsilega eign í hjarta bæjarins sem vert er að 
skoða.  V. 59,9 m.

ÞINGHÓLSBRAUT 37
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega staðsett 142,8 fm neðri sérhæð með bílskúr 
við Þinghólsbraut í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er skráð 
124,8 fm og bílskúrinn 18 fm. Fallegt útsýni, fjögur svefn-
herbergi og suðvestur svalir. Opið hús mánudaginn 19. 
sept. milli 17:15 og 17:45. V. 47,5 m. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Um er að ræða sérbýlishús samtals 252,9 fm, kjallari, tvær hæðir og ris. Húsið er afhent í núverandi standi sem 
má segja að sé tilbúið til innréttinga. Húsið er skráð byggt 1978 og stendur á horni Sólvallagötu og Bræðrabor-
garstígs. Frábær staðsetning í vesturbænum. Húsið er laust strax og afhendist í núverandi ástandi.  
Nánari upplýsingar veita Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignasali s. 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson 
lögg. fasteignasali s: 824-9098.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 39, 101 REYKJAVÍK

Glæsileg samtals 138,4 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. í litlu fjölbýlishúsi í Akralandi í Garðabæ. Íbúðin skiptist 
þannig: stofa, borðstofa, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og forstofa. Sér geymsla 
fylgir í kjallara (13,4 fm). 6 íbúðir eru í stigagangi. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Verð 52,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 21. sept. n.k. milli 17:00 og 17:30.

HALLAKUR 2A, 210 GARÐABÆ

Fallegt og tölvert endurnýjað 288,3 fm einbýlishús, með möguleika á aukaíbúð, í Fossvogsdalnum Kópavog-
smegin. Örstutt er í alla þjónustu, skóla, íþróttir, leikskóla, verslanir og veitingarhús.Það sem hefur verið 
endurgert á síðustu árum m.a. anddyri, baðherbergi og fl. er teiknað af Rut Káradóttur arkitekt og eru teikningar 
af eldhúsinu sem fylgja með. Garðurinn er glæsilegur, með timburverönd og hellulögðum stígum, litlu garðhúsi 
og fjölbreyttum gróðri, m.a. ávaxtatré. Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson s: 824 9093. Verð 89,9 millj.

BIRKIGRUND 53, 200 KÓPAVOGI

Glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr samtals 207,7 fm á einstaklega góðum stað í Mosfellsbæ. 
Sérinngangur, stór 46,8 fm bílskúr. 4. svefnherb. Fallegt útsýni. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali s: 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson fast.sali  
s: 824-9098. Opið hús mánudaginn 19. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 53,5 m.

BIRKITEIGUR 3, 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ 

HÚS

SKÚTAHRAUN 15
220 HAFNARFIRÐI

Mjög vel staðsett ca 157,5 fm atvinnuhúsnæði á einni 
hæð við Skútahraun.  Innkeyrsludyr, góð aðkoma. Hægt 
að bæta við innkeyrsludyrum. Geymsluloft yfir að hluta. 
Góð aðkoma að húsnæðinu að norðanverðu.  Stór salur. 
Kaffistofa, salerni og skrifstofa. Húsnæðið er mjög snyrti-
legt. Verð 32,9 millj. Upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirs-
son lg. fasteignasali s: 824-9093, kjartan@eignamidlun.is

SÓLEYJARGATA 37
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt 330,5 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið er á 
tveimur hæðum auk kjallara. Á aðalhæð hússins eru m.a. 
stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins 
eru 3-4 herbergi, baðherbergi og snyrting. Stórar svalir 
eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru herbergi, geymslur og 
þvottahús. Sér inngangur er í kjallarann en einnig innan-
gengt. Fallegt útsýni er úr húsinu. Einstök staðsetning við 
miðbæ Reykjavíkur.

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

HOLTSVEGUR 39, 0202
210 GARÐABÆR

Góð 114,9 fm fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í 
þessu fallega lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, stæði í 
bílakjallara. Svalir til suðurs með útsýni yfir Urriðavatn.  
Utan opnunartíma:  Brynjar Þór Sumarliðason viðskipta-
fræðingur s: 896 1168  brynjar@eignamidlun.is V. 48,9 m. 

BLÁSALIR 9
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herb. 156,9 fm 
endaíbúð á efri hæð í 4ra ibúða húsi við Blásali í Kópavo-
gi (íbúð 123,7 fm og bílskúr 33,2 fm). Íbúðin er með sér in-
ngangi, tveimur baðherbergjum, tvennum svölum, bílskúr 
og fallegu útsýni. Eignin er álklædd að utan. V. 54,9 m. 

VEGHÚS 31
112 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og falleg 114,2 fm 4-5 herbergja íbúð 
á 1. hæð í lyftuhúsi við Veghús í Grafarvogi. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Þvottahús og geymsla innn íbúðar. Úr stofu er gengið út á 
verönd með skjólvegg. Íbúðin er laus fljótlega.  V. 35,9 m.

GRANDAVEGUR 11 
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 88,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur auk 22,8 fm bílskúrs, 
samtals 111,4 fm. Þvottahús er innan ibúðar. Suðves-
tursvalir. Frábært staðsetning í vesturbænum.Verð 46,5 
millj. Opið hús þriðjudaginn 20. sept. n.k. milli 17:15 og 
17:45 (íbúð merkt 02-01).

SKÚLAGATA 10
101 REYKJAVÍK

Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm ÚTSÝNISÍBÚÐ á tveimur 
hæðum í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi í 
“Skuggahverfinu”. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og 
sérgeymsla í sameign. Einstaklega glæslegt sjávarútsýni 
og fjallasýn m.a. Esjan, Akrafjall og fl.. 4 svefnherb. og 
tvær stofur. Opið eldhús og tvö baðherbergi. Þrennar 
svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning.   V. 109 m.

ÁSBRAUT  13
200 KÓPAVOGUR

5 herbergja íbúð á efstu hæð Fjögur svefnherb. Tvennar 
svalir. Útsýni. Sérþvottahús. Snyrtileg sameign. Laus 
strax. Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson fast.
sali s: 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson fast.sali s: 
824-9098. Opið hús mánudaginn 19. sept. milli 18:15 og 
18:45 (íbúð merkt 03-01). V. 33,5 m. 

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

3ja herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju glæ-
silegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Yfirbyggðar 
svalir, vandaðar innréttingar. Eitt stæði í bílageymslu fyl-
gir íbúðinni. Mikið útsýni yfir Reykjavík til vesturs. Nánari 
upplýsingar veita: Brynjar Þór Sumarliðason upplýsingar 
í síma 896-1168 eða brynjar@eignamidlun.is  V. 54,7 m.

STRANDVEGUR 19
210 GARÐABÆR

Snyrtileg 83,1 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð við Strandveg 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, eldhús, 
stofu, borðstofu, svefnherbergi og þvottahús. Við íbúðina 
eru tvær timburverandir. Einstakt útsýni er úr íbúðinni.  V. 
37,5 m.

ÁRMÚLI 38
108 REYKJAVÍK

Glæsileg 143,5 fm 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel 
staðsettu atvinnuhúsnæði í Múlahverfinu. Eignin er skráð 
atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið glæsilega in-
nréttuð sem ósamþykkt glæsileg íbúð með mikilli lofthæð, 
vönduðum innréttingum og glæsilegu útsýni.  Skipti 
möguleg á minni eign. Verð 39,5 millj. Nánari upplýsingar 
veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignas.í s. 899-
1882 eða thorarinn@eignamidlun.is.

EFSTASUND 100
104 REYKJAVÍK

Falleg 41,8 fm 2ja herb. íbúð í risi í litlu fjölbýlíshúsi við Ef-
stasund. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að einhverju leyti. 
Fallegt útsýni. Stór lóð. Húsið þarfnast standsetningar að 
utan. V. 22 m. 

ÞINGHOLTSSTRÆTI 8
101 REYKJAVÍK

Falleg hæð og kjallari (hluti af kjallara) í 2-býlishúsi við 
Þingholtsstræti í miðbæ Reykjavíkur. Neðri hæð: tvær 
samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi og forstofa. Kjal-
lari: tvö herbergi. Sér inngangur er í íbúðina. Sameiginleg 
lóð. Útigeymsla.  Frábær staðsetning í hjarta miðbæja-
rins, rétt við Laugaveg.   V. 34,9 m.

SKÚLAGATA 20
101 REYKJAVÍK

Falleg og vel staðsett 78,1 fm 2-3ja herb. íbúð á 6. hæð í 
lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Um er að ræða íbúð 
fyrir 60 ára og eldri. Báðar svalirnar eru með plexigleri og 
flísalagðar. Glæsilegt útsýni til sjávar og fjalla. Húsvörður 
er í húsinu. Reykjavíkurborg rekur þjónustumiðstöð fyrir 
eldri borgara við hliðina á húsinu. Þar er hægt að kaupa 
mat og ýmis félagsstörf í boði.  V. 44,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einstaklega fallegt og vel staðsett 347 fm einbýli á einni hæð í Akrahverfi 
Garðabæjar.  Lofthæð er mikil eða um 4 metrar (stofa, borðstofa, eldhús, 
sjónvarpsherbergi og anddyri), og gluggar gólfsíðir. Húsið skiptist í anddyri, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, fjögur 
svefnherbergi auk baðherbergis og fataherbergis innaf hjónaherbergi. Viðarv-
erönd til suður og vesturs með skjólgirðingum og heitum potti. Húsið stendur 
á stórri lóð innst í botnlanga neðst í hverfinu, nálægt grunn og framhaldskóla. 
Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni.

Glæsilegt nýlegt 238,4 fm einbýlishús á pöllum við Bauganes í Skerjafirði. Við 
hönnun hússins var lögð áhersla á að skapa stórt og bjart fjölskyldurými sem 
nýtur lofthæðar og birtu úr öllum áttum ásamt því að vera með góða tengingu 
við garð og umhverfi. Lóðin snýr til suðurs og er með opnu svæði handan 
garðsins í landi borgarinnar. Úr stofu er víðáttumikið útsýni og birtuflæði í 
húsinu er einstakt. Húsið skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, borðstofu, 4-5 
herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Í húsinu er mikið af föstum innrétting-
um sem eru sérsmiðaðar úr hlyni en sprautulakkaðar á böðum og í anddyri.

STÓRAKUR 9, 210 GARÐABÆR BAUGANES 16, 101 REYKJAVÍK



HELGUBRAUT 2
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata. Opið hús þrið-
judaginn 20. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 58,9 m. 

VÍÐIVANGUR 9
220 HAFNARFIRÐI

Til sölu fallegt og vel við haldið 210,6 fm einbýli innarlega 
í botnlangagötu í Hafnafirði. Fimm herbergi, bjart eldhús 
og góð lofthæð í stofum. Ósnortið hraunið umliggur húsið. 
Verð 65,9 millj

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er þriggja 
herbergja íbúð og á efri hæð er fjögurra herbergja íbúð. 
Einangraður garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin 
er staðsett skammt frá sundlaug og íþróttarhús. Einnig er 
skíðabrekka með skíðalyftu skammt frá húsinu. V. 55,9 m. 

GRANASKJÓL 19
107 REYKJAVÍK

Glæsilegt samals 266,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Um er að ræða sænskt funkishús frá árinu 
1948. Húsið skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur með 
útgangi út á verönd, sólstofu, eldhús, 3-4 herbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús og geymslur. Á neðri hæð 
hússins væri hægt að innrétta 2-3ja herb. íbúð með sér 
inngangi. Glæsilegur garður með verönd og heitum potti. 
Opið hús miðvikudaginn 21. sept. n.k. milli 18:00 og 
18:30. V. 84,0 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í 
lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast 
fullbúin án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er 
vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, 
með útsýni yfir miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í 
iðandi mannlíf og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðlaugur 
Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignsali s: 864-5464 eða 
gudlaugur@eignamidlun.is  V. 128,5 m.

LÆKJARVAÐ 4
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð 137,5 fm með sérverönd og fjórum 
svefnherbergjum í 2-býlishúsi. Mjög góð staðsetning . 
Eignin þarfnast lagfæringa. Laus strax.  Nánari uppl. veita 
Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali s: 899-1882 og Hilmar 
Þór Hafsteinsson fast.sali s: 824-9098. V. 43,5 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 baðherbergi með 
hornbaðkari, stórri stofu og fallegu eldhúsi í mjög snyrti-
legu húsi. Glæsilega eign í hjarta bæjarins sem vert er að 
skoða.  V. 59,9 m.

ÞINGHÓLSBRAUT 37
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega staðsett 142,8 fm neðri sérhæð með bílskúr 
við Þinghólsbraut í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er skráð 
124,8 fm og bílskúrinn 18 fm. Fallegt útsýni, fjögur svefn-
herbergi og suðvestur svalir. Opið hús mánudaginn 19. 
sept. milli 17:15 og 17:45. V. 47,5 m. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Um er að ræða sérbýlishús samtals 252,9 fm, kjallari, tvær hæðir og ris. Húsið er afhent í núverandi standi sem 
má segja að sé tilbúið til innréttinga. Húsið er skráð byggt 1978 og stendur á horni Sólvallagötu og Bræðrabor-
garstígs. Frábær staðsetning í vesturbænum. Húsið er laust strax og afhendist í núverandi ástandi.  
Nánari upplýsingar veita Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignasali s. 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson 
lögg. fasteignasali s: 824-9098.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 39, 101 REYKJAVÍK

Glæsileg samtals 138,4 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. í litlu fjölbýlishúsi í Akralandi í Garðabæ. Íbúðin skiptist 
þannig: stofa, borðstofa, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og forstofa. Sér geymsla 
fylgir í kjallara (13,4 fm). 6 íbúðir eru í stigagangi. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Verð 52,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 21. sept. n.k. milli 17:00 og 17:30.

HALLAKUR 2A, 210 GARÐABÆ

Fallegt og tölvert endurnýjað 288,3 fm einbýlishús, með möguleika á aukaíbúð, í Fossvogsdalnum Kópavog-
smegin. Örstutt er í alla þjónustu, skóla, íþróttir, leikskóla, verslanir og veitingarhús.Það sem hefur verið 
endurgert á síðustu árum m.a. anddyri, baðherbergi og fl. er teiknað af Rut Káradóttur arkitekt og eru teikningar 
af eldhúsinu sem fylgja með. Garðurinn er glæsilegur, með timburverönd og hellulögðum stígum, litlu garðhúsi 
og fjölbreyttum gróðri, m.a. ávaxtatré. Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson s: 824 9093. Verð 89,9 millj.

BIRKIGRUND 53, 200 KÓPAVOGI

Glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr samtals 207,7 fm á einstaklega góðum stað í Mosfellsbæ. 
Sérinngangur, stór 46,8 fm bílskúr. 4. svefnherb. Fallegt útsýni. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 
Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson fast.sali s: 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson fast.sali  
s: 824-9098. Opið hús mánudaginn 19. sept. n.k. milli 17:15 og 17:45. V. 53,5 m.

BIRKITEIGUR 3, 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ 

HÚS

SKÚTAHRAUN 15
220 HAFNARFIRÐI

Mjög vel staðsett ca 157,5 fm atvinnuhúsnæði á einni 
hæð við Skútahraun.  Innkeyrsludyr, góð aðkoma. Hægt 
að bæta við innkeyrsludyrum. Geymsluloft yfir að hluta. 
Góð aðkoma að húsnæðinu að norðanverðu.  Stór salur. 
Kaffistofa, salerni og skrifstofa. Húsnæðið er mjög snyrti-
legt. Verð 32,9 millj. Upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirs-
son lg. fasteignasali s: 824-9093, kjartan@eignamidlun.is

SÓLEYJARGATA 37
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt 330,5 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið er á 
tveimur hæðum auk kjallara. Á aðalhæð hússins eru m.a. 
stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins 
eru 3-4 herbergi, baðherbergi og snyrting. Stórar svalir 
eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru herbergi, geymslur og 
þvottahús. Sér inngangur er í kjallarann en einnig innan-
gengt. Fallegt útsýni er úr húsinu. Einstök staðsetning við 
miðbæ Reykjavíkur.

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

HOLTSVEGUR 39, 0202
210 GARÐABÆR

Góð 114,9 fm fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í 
þessu fallega lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, stæði í 
bílakjallara. Svalir til suðurs með útsýni yfir Urriðavatn.  
Utan opnunartíma:  Brynjar Þór Sumarliðason viðskipta-
fræðingur s: 896 1168  brynjar@eignamidlun.is V. 48,9 m. 

BLÁSALIR 9
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herb. 156,9 fm 
endaíbúð á efri hæð í 4ra ibúða húsi við Blásali í Kópavo-
gi (íbúð 123,7 fm og bílskúr 33,2 fm). Íbúðin er með sér in-
ngangi, tveimur baðherbergjum, tvennum svölum, bílskúr 
og fallegu útsýni. Eignin er álklædd að utan. V. 54,9 m. 

VEGHÚS 31
112 REYKJAVÍK

Mjög rúmgóð og falleg 114,2 fm 4-5 herbergja íbúð 
á 1. hæð í lyftuhúsi við Veghús í Grafarvogi. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi. 
Þvottahús og geymsla innn íbúðar. Úr stofu er gengið út á 
verönd með skjólvegg. Íbúðin er laus fljótlega.  V. 35,9 m.

GRANDAVEGUR 11 
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 88,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur auk 22,8 fm bílskúrs, 
samtals 111,4 fm. Þvottahús er innan ibúðar. Suðves-
tursvalir. Frábært staðsetning í vesturbænum.Verð 46,5 
millj. Opið hús þriðjudaginn 20. sept. n.k. milli 17:15 og 
17:45 (íbúð merkt 02-01).

SKÚLAGATA 10
101 REYKJAVÍK

Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm ÚTSÝNISÍBÚÐ á tveimur 
hæðum í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi í 
“Skuggahverfinu”. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og 
sérgeymsla í sameign. Einstaklega glæslegt sjávarútsýni 
og fjallasýn m.a. Esjan, Akrafjall og fl.. 4 svefnherb. og 
tvær stofur. Opið eldhús og tvö baðherbergi. Þrennar 
svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning.   V. 109 m.

ÁSBRAUT  13
200 KÓPAVOGUR

5 herbergja íbúð á efstu hæð Fjögur svefnherb. Tvennar 
svalir. Útsýni. Sérþvottahús. Snyrtileg sameign. Laus 
strax. Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson fast.
sali s: 899-1882 og Hilmar Þór Hafsteinsson fast.sali s: 
824-9098. Opið hús mánudaginn 19. sept. milli 18:15 og 
18:45 (íbúð merkt 03-01). V. 33,5 m. 

MÁNATÚN 13
105 REYKJAVÍK

3ja herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju glæ-
silegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Yfirbyggðar 
svalir, vandaðar innréttingar. Eitt stæði í bílageymslu fyl-
gir íbúðinni. Mikið útsýni yfir Reykjavík til vesturs. Nánari 
upplýsingar veita: Brynjar Þór Sumarliðason upplýsingar 
í síma 896-1168 eða brynjar@eignamidlun.is  V. 54,7 m.

STRANDVEGUR 19
210 GARÐABÆR

Snyrtileg 83,1 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð við Strandveg 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, eldhús, 
stofu, borðstofu, svefnherbergi og þvottahús. Við íbúðina 
eru tvær timburverandir. Einstakt útsýni er úr íbúðinni.  V. 
37,5 m.

ÁRMÚLI 38
108 REYKJAVÍK

Glæsileg 143,5 fm 3ja herbergja “íbúð” á efstu hæð í vel 
staðsettu atvinnuhúsnæði í Múlahverfinu. Eignin er skráð 
atvinnuhúsnæði/leikfimisalur en hefur verið glæsilega in-
nréttuð sem ósamþykkt glæsileg íbúð með mikilli lofthæð, 
vönduðum innréttingum og glæsilegu útsýni.  Skipti 
möguleg á minni eign. Verð 39,5 millj. Nánari upplýsingar 
veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignas.í s. 899-
1882 eða thorarinn@eignamidlun.is.

EFSTASUND 100
104 REYKJAVÍK

Falleg 41,8 fm 2ja herb. íbúð í risi í litlu fjölbýlíshúsi við Ef-
stasund. Íbúðin hefur verið endurnýjuð að einhverju leyti. 
Fallegt útsýni. Stór lóð. Húsið þarfnast standsetningar að 
utan. V. 22 m. 

ÞINGHOLTSSTRÆTI 8
101 REYKJAVÍK

Falleg hæð og kjallari (hluti af kjallara) í 2-býlishúsi við 
Þingholtsstræti í miðbæ Reykjavíkur. Neðri hæð: tvær 
samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi og forstofa. Kjal-
lari: tvö herbergi. Sér inngangur er í íbúðina. Sameiginleg 
lóð. Útigeymsla.  Frábær staðsetning í hjarta miðbæja-
rins, rétt við Laugaveg.   V. 34,9 m.

SKÚLAGATA 20
101 REYKJAVÍK

Falleg og vel staðsett 78,1 fm 2-3ja herb. íbúð á 6. hæð í 
lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Um er að ræða íbúð 
fyrir 60 ára og eldri. Báðar svalirnar eru með plexigleri og 
flísalagðar. Glæsilegt útsýni til sjávar og fjalla. Húsvörður 
er í húsinu. Reykjavíkurborg rekur þjónustumiðstöð fyrir 
eldri borgara við hliðina á húsinu. Þar er hægt að kaupa 
mat og ýmis félagsstörf í boði.  V. 44,9 m.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einstaklega fallegt og vel staðsett 347 fm einbýli á einni hæð í Akrahverfi 
Garðabæjar.  Lofthæð er mikil eða um 4 metrar (stofa, borðstofa, eldhús, 
sjónvarpsherbergi og anddyri), og gluggar gólfsíðir. Húsið skiptist í anddyri, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, fjögur 
svefnherbergi auk baðherbergis og fataherbergis innaf hjónaherbergi. Viðarv-
erönd til suður og vesturs með skjólgirðingum og heitum potti. Húsið stendur 
á stórri lóð innst í botnlanga neðst í hverfinu, nálægt grunn og framhaldskóla. 
Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni.

Glæsilegt nýlegt 238,4 fm einbýlishús á pöllum við Bauganes í Skerjafirði. Við 
hönnun hússins var lögð áhersla á að skapa stórt og bjart fjölskyldurými sem 
nýtur lofthæðar og birtu úr öllum áttum ásamt því að vera með góða tengingu 
við garð og umhverfi. Lóðin snýr til suðurs og er með opnu svæði handan 
garðsins í landi borgarinnar. Úr stofu er víðáttumikið útsýni og birtuflæði í 
húsinu er einstakt. Húsið skiptist m.a. í forstofu, stofu, eldhús, borðstofu, 4-5 
herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Í húsinu er mikið af föstum innrétting-
um sem eru sérsmiðaðar úr hlyni en sprautulakkaðar á böðum og í anddyri.

STÓRAKUR 9, 210 GARÐABÆR BAUGANES 16, 101 REYKJAVÍK



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

Skógarás, Hafnarfjörður
HÚS Í SMÍÐUM Á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ

Frábær staðsetning í Hafnarfirði:  
286,2 fm, einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðri bílageymslu.  
Húsið er í byggingu, gler komið í 
glugga og milliveggir að hluta. Húsið 
þarfnast lagfæringar en staðsetning 
við náttúruparadís er einstök. Þetta er 
framtíðareign á einhverjum fallegasta 
stað á höfuðborgarsvæðinu. 
Verð 39,9 m. 

Möðruvellir Kjós
SUMARHÚS Á 3,4 HA. EIGNARLANDI

Möðruvellir í Kjós:  Sveitasetur á stóru 
eignarlandi í Kjósinni. Rúmgott hús, 
sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefn-
loft, baðherbergi, stóra stofu og opið 
eldhús á fallegum stað með útsýni 
yfir Laxá, nálægt Meðalfellsvatni  
í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha. 
eignarlandi sem býður upp á mikla 
möguleika. Vandað, vel viðhaldið hús 
á góðum stað, nálægt borginni.  
Verð 24,9 millj.

Seilugrandi 9, 107 Reykjavík
2JA HERBERGJA M/SÓLPALLI

Góð 2ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sér verönd og garði á 
eftirsóttum stað í Vesturbænum.

 Íbúðin er talsvert endurnýjuð og 
húsið lítur vel út. 

Gott innra skipulag og stutt í  
margvíslega þjónustu. 
Nýtt harðparket á íbúðinni.  

Verð 30,5 millj. 

Sumarhús
GJÁBAKKALANDI-ÞINGVÖLLUM 

Gjábakkaland 6: Ca. 45 fm. 
einstaklega vel staðsettur bústaður 
á útsýnisstað  í Þingvallaþjóðgarði. 
Þetta svæði er einstök náttúruparadís, 
útsýni er frábært yfir Þingallavatnið 
og til fjalla. Stutt gönguleið að vatn- 
inu. Sjálfbær bústaður á einstökum 
stað sem er á Heimsminjaskrá.  
Verð aðeins 9,9 millj. 

Klapparstígur
101 REYKJAVÍK

156,2 fm. íbúð á efstu hæð  í húsi 
sem byggt var 2011 á frábærum stað 
í 101. Sérinngangur er i íbúðina, sem 
er innréttuð í “New York loft” stíl. 
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
stór stofa og opið eldhús. Tvennar 
svalir. Yfir hálfri íbúðinni er ómælt ris 
sem getur nýst sem vinnuherbergi/
sjónvarpsherbergi o.fl. Vinsamlega 
bókið skoðun.

Laugavegur 170
TIL LEIGU.

Til leigu er allur vesturhluti hússins 
Laugavegur 170-172 ( Hekluhúsið 
eldra). Um er að ræða samtals ca. 
1.310 fm á þremur hæðum. Mögulegt 
er að leigja alla eininguna eða í 
pörtum. Lyfta er í húsinu og breitt 
gott stigahús.  Þetta er húsnæði á 
frábærum stað við miðborgina með 
fjölbreytilega nýtingarmöguleika. 
Hafið samband við starfsmenn 
Foldar varðandi nánari upplýsingar 
og skoðun.

Sumarhúsalóð 
FJALLALAND-LEIRUBAKKA.

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í 
Fjallalandi-Leirubakka í grennd við 
Rangá. 

Gott verð, 2.5 millj. 

Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi 
lóðir og fá þá afslátt á heildarverði.

Krókamýri
EINBÝLI Í GARÐABÆ

Ca. 369. fm. vandað einbýlishús 
miðsvæðis í Garðabæ. Á hæðinni  eru 
stofur, eldhús, baðherbegi, 1 herbergi 
og þvottahús. Á efri hæð 3 svefnher-
bergi, sjónvarpshol og baðherbergi. 
3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
er í kjallara. Bílskúr og vinnurými/tóm-
stundaherbergi í kjallara undir bílskúr. 
Góður sólpallur og garður er við húsið. 
Verð 88,9 millj.  
Vinsamlega bókið skoðun.

Bergþórugata 61, 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁN 19/9  KL. 17-17:30

Bergþórugata 61, 2. hæð: Góð 80 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð á eftir- 
sóknarverðum stað í 101 Reykjavík. 
Parket og flísar á gólfum. Sér geymsla 
í kjallara ásamt sameiginlegu þvotta- 
húsi. Laus strax við kaupsamning. 

Verð 34,9 millj.  

Opið hús mán 19/9 frá 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.

 

GARÐATORG 2a og 2b

OPIÐ HÚS: þriðjud. 20. sept. kl.17:30 – 18:00

Sýningaríbúð á sjöttu og efstu hæð, Garðatorgi 2A íbúð 604.
Aukin lofthæð, hærri og stærri gluggar, mikið útsýni. Einnig fylgir sýningaríbúðinni parket, 
ísskápur og uppþvottavél og ljós í íbúðinni. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílakjallara, góð geymsla 
í sameign, og myndadyrasími.

ÞG Verk og Fasteignasalan TORG kynna: glæsilegt fjölbýlishús í miðbæ Garðabæjar. Um er 
að ræða tvo turna. Annar er 6 hæða, hinn 8 hæða. Efnisval allt hið vandaðasta, innréttingar frá 
Trésmiðju GKS. Aukin lofthæð, mikið útsýni út yfir Arnarnesvog og Álftanes. Stæði í bílakjallara.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA SÖLUMENN Í SÍMA 520-9595 

SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM OG TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM ÁHUGASÖMUM.

210 Garðabæ
SÉRLEGA 

GLÆSILEGAR 

ÍBÚÐIR 

MEÐ MIKLU 

ÚTSÝNI!

Garðatorg 2A
Íbúð:  0604
Stærð:  99,8 m2
Herbergi: 3ja
Bílastæði: Já
Svalir:  7,6 m2
Bað:  1
Verð: 68.900.000 kr.

Garðatorg 2B
Íbúð:  0205
Stærð:  143,3 m2
Herbergi: 3-4ra
Bílastæði: Já
Svalir:  8 m2
Bað:  2
Verð: 67.900.000 kr.

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR Í GARÐATORGI 2A
13 ÍBÚÐIR ÓSELDAR Í GARÐATORGI 2B
ALLAR ÍBÚÐIR SELDA Í GARÐATORGI 4



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

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
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Gunnur
Fasteignasali

864 3802

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21.sept kl.17:30-18:00

Tryggvagata 4A    101 Reykjavík 36.500.000

Frábær staðsetning - Laus við kaupsamning. Fasteignasalan TORG kynnir 
til sölu:  talsvert endurnýjuð 69,2 m2 - 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð við 
Tryggvagötu í Reykjavík. Frábær staðsetning í hjarta Reykjavíkur.  Eign sem gæti 
hentað til útleigu eða undir atvinnustarfsemi.  Allur húsbúnaður sem er íbúðinni 
getur fylgt með ef óskað er. Upplýsingar veitir Bjarni söluflltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 2     Stærð: 69,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. sept. kl. 17.30-18.00

Kvisthagi 19    107 Reykjavík 68.300.000

Fasteignasalan TORG kynnir neðri sérhæð í virðulegu steinhúsi í einni vinsælustu 
götunni í Vesturbænum. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur sam-
liggjandi stofum og upprunalegu eldhúsi og baðherbergi. Bílskúr. Íbúðin er laus 
við kaupsamning.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Sérhæð       Stærð: 156 m2         Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. sept kl 17.30-18.00

Holtsgata 41   107 Reykjavík 42.900.000

Falleg og vel með farin 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í vönduðu og snyrtilegu húsi 
við Holtsgötu.  Þrjú svefnherbergi, suðursvalir, og útsýni til norðurs.  Möguleiki er 
að opna annað herbergi inní  stofu.  Falleg og björt eign á vinsælum stað vestast 
í Vesturbænum.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 105 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21. sept. kl. 17.30 - 18.00

Faxatún 7    210 Garðabæ 59.900.000

Gott einbýlishús á eftirsóttum stað. Húsið er tvílyft að hluta, 209,1 
fm auk bílskúrs, 54,6 fm. Húsið er innréttað fyrir stóra fjölskyldu, 
8 herbergi. Eignin býður upp á mikla möguleika í innréttingum og 
til breytinga ef verða vill, t.d. má auðveldlega innrétta aukaíbúð 
með sérinngangi. Stór ræktuð lóð, suðurverönd með heitum 
potti, barnvænt hverfi, stutt í alla miðbæjarþjónustu Garðabæjar 
og í leikskóla, íþróttasvæði og skóla bæjarins.  Gott tækifæri til 
að sameinast um stóra eign fyrir stórfjölskylduna. Verið velkomin í 
opið hús miðvikudag 21. sept.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 8     Stærð: 263,7 m2  þ.a. bílskúr 54,6 m2   

Lækjasmári 60   210 Kópavogi 29.500.000

Fasteignasalan TORG kynnir: 67,9 fm 2ja herbergja í búð með sérinngangi á 1. 
hæð við Lækjasmára í Kópavogi.  Íbúðin er með gott skiplag og fallega verönd út 
frá stofu.  Hverfið er afar vinsælt, stutt í skóla og alla helstu þjónustu.   
Upplýsingar veitir Garðar fasteignasali í gsm: 899 8811

Herbergi: 2     Stærð: 67,9 m2        Sérinngangur

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 20-26  SJÁLANDI Garðabæ 

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávar-
kambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5      Stærð: 92-185 m2 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 25    200 Kópavogi 54.800.000

Vandað  5 hæða lyftuhús með 11 íbúðum, stærð íbúða er frá 111 fm og upp í glæsi-
lega 179,2 fm penthouse íbúð. Við hönnun íbúðanna er haft að leiðarljósi að hafa þær 
bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Öllum 
íbúðunum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Fjórar íbúðir eru með tveim stæðum í 
bílaskýli. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2 - 4     Stærð: 131,3 m2

NÝTT

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. sept. kl. 17.30 - 18.00

Lækjasmári 74    201 Kópavogi 29.900.000

Afar falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð á jarðhæð, 66,9 fm,  með sér inngangi beint 
frá aðkomu. Göngufæri í alla þjónustu á svæði Smáralindar. Suðurverönd, góð nýting 
rýmis. Mjög gott ástand eignar, úti sem inni. Verið velkomin í opið hús.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 2     Stærð: 66,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. maí. kl 17.00-18.00

Holtsvegur 39    210 Garðabæ 48.900.000

4ra herb íbúð á 1.hæð. Íbúðinni fylgir hellulagður sérafnotareitur 20 fm sem snýr í 
suð-vestur. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum og stofu. Íbúðinni fylgir 7,8 fm 
geymsla í sameign og stæði í opinni bílageymslu. Baðherberginu er skilað með 
baðkari. Þvottahúsið er sér. 
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 114,1 m2      Bílskýli

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. sept. kl. 17.30-18.00 

Strandvegur 20   210 Garðabæ 46.500.000

Glæsileg  íbúð á 1.hæð með stórri aflokaðri verönd í góðu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Instabus ljósastýringar-
kerfi er í íbúðinni, allar innréttingar eru hvítar/eik með granít 
á borðum og gólfefni er eikarparket, flísar og linoleum dúkur.  
Þvottaherbergi með innréttingu  fallegt útsýni næst út á sjó 
milli húsa. Sjálandshverfið er sérstaklega vel staðsett, öll 
þjónusta í næsta nágrenni og sérgerð ylströnd eru í hverfinu.  

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 116,8 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 22. sept. kl. 17.30-18.00  

Barónsstígur 65    101 Reykjavík 41.900.000

Rúmgóð og vel skipulögð íbúð á  fyrstu hæð og skiptist í 
tvær stofur, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, búr og 
geymslu. Í sameign er svo herbergi sem fylgir eigninni með 
aðgengi að sameiginlegu salerni, geymsla og útigeymsla sem 
fylgir. Góð lofthæð er í íbúðinni og staðsetning frábær þar 
sem stutt er í skóla, leikskóla, sundhöll Reykjavíkur og alla 
þjónustu. Eignin þarfnast viðhalds.  

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 111,1 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 898 3326

Hvítárvallaland 1, Skipholt  311 Borgarfjörður 12.900.000

Þriggja herbergja A-sumarhús með svefnlofti á einstökum útsýnisstað við Hvítá 
í Borgarfirði. Eignin er á leigulóð og er 48 fm auk svefnlofts sem ekki er inn í 
heildarfermetrum eignarinnar. Áfastur geymsluskúr. Rafmagnskynding. Tvö svefn-
herb., stofa með kamínu opin við eldhús. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3      Stærð: 48 m2         Svefnloft



4 herbergi 154 fm

Íbúð með sér inngangi og bílskúr – frábært útsýni

Þóra fasteignasali

Kristnibraut 89 – íbúð 0301

47.900.000

Reykjavík
Íbúð + bílskúr Vel skipulögð íbúð

 777 2882

Laus við kaupsamning!

6 herbergi 212 fm

 Leyfi fyrir Airbnb

Davíð fasteignasali

Aðalstræti 16

 41.900.000

Akureyri
Hæð Hæð með auka íbúð

897 1533

519 5500

3  herbergi  86,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Berjavellir 6 221 Hafnarfjörður
Fjölbýlishús Jarðhæð með verönd

519 5000

897 5930
31.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 17:30-18:00

4 herbergi  107,7 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Lindarbyggð 6 270 Mosfellsbær
Raðhús Endaraðhús með garði.

519 5000

897 5930
44.500.000

Opið hús mán 12. sept kl 17:30-18:00

3  herbergi  95,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Rjúpnasalir 2 201 Kópavogur
Fjölbýlishús Sólpallur/Sérinngangur

519 5000

897 5930
37.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 18:30-19:00

4  herbergi 113,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala

Tungusel 1 109 Reykjavík
Fjölbýlishús Hellulögð verönd í bakgarði

519 5000

897 5930
32.900.000

Opið hús þrið 13. sept kl 18:30-19:00

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

427,1 fm möguleiki að kaupa rekstur á...

Brandur fasteignasali

Dalvegur 16b

106.000.000

201 Kópavogur
Atvinnuhúsnæði

Verslunar og þjónusturými með innkeyrsluhurðum

897 1401

164,7 fm Laust strax – Innkeyrsluhurð

Brandur fasteignasali

Síðumúli 37

Til leigu

108 Reykjavík
Atvinnuhúsnæði

Frábær staðsetning.

897 1401

5-6 herbergi 307 fm Laust strax

Brandur fasteignasali

Fjallakór 16

128.000.000

203 Kópavogur
E inbýli

 Glæsilega innréttað með útsýni. Auka íbúð.

897 1401

Opið hús mán 12. sept kl 17.00-17.30

Góð íbúð og frábær staðsetning

3 herbergi 83,7 fm

Hringbraut 81

34.900.000

101 Reykjavík
Fjórbýli Ein íbúð á hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús þri 13. sept kl. 17.00-17.30

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

9  herbergi  288,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignasali

Eskiholt 1 210 Garðabær
Einbýlishús Glæsilegt hús

897 9030

 844 6447
Tilboð

4 herbergi 100,8  fm Björt og rúmgóð

Úlfar Þór fasteignasali

Fálkagata 22

39.900.000

107 Reykjavík
1. hæð

897 9030

Opið hús mán 13. sept kl. 18.00-18.30



Nýbygging í Urriðaholti, 2. hæð 

Þriggja herbergja íbúð með sjávarútsýni 

Lyftuhús, stæði í bílageymslu

Holtsvegur 37

Verð : 41,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með 
innbyggðum 28,6 fm bílskúr 
Húsið er á tveimur hæðum með tvennum 
svölum, aðrar er mjög stórar 
4 svefnherbergi 2 baðherbergi
Eignin er laus strax

Fagrihjalli

Verð : 55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Snyrtileg 3-4 herbergja íbúð við Æsufell 

í Breiðholti. Eignin er skráð 96,1 fm, þar af 

er geymsla 5,9 fm. Sérgeymsla fylgir ásamt 

hlutdeild í sameiginlegu þvottaherbergi, 

frystigeymslu og vagna- og hjólageymslu.

Æsufell 6 

Verð : 27,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm) 
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu 
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að 
sjóbaðströndinni í Garðabæ

Langalína 29

Verð : 59,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Neðri hæð alls 136 fm að stærð 

Fjögur svefnherbergi 

Þvottahús innan íbúðar 

Sérgeymsla 

Lækjarvað 

Verð : 43,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124,0 fm 
með 49,2 fm sérafnotarétti á lóð 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 
Vandaður frágangur, eikar innréttingar 
ásamt gólfefnum 

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

 Fyrir borgara +55 

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 
Lyftuhús, gengið inn af svölum í íbúð 
Björt íbúð sem nýtist vel 
Stórar suður svalir L laga 
Þvottahús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu

Tröllakór 18-20

Verð : 38,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt timburhús á einni hæð 

að stærð 112,0 fm, þar af er bílskúr 28,0 fm

Vel skipulagt, nýtist vel

Pallur til suðurs

Stór lóð 774,0 fm

Jöldugróf 14

Verð : 45,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mjög vel skipulögð 124,5 fm 5 herbergja 

endaíbúð á tveimur hæðum 

Sérinngangur 

Suður svalir 2 stofur, 2 böð, 3 til 4 herbergi 

Eignin er laus strax

Grundarhús

Verð : 41,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Frábær leigueining í hjarta Reykjavíkur
Um er að ræða 81 fm íbúð sem skipt hefur 
verið í tvær íbúðir, annars vegar 2ja herbergja 
íbúð og hins vegar stúdíóíbúð. Báðar eignir 
eru í góðu ástandi með fallegum innréttingum 
og gólfefnum Innbú fylgir með í kaupunum

Mjóstræti 3

Verð : 52,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt og vel staðsett 323,4 fm 5 herbergja 

efri sérhæð ásamt 2 herbergja íbúð í kjallara 

með sérinngangi og tvöföldum 

innbyggðum bílskúr.  Fallegur garður 

Eignin er laus strax

Staðarsel 

Verð frá: 68,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Virkilega fallegt, mikið endurnýjað og 

vel skipulagt 250 fermetra parhús að 

meðtöldum bílskúr á þessum vinsæla 

stað í Vesturbæ Reykjavíkur

Reynimelur 60

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ
5 herbergja, 217 fm, Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur verðlaunagarður með 
palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð 

Steinás 1

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Stórglæsileg þakíbúð á 10 hæð á þessum einstaka 
stað 159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu 
Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 
Aukin lofthæð og innfelld lýsing 
Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, til fjalla og víðar

Lundur 1

Verð :109,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

Verð : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Falleg og vel skipulögð íbúð við 

Akurvelli 1 í Hafnarfirði 

134 fm 4ra herbergja 

Góðar svalir 

Eignin er nýmáluð og laus til afhendingar

Akurvellir 1

Verð : 39,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
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
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



.

Hofakur 1
íbúð 103

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:00-17:30 

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 

Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu 

Stórt eldhús opið inní stofu 

Falleg heildarmynd innréttinga 

Þvottahús innan íbúðar 

.

Marteinslaug 3
íbúð 201

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:15-18:00

Mjög falleg 108,4 fm 3ja herbergja endaíbúð á 

þriðju hæð í snyrtilegu lyftuhúsi auk 

stæðis í lokaðri bílageymslu 

Suður svalir 

Fallegt útsýni

.

Bræðraborgarstígur 39

Verð : 75,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:00-17:30

253 fm endahús, Kjallari og þrjár hæðir 

Býður upp á fjölmarga möguleika 

Tilbúið til innréttinga, nýlega málað að innan 

Gott fjölskylduhús á góðum stað 

Möguleiki á að skipta upp í 4-5 einingar

.

Laugarnesvegur 114
íbúð 201

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:30-18:00

Eignin er á annarri hæð skráð 91,4 fm 

Þvottahús í kjallara, auk hjólageymslu 

Íbúðin er öll ný máluð, með nýju parketi 

og nýlegum gluggum 

Mikið sjávarútsýni

.

Bárugrandi 5 

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:30-18:15

Snyrtileg 3-4 herbergja íbúð við Æsufell 

í Breiðholti. Eignin er skráð 96,1 fm, þar af 

er geymsla 5,9 fm. Sérgeymsla fylgir ásamt 

hlutdeild í sameiginlegu þvottaherbergi, 

frystigeymslu og vagna- og hjólageymslu.

Einstaklega glæsilegar 
2ja til 4ra herbergja íbúðir með 
rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum 
til viðbótar við skráða fermetra íbúðar. 

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús  

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,  
ísskápur og frystir.

• Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum 
• Svalalokanir
• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
• Fataskápar í herbergjum og forstofu
• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
• Einkasala

Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum en nú 
hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða byggingum.

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar Reykjavíkur 
við sjávarsíðuna þar sem stutt er í alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veita:

Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Aflagrandi 40

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:00-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í 
Vesturbæ Reykjavíkur Íbúðin er á 2. hæð
í þjónustukjarna fyrir 60 ára og eldri 
Eignin er skráð 80,1 fm
Góðar yfirbyggðar svalir 
Félagsstarf og þjónusta í húsinu, td hádegisverður 

.

Keilugrandi 8

Verð : 30,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð 
Sérafnotaréttur
Pallur 
Mikil þjónusta í næsta nágrenni

.

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu 

húsi á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir

.

Skipasund 35

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:00-17:30 

Mikið endurnýjað fallegt 170,7 fm einbýli 
auk rislofts, 3-4 góð svefnherbergi og  
2 baðherbergi, einfaldur bílskúr
Frábær staður miðsvæðis í borginni
Barnvænt hverfi og stutt í Laugardalinn  
og  Holtagarða
Tekið í gegn árið 2007 á vandaðan og 
smekklegan hátt

.

Dalsel 17

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.18:00-18:30 

Mjög góða 83,2 fm íbúð 

Aukaherbergi í sameign 8 fm, 

tilvalið til útleigu 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla þjónustu

.

Stakkholt 2a
íbúð 504

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.18:00-18:30 

Nýleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 5 hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgott svefnherbergi ásamt vinnuaðstöðu

Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í 

næsta nágrenni

Svalir til suðurs

Eignin er skráð 88,1 fm

.

 Þorragata 7

Verð : 62,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:15 

Falleg 3ja herbergja íbúð í Vesturbænum 
fyrir 55 ára og eldri Íbúðin er á 4. hæð með 
fallegu útsýni 
Eignin er skráð 140 fm, þar af er geymla 6,5 fm 
Tvö yfirbyggð stæði 
Rúmgóðar svalir, yfirbyggðar að hluta

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Sléttuvegur 15
íbúð 407

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:00

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Skúlagata 20

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.16:00-16:30 

Falleg 71,5 fm 2ja herb íbúð á 5. hæð 

Stórar suðursvalir - flott útsýni 

Laus strax 

Mikil þjónusta í húsinu 

fyrir eldri borgara

60 ára og eldri

.

Norðurbrú 2

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:00 

Afar glæsileg og rúmgóð 116,7 fm 

3ja herb íbúð á 1. hæð - Tvö svefnherbergi

Mjög stórt alrými með stofu, 

borðstofu og eldhúsi  

Bílastæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Háagerði 49

Verð : 62,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.12:00-12:30

Laust til afhendingar vel skipulagt 226,8 fm  

endaraðhús með aukaíbúð í kjallara

Frábær staðsetning í póstnúmeri 108

Fallegt eldhús, fimm svefnherbergi og 

tvö baðherbergi í aðalíbúð

Suður svalir og suður garður, 

gott hellulagt plan

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



.

Hofakur 1
íbúð 103

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:00-17:30 

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 

Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu 

Stórt eldhús opið inní stofu 

Falleg heildarmynd innréttinga 

Þvottahús innan íbúðar 

.

Marteinslaug 3
íbúð 201

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:15-18:00

Mjög falleg 108,4 fm 3ja herbergja endaíbúð á 

þriðju hæð í snyrtilegu lyftuhúsi auk 

stæðis í lokaðri bílageymslu 

Suður svalir 

Fallegt útsýni

.

Bræðraborgarstígur 39

Verð : 75,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:00-17:30

253 fm endahús, Kjallari og þrjár hæðir 

Býður upp á fjölmarga möguleika 

Tilbúið til innréttinga, nýlega málað að innan 

Gott fjölskylduhús á góðum stað 

Möguleiki á að skipta upp í 4-5 einingar

.

Laugarnesvegur 114
íbúð 201

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:30-18:00

Eignin er á annarri hæð skráð 91,4 fm 

Þvottahús í kjallara, auk hjólageymslu 

Íbúðin er öll ný máluð, með nýju parketi 

og nýlegum gluggum 

Mikið sjávarútsýni

.

Bárugrandi 5 

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.17:30-18:15

Snyrtileg 3-4 herbergja íbúð við Æsufell 

í Breiðholti. Eignin er skráð 96,1 fm, þar af 

er geymsla 5,9 fm. Sérgeymsla fylgir ásamt 

hlutdeild í sameiginlegu þvottaherbergi, 

frystigeymslu og vagna- og hjólageymslu.

Einstaklega glæsilegar 
2ja til 4ra herbergja íbúðir með 
rúmlega 20 fm yfirbyggðum svölum 
til viðbótar við skráða fermetra íbúðar. 

• Sér bílastæði í lokaðri bílgeymslu
• Lyfta í hverjum stigagangi
• Vönduð AEG tæki í eldhús  

m.a uppþvottavél, spanhelluborð með háfi,  
ísskápur og frystir.

• Flestar íbúðir með tveimur baðherbergjum 
• Svalalokanir
• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð
• Fataskápar í herbergjum og forstofu
• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm
• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
• Einkasala

Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum en nú 
hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða byggingum.

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar Reykjavíkur 
við sjávarsíðuna þar sem stutt er í alla helstu þjónustu
og iðandi mannlíf miðbæjar Reykjavíkur.

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

Nánari upplýsingar veita:

Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Aflagrandi 40

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:00-17:30

Falleg 3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í 
Vesturbæ Reykjavíkur Íbúðin er á 2. hæð
í þjónustukjarna fyrir 60 ára og eldri 
Eignin er skráð 80,1 fm
Góðar yfirbyggðar svalir 
Félagsstarf og þjónusta í húsinu, td hádegisverður 

.

Keilugrandi 8

Verð : 30,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð 
Sérafnotaréttur
Pallur 
Mikil þjónusta í næsta nágrenni

.

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21.sept. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu 

húsi á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir

.

Skipasund 35

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:00-17:30 

Mikið endurnýjað fallegt 170,7 fm einbýli 
auk rislofts, 3-4 góð svefnherbergi og  
2 baðherbergi, einfaldur bílskúr
Frábær staður miðsvæðis í borginni
Barnvænt hverfi og stutt í Laugardalinn  
og  Holtagarða
Tekið í gegn árið 2007 á vandaðan og 
smekklegan hátt

.

Dalsel 17

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.18:00-18:30 

Mjög góða 83,2 fm íbúð 

Aukaherbergi í sameign 8 fm, 

tilvalið til útleigu 

Stæði í bílageymslu 

Stutt í alla þjónustu

.

Stakkholt 2a
íbúð 504

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.18:00-18:30 

Nýleg og falleg 2ja herbergja íbúð á 5 hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgott svefnherbergi ásamt vinnuaðstöðu

Iðandi miðbæjarmenning Reykjavíkur er í 

næsta nágrenni

Svalir til suðurs

Eignin er skráð 88,1 fm

.

 Þorragata 7

Verð : 62,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:15 

Falleg 3ja herbergja íbúð í Vesturbænum 
fyrir 55 ára og eldri Íbúðin er á 4. hæð með 
fallegu útsýni 
Eignin er skráð 140 fm, þar af er geymla 6,5 fm 
Tvö yfirbyggð stæði 
Rúmgóðar svalir, yfirbyggðar að hluta

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Sléttuvegur 15
íbúð 407

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:00

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Skúlagata 20

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.16:00-16:30 

Falleg 71,5 fm 2ja herb íbúð á 5. hæð 

Stórar suðursvalir - flott útsýni 

Laus strax 

Mikil þjónusta í húsinu 

fyrir eldri borgara

60 ára og eldri

.

Norðurbrú 2

Verð : 44,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.sept. kl.17:30-18:00 

Afar glæsileg og rúmgóð 116,7 fm 

3ja herb íbúð á 1. hæð - Tvö svefnherbergi

Mjög stórt alrými með stofu, 

borðstofu og eldhúsi  

Bílastæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Háagerði 49

Verð : 62,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 19.sept. kl.12:00-12:30

Laust til afhendingar vel skipulagt 226,8 fm  

endaraðhús með aukaíbúð í kjallara

Frábær staðsetning í póstnúmeri 108

Fallegt eldhús, fimm svefnherbergi og 

tvö baðherbergi í aðalíbúð

Suður svalir og suður garður, 

gott hellulagt plan

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Alls eru fimm íbúðir á hæðunum fyrir ofan verslunarhæð 
þ.e. fjórar íbúðir sem eru þriggja herbergja og 
stök tveggja herbergja íbúð á rishæð.  

Íbúðirnar snúast ýmist að Laugavegi eða hinum 
nýja myndarlega Hljómalindareit.

Allar íbúðir skilast fullbúnar utan gólfefna 
í stofu og herbergjum.

Í boði eru stæði í lokaðri bílgeymslu fyrir kaupendur íbúða

Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergjum  
ásamt fataskápum í svefnherbergjum

Vönduð AEG tæki í eldhúsi m.a. ísskápur,  
frystir, uppþvottavél, Span helluborð og ofn

Góð lofthæð í íbúðum

Allar íbúðir með svölum, íbúð í risi með 
rúmlega 30 fm þaksvölum.

Stórglæsilegt nýtt fjölbýli á einum eftirsóttasta stað borgarinnar

Laugavegur 17

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm. Bílskúr er 26,8 fm. 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu. 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn.  
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja mikinn 
svip á eignina. Stórt og mikið upphitað plan fyrir 
framan bílskúr. Afgirtur suður garður með stórum palli. 

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Afhent um næstu áramót 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðin er 128,7 fm þriggja herbergja íbúð 
Svalir til suðvesturs með fallegu útsýni 
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki 
Mynddyrasími 
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi, Innangengt verður 
frá bílakjallara að lyftu, stigahúsi og geymslurýmum 
Afhendingartími er sumar 2016 

Garðatorg 2A

Verð : 54,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4 íbúðir, stærðir frá 140 fm 

Lyftuhús 

Gólfhiti, bílskúr, útsýni, 

íbúðir á 2 og 3ju hæð

Freyjubrunnur

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Stórt og fjölskylduhús, 326 fm, sem skiptist í 

þrjár hæðir og tvo bílskúra,

auðvelt að breyta neðstu hæðinni í eina eða 

tvær íbúðir

Verslanir og skólar eru í göngufæri

Jórusel

Verð : 69,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali   s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 51,1 fm 

2 herbergja raðhús í bakhúsi 

í hjarta miðborgarinnar 

Eignin er laus til afhendingar strax 

Óðinsgata

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. 
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja 
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út 
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum 
gróðri. Afhending við kaupsaming.  Náttúruparadís. 
Afhending við kaupsaming.

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu

Perlukór 1C

Verð : 43,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Stórhöfði
skrifstofuhúsnæði

Nýtískulegt 345 fm skrifstofuhúsnæði 

Mikil lofthæð og gott útsýni, lyfta í húsinu

Stórt opið vinnurými 4 stórar skrifstofur

Eldhús og salerni ásamt geymslum

Verð : 75,0 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsilegt 443,5 fm atvinnuhúsnæði í nýlegu húsi 

Möguleiki á að leigusamingur fylgi eigninni 

Sýningarsalur, skrifstofur og lager 

Mikilli lofthæð og stórir gluggar 

Vandaðar innréttinga

Verð :115,0 millj.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og 

lítur mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 31,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

300 hektara jörð í Borgarbyggð, 

einstök staðsetning 

Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 42,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

72 fm fallegt hús v Þingvallavatn (Villingavatn) 

3000 fm eignarland 

Með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni 

Þingvallavatn 

Verð : 31,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

150 hektara land innarlega  
í Eyjafjarðarsveit
Yfir 1400 fm húsakostur m.a. einbýli
Nautgriparæktun og rekstur hundahótels
Ýmis ónýtt tækifæri til staðar
Veiðiréttur úr Eyjafjarðará.

Jórunnarstaðir

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vatnsbakkalóð

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi 

Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframl 

Fitjahlíð 73

Verð : 8,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Flott 2ja herbergja Stærð íbúðar 68,4 fm 

Stæði í bílageymslu 

Frábær staðsetning 

Töluvert endurnýjuð 

Öldugrandi

Verð : 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Viðskiptatækifæri!

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft Innbú getur fylgt með ef vill 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á 

Fluglendingarsvæði í grennd 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3ja herbergja íbúð á efstu hæð (4. hæð) 

Húsið er klætt að utan, 

viðhaldslétt 74 fm íbúð með sérgeymslu 

Sameiginlegt þvottahús 

Gnoðarvogur 40

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 
Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 
Tvö svefnherbergi á hæðinni 
Möguleiki á tveimur svefnherbergjum í risi 
sem nú er sjónvarpshol 
Frábær staðsetning - Mikið útsýni

 Fiskakvísl 30

Verð : 42,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg höll í Grímsnesi 
Frábærlega hönnuð m stórum herbergjum 
Gert ráð f Sauna, leikherbergi, stofa m arinn ofl 
494 fm að stærð og á 2,4 hektara eignarlandi 
Hitalögn í gólfum, hitaveita og rafmagn komið inn 
Frábært fjölskylduhús á landi umvafið gróðri 

Miðengi 

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm 

Í landi Syðri-Langholts við Flúðir 

Húsið er á 1,9 hektara leigulandi 

Glæsilegt útsýni ma sést vel til 

Laugarás og Reykholts. Heitt og kalt vatn

 Holtabyggð  

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 
138,4 fm íbúð 
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnh. og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og 
skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur 

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Víkurhvarf
atvinnuhúsnæði

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Alls eru fimm íbúðir á hæðunum fyrir ofan verslunarhæð 
þ.e. fjórar íbúðir sem eru þriggja herbergja og 
stök tveggja herbergja íbúð á rishæð.  

Íbúðirnar snúast ýmist að Laugavegi eða hinum 
nýja myndarlega Hljómalindareit.

Allar íbúðir skilast fullbúnar utan gólfefna 
í stofu og herbergjum.

Í boði eru stæði í lokaðri bílgeymslu fyrir kaupendur íbúða

Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergjum  
ásamt fataskápum í svefnherbergjum

Vönduð AEG tæki í eldhúsi m.a. ísskápur,  
frystir, uppþvottavél, Span helluborð og ofn

Góð lofthæð í íbúðum

Allar íbúðir með svölum, íbúð í risi með 
rúmlega 30 fm þaksvölum.

Stórglæsilegt nýtt fjölbýli á einum eftirsóttasta stað borgarinnar

Laugavegur 17

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm. Bílskúr er 26,8 fm. 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu. 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn.  
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja mikinn 
svip á eignina. Stórt og mikið upphitað plan fyrir 
framan bílskúr. Afgirtur suður garður með stórum palli. 

Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Afhent um næstu áramót 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðin er 128,7 fm þriggja herbergja íbúð 
Svalir til suðvesturs með fallegu útsýni 
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki 
Mynddyrasími 
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi, Innangengt verður 
frá bílakjallara að lyftu, stigahúsi og geymslurýmum 
Afhendingartími er sumar 2016 

Garðatorg 2A

Verð : 54,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4 íbúðir, stærðir frá 140 fm 

Lyftuhús 

Gólfhiti, bílskúr, útsýni, 

íbúðir á 2 og 3ju hæð

Freyjubrunnur

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Stórt og fjölskylduhús, 326 fm, sem skiptist í 

þrjár hæðir og tvo bílskúra,

auðvelt að breyta neðstu hæðinni í eina eða 

tvær íbúðir

Verslanir og skólar eru í göngufæri

Jórusel

Verð : 69,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali   s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 51,1 fm 

2 herbergja raðhús í bakhúsi 

í hjarta miðborgarinnar 

Eignin er laus til afhendingar strax 

Óðinsgata

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. 
Stendur hátt á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja 
á Þingvöllum. Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út 
Þingvallavatn og fögur fjallasýn í bakgrunni.
Þinglýst á eignina að ekki er leyfilegt að planta háum 
gróðri. Afhending við kaupsaming.  Náttúruparadís. 
Afhending við kaupsaming.

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu

Perlukór 1C

Verð : 43,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Stórhöfði
skrifstofuhúsnæði

Nýtískulegt 345 fm skrifstofuhúsnæði 

Mikil lofthæð og gott útsýni, lyfta í húsinu

Stórt opið vinnurými 4 stórar skrifstofur

Eldhús og salerni ásamt geymslum

Verð : 75,0 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsilegt 443,5 fm atvinnuhúsnæði í nýlegu húsi 

Möguleiki á að leigusamingur fylgi eigninni 

Sýningarsalur, skrifstofur og lager 

Mikilli lofthæð og stórir gluggar 

Vandaðar innréttinga

Verð :115,0 millj.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og 

lítur mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 31,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

300 hektara jörð í Borgarbyggð, 

einstök staðsetning 

Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 42,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

72 fm fallegt hús v Þingvallavatn (Villingavatn) 

3000 fm eignarland 

Með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni 

Þingvallavatn 

Verð : 31,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

150 hektara land innarlega  
í Eyjafjarðarsveit
Yfir 1400 fm húsakostur m.a. einbýli
Nautgriparæktun og rekstur hundahótels
Ýmis ónýtt tækifæri til staðar
Veiðiréttur úr Eyjafjarðará.

Jórunnarstaðir

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vatnsbakkalóð

41 fm sumarhús, stendur ofarlega 

Tvö svefnherbergi 

Stofa og eldhús í opnu rými 

Vatn úr sameiginlegum brunni 

Sólarsellur á þaki sjá um rafmframl 

Fitjahlíð 73

Verð : 8,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Flott 2ja herbergja Stærð íbúðar 68,4 fm 

Stæði í bílageymslu 

Frábær staðsetning 

Töluvert endurnýjuð 

Öldugrandi

Verð : 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Viðskiptatækifæri!

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft Innbú getur fylgt með ef vill 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á 

Fluglendingarsvæði í grennd 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3ja herbergja íbúð á efstu hæð (4. hæð) 

Húsið er klætt að utan, 

viðhaldslétt 74 fm íbúð með sérgeymslu 

Sameiginlegt þvottahús 

Gnoðarvogur 40

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 
Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 
Tvö svefnherbergi á hæðinni 
Möguleiki á tveimur svefnherbergjum í risi 
sem nú er sjónvarpshol 
Frábær staðsetning - Mikið útsýni

 Fiskakvísl 30

Verð : 42,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg höll í Grímsnesi 
Frábærlega hönnuð m stórum herbergjum 
Gert ráð f Sauna, leikherbergi, stofa m arinn ofl 
494 fm að stærð og á 2,4 hektara eignarlandi 
Hitalögn í gólfum, hitaveita og rafmagn komið inn 
Frábært fjölskylduhús á landi umvafið gróðri 

Miðengi 

Tilboð
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt heilsárs bjálkahús ca 90 fm 

Í landi Syðri-Langholts við Flúðir 

Húsið er á 1,9 hektara leigulandi 

Glæsilegt útsýni ma sést vel til 

Laugarás og Reykholts. Heitt og kalt vatn

 Holtabyggð  

Verð : 33,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Afar falleg og vel skipulögð fimm herbergja 
138,4 fm íbúð 
Útsýni til sjávar og stæði í bílageymslu 
Fjögur svefnh. og þvottahús innan íbúðar 
Stórar glæsilegar stofur og 
skjólgóðar suðursvalir 

Strandvegur 

Verð : 54,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Einstaklega falleg 8700 fm sumarbústaðarlóð með 
útsýni yfir Þingvallavatn. Aðeins hálftíma akstur 
frá Reykjavík í Bláskógarbyggð Þingvallasveit 
Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum 
Dreifikerfi RARIK er á svæðinu 
Læst öryggishlið við Þjóðveg

Skálabrekkugata

Verð : 10,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Víkurhvarf
atvinnuhúsnæði

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000
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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

Hildur Lofsdóttir skrifstofa.

Stofnað  
1983
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Sími 520 7500

MÓBERG - PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR
Opið hús þriðjudaginn kl.17.30-18.00. 
Nýkomið fallegt pallabyggt parhús með innbyggðum bílskúr, 
samtals 286,8 fm.  Vandaðar innréttingar og gólfefni, stór og 
góð herbergi. Glæsilegar stofur, einstök staðsetning í jaðri 
byggðar. Verð 65 millj. 

Nánari uppl. gefur:  Hilmar s: 892-9694 eða hilmar@
hraunhamar.is

LÆKJARGATA - 3JA HERB. - HAFNARFJÖRÐUR
Sérlega falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í mjög góðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðinni  fylgir tvö stæði í lokaðri bílageymslu.  
Stór afgirt verönd.
Björt og falleg eign mjög vel staðsett miðsvæðis í Hafnar-
firði. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar  sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694 eða  hilmar@
hraunhamar.is

SVÖLUÁS - EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR
Frábært útsýni og staðsetning.
Glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals um 250 
fm. Húsið er nýtískulegt, klætt að utan, lítið viðhald. 

Verðtilboð. 

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

KLUKKUBERG - EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt útsýni og staðsetning. 
Glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 310 fm. á 
þessum vinsæla stað í Setbergslandinu. Sjón er sögu ríkari. 
Laust strax. 

Verð 74,9 millj. 

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

LINDARBERG - PARHÚS - HAFNARFJÖRÐUR
Glæsilegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals um 
230 fm. á þsessum vinsæla stað í Setbergslandinu. 

Frábært útsýni og góð staðsetning. Laust strax.  

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

FURUHLÍÐ - EINBÝLI - HAFNARFJÖRÐUR
Opið hús í dag frá kl. 17:00 - 17:30.
Hlynur Halldórsson frá Hraunhamri verður á staðnum. 

Glæsilegt 230 fm einbýli í Setbergshverfinu í Hafnarfirði, 
4-5 svefnherberb. björt stofa og borðstofa, eldhús með 
fallegri eikarinnréttingu, búr innaf, frábær staðsetning, 
Verðlaunagarður með heitum potti.  Sjón er sögu ríkari.  
V. 75 millj. 

STRANDVEGUR - GARÐABÆR. 
Opið hús í dag mánudag kl. 17.30-18.00 

Einstakt útsýni og staðsetning.
Glæsileg 150 fm íbúð á 1.hæð í glæsilegu vönduðu 6 íbúða 
húsi, að auki fylgir 22,3 fm bílskúr samtals 172 fm. 
Einstakt útsýni. Hagstætt verð: 56,9 millj.

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

GNITAHEIÐI - EINBÝLI - KÓPAVOGUR
Hraunhamar kynnir: Glæsilegt tvílyft einbýli á þessum vinsæ-
la og mikla útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs, einbýli með 
innb. bílskúr samtals 397,1 fm þar af er flísalagður bílskúrinn 
106,5 fm Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mikil lofthæð 
á köflum á efri hæð, innfelld lýsing. Möguleiki á auka íbúð á 
neðri hæðinni. Glæsilegur garður.  Verðtilboð. 

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

ESKIHOLT - EINBÝLI - GARÐABÆR
Glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr 
samtals 290 fm. 

Vönduð húseign á góðum stað í Garðabænum. 

Verðtilboð. 

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

BURKNAVELLIR - ENDARAÐHÚS - HAFNARFJÖRÐUR
Mjög fallegt tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr samtals 
um 200 fm. Frábær staðsetning á Völlunum, suður garður. 
Hraunlóð. Laust strax. 

Verð 53,5 millj. 

Nánari uppl. og skoðun á eigninni: Helgi Jón Harðarson 
sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu 
  fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús
• Afhendast fullbúnar að utan sem 
   innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning

• Verð frá 43,2 millj. Allar nánari upplýsingar 
á hraunhamar.is

AÐEINS
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261,6 fm. 10 herb. einbýlishús; tvær hæðir, ris, 23,4 fm. Bílskúr
auk sér íbúðar í kjallara. Útsýni yfir tjörnina. Timburhús í Suður-
Evrópskum stíl, lokað að götunni en opið út í garðinn til suðurs.

LAUFÁSVEGUR 22, 101 RVK 150M

101 RVK
EINSTAKT TÆKIFÆRI 

Til sölu heil húseign á besta stað í 
miðborg Reykjavíkur. Til afhendingar 
fljótlega, nýuppgert með vönduðum 

hætti, skipt upp í nokkrar íbúðir.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:
ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON

535-1012 / 663-2508 / OLAFUR@STAKFELL.IS

Ný  142 fm. íbúð á 1. hæð með sjávarútsýni. Afhendist fullbúin 
að innan með vönduðum innréttingum þó án gólfefna, nema í 
votrýmum. Þvottahús og geymsla inn af íbúð. Tvennar svalir.

HERJÓLFSGATA 38, 220 HFJ / 60+ÁRA 59,9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



 
Nóatún 28, 105 Reykjavík

Þriggja herbergja íbúð á efstuhæð. 
Tvö svefnherbergi, rúmgóð stofa. 
Bjart eldhús með gluggum á tvo vegu. 
Flísalagt baðherbergi m/baðkari og 
glugga. Auka rými ( herbergi) í rislofti 
Verð 32.0 millj. 

 
Hringbraut   4, 220 Hafn.

Vel skipulögð 101 fm 4ra herb. með 
stæði í bílageymslu við Hringbraut 
í Hafnarfirði. Neðri hæð 3 svefnh, 
baðherb og þvottahús. Efrihæð eldhús 
og stofa. Eignin þarfnast lokafrágangs 
vegna tjóns. Verð 31,9 millj.

 
Lækjasmári 86, 201 Kóp.

Þriggja herbergja 100,0 fm íbúð á 
jarðhæð. Tvö svefnherbergi, rúmgóð 
stofa með útgengi út á  verönd. Eldhús 
er með borðkrók og hvítri innréttingu. 
Baðherbergi þarfnast lagfæringa.Laus 
við kaupsamning Verð 37.0 millj

 
Hólabraut 15, 200 Kópavogur

97 fm 3ja herbergja á 1.hæð með 
auka herbergi í kjallara. Eignin 
þarfnast talsverðra lagfæringa. Bað 
ófrágengið og gamalt eldhús. Laus við 
kaupsamning. Verð 22,5 millj 

 
Krummahólar 8, 111 Reykjavík

Vorum að fá í sölu 2ja herbergja íbúð á 
5. hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílageymslu. Stofa og eldhús í sama 
rými. Upprunanleg innrétting í eldhús. 
Baðherbergi með baðkari. Svefnherbergi 
með útgengi á svalir. Eignin þarfnast 
standsetningar. Eignin er laus nú þegar, 
ekkert áhv. Verð 21 millj. 

 
Hraunbær 70, 110 Reykjavík

Lítil og snotur 32 fm samþykkt 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. 
Eldhús með lítilli innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi með sturtu. Svefnherbergi 
með skápum. Lítil stofa. Hús lítur 
ágætlega út að utan. Verð 16,7 millj. 

 
Rósarimi 7, 112 Reykjavík

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:30-18:00 - Góð 4ra herbergja íbúð 
á 1. hæð (jarðhæð) með sérinngangi. 
Tvö barnaherbergi með skápum. 
Hjónaherbergi með góðum skápum. 
Stofa og borðstofa með útgengi á 
hellulagða verönd til suðurs. Eldhús 
með ágætri innréttingu. baðherbergi 
með baðkari og innréttingu. Hús í ágætu 
ástandi. Verð 32,7 millj. 

 
Blómahæð 12, 210 Garðabær

Vorum að fá í sölu 182 fm raðhús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr. Stofa með 
útgengi á afgirta timburverönd. Fjögur 
góð svefnherbergi með skápum. Eldhús 
með ágætri innréttingu og borðkrók. 
Flísalagt baðherbergi með baðkari, 
sturtu og innréttingu. Sjónvarpshol á 
millilofti. Eignin er laus nú þegar, ekkert 
áhvílandi. Allar nánari upplýsingar á 
skrifstofu.  

 
Grandavegur 47, 107 Rvk.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð 
ásamt bílskúr. Tvö fín svefnherbergi. 
Hol, stofa og yfirbyggðar svalir. Þotthús 
innan íbúðar. Líkamsrækt og heitur 
pottur. Aðgangur að veislusal. Laus við 
kaupsamning. 

 
Kleppsvegur 6, 104 Reykjavík

Björt og falleg 114,7 fm 4-5 herbergja 
endaíbúð á 8. hæð (efstu) í lyftuhúsi.
Eldhús með fallegri eldri innréttingu 
Baðherbergi með sturtuklefa. Þrjú góð 
svefnherbergi og auðvelt að bæta við 
því fjórða. Björt og rúmgóð stofa. Húsið 
hefur nýlega verið standsett að utan 
m.a. múrviðgert og málað og skipt um 
glugga. Einstakt útsýni er til allra átta  
Verð 38,0 m 

 
Flesjakór  20, 203 Kópavogur

Vel skipulagt 197,4 fm parhús með 
frábærri staðsetningu. Stórar og 
bjartar stofur. Fallegt eldhús.Þrjú góð 
svefnherbergi. Tvennar snyrtingar. Stórar 
suðursvalir.Staðsetning er innarlega í 
botngötu, göngustígur er neðan húss og 
því langt í næsta hús. Verð 61,9 millj

 
Háaleitisbraut 153, 108 Rvk.

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
í góðu húsi við Háaleitisbraut. Tvö 
barnaherbergi og gott hjónaherbergi. 
Ágæt stofa þaðan sem útgengt 
er á svalir til suðurs. Eldhús með 
upprunanlegri innréttingu. Þvottahús 
með glugga inn af eldhúsi. Upprunanlegt 
baðherbergi með baðkari. Allar nánari 
upplýsingar á skrifstofu. 

OPIÐ HÚS

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur allar tegundir eigna á skrá.
Hringdu núna, skoðum samdægurs, sími: 570 4800.

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
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Fasteignasala
Grensásvegi 13, 108 RVK

Árni Stefánsson 
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Glæsilegt og vandað heilsárshús á eignarlandi á bakka Norðurár í  
Munaðarneslandi. Húsið er skráð 77,8 fm. að stærð auk geymslu og 
ca.100 fm verandar. Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa með mikilli 
lofthæð. Hitaveita og heitur pottur. Staðsetning er einstök á rólegum  
og góðum stað á bakka Norðurár með útsýni yfir ána. Verð 37,0 m

Upplýsingar veitir Sigþór Bragason,  
löggiltur fasteignasali sími 899 9787

Við noRðuRá

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís Valb. 
Hölludóttir  
694-6166

Sturla  
Pétursson
899-9083

SKYGGNISBRAUT 26-28, ÚLFARSÁRDAL Í REYKJAVÍK

- NÝJAR ÍBÚÐIR –

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR TIL AFHENDINGAR STRAX, 
FULLBÚNAR Í ÚLFARSÁRDAL.     
Skyggnisbraut 26-30 er efst og innst í hverfinu og er á glæsilegum útsýnisstað í jaðri 
hverfisins. Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi borgarinnar.  Eitt af einkennum hverfisins er 
mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru náttúruperlur eins og Úlfars-
fellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu 
starfi, leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu 
Fram. í þessu húsi eru til sölu fimm 3ja herb. íbúðir, Verð frá 37,9 milj.  íbúðirnar  
afhendast fullbúnar með gólfefnum og uppþvottarvél, og eru til afhendingar strax.  

Heiðar Friðjónsson löggildur fasteignasali sýnir eignirnar þegar þér hentar, s. 693-3356 
eða á heidar@valholl.is

SKYGGNISBRAUT - NÝ GLÆSILEG 3JA HERB. 92,4 FM

Glæsileg 3ja herb. 92,4 fm sem 
afhendist fullbúinn við kaupsamning.  
Íbúðin skiptist í anddyri með skáp, 
Tvö svefnh. með góðum skápum, 
rúmgott eldhús með fallegri innréttin-
gu og Wirpool tækjum, uppþvottarvél 
fylgir.  Baðherbergi með flísum á gólfi 
og veggjum, innrétting og sturta.  
Innrétting fyrir þvottavél og þurkara á 
baðinu, sér geymsla í kjallara.  Verð 
37,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar 
Friðjónsson lögg. fast í s. 693-3356 
eða á heidar@valholl.is

FRIGGJARBRUNNUR 18,  7- ÍBÚÐA HÚS

AFHENDIST Í DESEMBER

Nýtt og glæsilegt fjölbýlishús við Friggjarbrunn 18 í Úlfarsárdal sem er sjö íbúða 
fjölbýlishús á þremur hæðum, þrjár íbúðir á hæð og ein þakíbúð.  Friggjarbrunnur 18, er 
á góðum stað í hverfinu.  Fimm stæði í opnu bílastæðahúsi og síðan eru sameiginleg 
stæði úti.  Úlfarsárdalur er framtíðar hverfi. Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd 
við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynis-
vatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskó-
la, grunnskóla, frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu Fram.  

VERÐ:   
4RA HERB. ÍBÚÐ VERÐ FRÁ 41,9 MILJ,  2JA HERB. ÍBÚÐ VERÐ FRÁ 30,9 MILJ,   
ÞAKÍBÚÐ TILBOÐ. 

Heiðar Friðjónsson lögg. fast. sýnir eignirnar þegar þér hentar, s. 693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

LOGAFOLD - 85,FM  3JA TIL 4RA HRB. NEÐRI SÉRHÆÐ

Í einkasölu falleg 85,6 fm neðri 
hæð í tvíbýlishúsi á mjög rólegum 
stað í Foldahverfi Grafarvogs. 
Íbúðin er með sérinngangi, 
tveimur herbergjum, stofu, 
eldhúsi, geymslu sem hægt er að 
nota sem herbergi, þvottarhúsi 
með sturtu, baðherbergi, suður-
verönd o.fl. Samkvæmt skráningu 
Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál 

eignarinnar 85,6 fm.  Þetta er flott tvíbýlishús í Foldahverfi Grafarvogs, neðri hæðin 
er steypt og efri hæð er timbur með múrsteinum.  Allar frekari uppl. um eignina veitir 
Heiðar Friðjónsson í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is

BRÚNASTAÐIR - GLÆSILEGT 187,8 FM ENDARAÐHÚS
Höfum tekið í einkasölu 
glæsilegt 187,7 fm enda-
raðhús á einni hæð með 
fjórum svefnherbergjum við 
Brúnastaði í Staðarhverfi 
Grafarvogs. Nánari lýsing: 
Komið er inn í flísalagt 

anddyri með skáp.  Innangengt í góðan bílskúr með geymslulofti.  Eldhús með fallegri 
innréttingu og rúmgóðum borðkrók, flísar á gólfi.  Baðherbergi með sturtu, baðkari, 
flísum á veggjum og gólfi, glugga og innréttingu.  gestasnyrting með salerniog vaski. 
Þvottarhús innan íbúðar.  Stofurnar eru rúmgóðar með parketi á gólfi, hátt til lofts og 
útgengi úr stofu út á pall með skjólgirðingum.  Verð 64,9 milj.  Allar uppl. um húsið 
veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast. í s. 693-3356.

BREIÐAVÍK - GLÆSILEG 98,7 FM 3JA HERB
Í einkasölu falleg 98,7 fm, 3ja herb. íbúð 
á þriðju hæð í góðu fjölbýli við Breiðuvík 
í Víkurhverfi Grafarvogs.  Nánari 
lýsing: Eldhús með ljósri innréttingu 
tengt er fyrir uppþvottavél í eldhúsi og 
gluggi.  Herbergin eru bæði rúmgóð með 
harðparketi á gólfum og fataskápum. 
Baðherbergi er flísalagt í hólf og 
gólf með hvítri innréttingu og sturtu. 
Þvottahús er innan íbúðar, þar er vaskur, 

hillur og tengi fyrir þvottavél og þurrkara.Gólfefni: fallegt parket stofu og borðstofu, 
harðparket á herbergjum og flísar á baðherbergi, eldhúsi og þvottarhúsi.  Verð 34,9 
milj.  Allar uppl. um húsið veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast. í s. 693-3356.

SKYGGNISBRAUT - NÝ GLÆSILEG 2JA HERB. 78,2 FM
Glæsileg 2ja herb. 78,2 fm sem 
afhendist fullbúinn við kaupsamning.  
Íbúðin skiptist í anddyri með skáp, 
Svefnherbergi með góðum skápum, 
rúmgott eldhús með fallegri innréttingu 
og Wirpool tækjum, uppþvottarvél 
fylgir.  Baðherbergi með flísum á 
gólfi og veggjum, innrétting og sturta.  
Innrétting fyrir þvottavél og þurkara á 
baðinu, sér geymsla í kjallara.  Verð 
32,4 milj. Allar uppl. veitir Heiðar 
Friðjónsson lögg. fast í s. 693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

PANTIÐ SKOÐUN

PANTIÐ SKOÐUN



KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

94,4 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð í fjórbýlishúsi, ásamt 26,6 m2 bílskúr 
við Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, geymslu, 
eldhús og stofu. Við hlið inngangs er sérgeymsla. Afgirt hellulögð verönd í suðvestur. Góð 
staðsetning rétt hjá skóla, leikskóla, sundlaug og líkamsrækt. V. 39,9 m.

Glæsilegt 165,2 m2 endaraðhús á 
tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. 
Eignin er fullbúin með gólfefnum innnan 
íbúðar (ekki gólfefni á geymslu og 
bílskúr) Húsið stendur á góðum stað 
hátt í hverfinu.  Á jarðhæð er forstofa, 
snyrting, eldhús, stofa, bílskúr og 
geymsla. Á efri hæðinni eru þrjú svefn-
herbergi og baðherbergi. Stórar svalir 
eru yfir bílskúr.  V. 56,9 m.

Hulduhlíð 38 - 270 Mosfellsbær 

Efstaland 18 - 270 Mosfellsbær 

Lóðir undir atvinnuhúsnæði á Leirvogstungu-
melum í Mosfellsbæ. Flott staðsetning rétt við 
Vesturlandsveginn og Leirvogsá. Heimilt er að 
reisa á svæðinu byggingar fyrir þjónustu- og 
verslunarstarfsemi, léttan mengunarlausan 
iðnað, hátækni- og vísindafyrirtæki og hver-
skonar aðra starfsemi, sem uppfyllir kröfur um 
vandaðan frágang bygginga og lóða.

210,1 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. 
Húsið stendur ofan við vesturlands-
veginn nær Esjurótum og er aðkoma 
fyrir Árvelli og Árvelli 2 um sama 
afleggjara. 5 svefnherb. tvö baðherb. 
Glæsilegt útsýni. Skjólgirðingar og tim-
burverönd. Skv. skráningu er birt stærð 
eignarinnar 210,1 fm og er íbúðarrými 
í því öllu en bílskúrinn sem er skráður 
37,2 fm af heildinni hefur verið nýttur 
sem hluti íbúðarrýmisins. V. 40,9 m.

Árvellir 2 – Kjalarnes 

Bugðufljót - Lóðir undir atvinnuhúsnæði Uglugata 27 - 270 Mosfellsbær 

Fallegt staðsteypt 158,5 m2 parhús á einni 
hæð með bílskúr. Húsið afhendist rúmlega 
fokhelt, þ.e. auk þess eru útveggir einan-
graðir, múraðir og sandspartslaðir, tilbúnir 
til málningar. Loft er einangrað og rakavarið. 
Inntak rafmagns og hita er komið inn í húsið 
og inntaksgjöld eru greidd.  Lóð er grófjöf-
nuð.  V. 43,9 m.

Asparfell 6 - 111 Reykjavík 

59,4 m2, 2ja herbergja íbúð með fallegu 
útýni í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, forstofuhol, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla í kjallara. Sameiginlegt 
þvottahús á hæðinni. Stutt er í alla helstu 
þjónustu eins og leik- og grunnskóla, ver-
slanir, íþróttaaðstöðu og heilsugæslu.  
V. 23,9 m.

Háagerði 49 - 108 Reykjavík 

226,8 m2 endaraðhús á þremur hæðum með 
aukaíbúð í kjallara. Í aðalíbúð eru 5 svefnh. 
og tvö baðherbergi. Í kjallaraíbúð er eldhús, 
stofa og tvö svefnherbergi. V. 62,2 m.

405 m2 atvinnuhúsnæði. Húsið skiptist í 270,3 m2 
jarðhæð og 95,3 m2 milliloft.  Á jarðhæðin skiptist 
annarsvegar í skrifstofu, kaffistofu, eldhúskrók 
og starfsmannaðstöðu og hinsvegar iðnaðarými 
með mikillilofthæð og stórri innkeyrsluhurð, 
einnig er innkeyrsluhurð að bakatil.  Yfir skrif-
stofurýminu er milliloft og þar er stór vinnusalur 
fyrir 4-6 starfsstöðvar ásamt eldhúsaðstöðu og 
geymslurými. V. 69,0 m.

Völuteigur 7 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 21. september frá kl. 17:00 til 17:30

Falleg og rúmgóð 116,9 m2, 3ja herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegt útsýni. Gólfhiti. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, eldhús stofu og borðstofu. Rúmgóð 
sérgeymsla í kjallara.  V. 42,9 m.

Gerplustræti 27 - 270 Mosfellsbær 

Glæsileg 207,7 m2 efri sérhæð með bílskúr 
við Birkiteig 3 í Mosfellsbæ. Stór bílskúr. 4. 
svefnherb. Fallegt útsýni.  Eignin er skráð 207,7 
m2, þar af íbúðarrými 160,9 m2 og bílskúr (með 
geymslu) 46,8 m2. V. 53,5 m.

Birkiteigur 3 - 270 Mosfellsbær 
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OPIÐ HÚS

Laus strax

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. 
Húsið er 5 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 111  til 179 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun að 
innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  eða stórum timburveröndum.  Stæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og  
www.fjarfesting.is   

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 2ja til 5. 
herbergja frá 93-186 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 Byggin-
garfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
LUNDUR 25

LANGALÍNA 20-26

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð
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Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BREKKUTÚN 8
• 200 Kóp. 
• Parhús. 266,6 fm. 
• Mikið endurnýjað. 
• Góð aukaíbúð í kjallara. 
• Bílskúr. 
• Verð 77 millj. 
• Aukaíbúð 

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús. 
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr 

OPIÐ HÚS

LAXATUNGA
• 270  Mos. 
• Einbýli. 226 fm. 
• Ein hæð.  
• Tilbúið að utan en fokhelt 
  að innan.
• Verð 49,9 millj. 

ÁLFKONUHVARF 21
• 203 Kóp. 
• 4ra herb. 
• Efsta hæð. 
• Endaíbúð.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 42,9 millj. 

OPIÐ HÚS

LUNDUR 23
• 200  Kóp. 
• 3ja herb. 113 fm. 
• Ný íbúð.
• Bílgeymsla. 
• Timburverönd. 
• Verð 49,5 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30  

BÓLSTAÐARHLÍÐ 7
• 105 Rvk.  
• 136 fm.  Sérhæð.  
• Bílskúr.  
• Falleg íbúð.  
• 3 til 4 svefnherbergi. 
• Góð staðsetning. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:00 til 16:30

ASPARFELL 12
• 111 Rvk.  
• 2 ja herb. 
• 76 fm.  
• Vel skipulögð.  
• Suðursvalir.  
• Gott hús.  
• Lyfta.  

LUNDUR 17
• 200  Kóp. 
• Penthouse. 
• 179 fm. 
• Þaksvalir. 
• 2 stæði. 
• Mikið útsýni.

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Aðstm. í námi til lögg. fsl. 
Gsm: 893-4248

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ



Atvinnuhúsnæði og rekstur 
við Tjarnargötu í Sandgerði

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Um er að ræða 302,6 fm atvinnu- og verslunarhúsnæði  á jarðhæð og 
rekstur sem er rekinn í húsinu. Húsnæðið getur verið laust til afhendingar 
fljótlega.  Um er að ræða góða eign á góðum stað. Gott tækifæri. V. 32,0 m.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í fasteignina 

Barðastaði 21, 3. hæð, Reykjavík.   

20381 – Barðastaðir 21, 3. hæð til vinstri. 
Um er að ræða 4. herbergja íbúð í fjölbýlishúsi með fallegu útsýni ásamt 
bílskúr, samtals 141,3 m², byggð árið 1999. Íbúðin er samtals 113,7 m² og 
bílskúrinn er 27,6 m².
Brunabótamat er kr. 33.720.000,- og fasteignamat er kr. 35.650.000,- skv. 
Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá.
Íbúðin skiptist í gang, stofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Skápar eru í öllum herbergjum. Gengið er út á svalir úr stofu. 
Eigandi þekkir ekki til ástands eignarinnar og mikilvægt er að bjóðendur 
kynni sér ástand hennar vel. 

Húseignin verður til sýnis miðvikudaginn 21. september milli kl. 12 og 14. 
Nánari upplýsingar fást hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík í 
síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum 
um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. Gögnin eru einnig aðgengi-
leg á vef Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 5. október 2016  
þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

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

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
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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.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

 27 LEIGUEININGAR – STÚDÍÓÍBÚÐIR, REYKJAVÍK

Til sölu eru 27 leigueiningar – stúdíóíbúðir, Reykjavík.
Um er að ræða heila hæð í góðu steinsteyptu húsi með 27 stúdíóíbúðum. 

Hæðin er ný innréttuð á vandaðan hátt og er baðherbergi með sturtu og lítið eldhús í hverri íbúð.

 Góð aðkoma og næg bílstæði.

 Sér inngangur er á hæðina 

 Frábært útsýni

 Birt heildarstærð eignarinnar er 922,7

 Góðar leigutekjur 

 Gott verð.

Nánari upplýsingar  veitir Dan Wiium hdl. og löggiltur fasteignasali í síma: 896-4013 eða dan@kjoreign.is
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Eftirlitsmyndavélar og aðgangskerfi

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Nú höfum við bætt 
við þjónustu okkar 

eftirlitsmyndavélum 
að fullkomnustu gerð 

ásamt hugbúnaði. 
LED lýsingarlömpum, Infra-red 
næturlýsingu og aðgangskerfi 

fyrir fyrirtæki og stofnanir.
Ráðgjöf og uppsetning.

 

Pöntunarsími: 535 1300

Isonast er eitt af fremstu 
fyrirtækjum sem sérhæfa sig 
í IP aðgangskefum.
Windows samhæft og fullkomin 
tenging við Active Directory.

Hentar sérstaklega vel í kerfi 
fyrirtækja og stofnana.

Mobotix er eitt þekktasta 
merki í hágæða mynda-
vélum og hugbúnaði fyrir 
 stór sem smá fyrirtæki,
 myndavélar utandyra sem
 innandyra. Vönduð og
 endinargargóð vara.

Dahua myndavélar og kerfi. 
M.a. nettar og hentugar 
þráðlausar vélar fyrir 
fyrirtæki og heimili 
auðveldar í uppsetningu.
þú fylgist með í farsíma-
num þínum, hreyfiskynjarar 
og Infrared næturlýsing.

Raytec hefur upp á  að bjóða 
öfluga LED lampa fyrir 
lýsingu myndavéla og svæða 
við og umhverfi fyrirtækja. 
Ný hönnun.  

Fullkomnir Infra red LED 
lampar sem vinna með 
myndavélum að taka hágæða 
skerpu í myrkri.

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og 
lestu blaðið í símanum eða 
spjaldtölvunni 
hvar og hvenær 
sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

GEITLAND 2 -Íbúð 0202
Opið hús mánudaginn 19. sept. kl. 17:30 – 18:00

Glæsileg 128,5 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í 
Fossvoginum. Mikið endurnýjuð og björt íbúð með stórum 
suðursvölum og góðu útsýni í fjölskylduvænu hverfi.  
Verð: 49,9 millj.
Nánari uppl. veitir Halldór Ingi Andrésson, löggiltur fasteigna
sali, í síma 897 4210 eða halldor@fasteignaland.is



Stýrimannastígur 3 – 101 Reykjavík

Afar falleg og mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi 
í reisulegu steinhúsi í gamla vesturbænum. Aukin lofthæð er í íbúðinni. 
Falleg og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja 78,6 fm íbúð á 2. hæð í 
góðu steinhúsi við Hverfisgötu. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, rúmgóða stofu 
með útgangi í skjólgóðar svalir, eldhús með sprautulökkuðum innrétt-
ingum, endurnýjað flísalagt baðherbergi og þrjú góð svefnherbergi. Parket 
á gólfum. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum, þ.m.t 
raflagnir, neysluvatnslagnir, gler og gluggar og þakjárn hússins. Frárennslis-
lagnir voru fóðraðar 2015. Verð 39,8 millj.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Nýbýlavegur 28, til leigu – 
200 Kópavogur
Atvinnuhúsnæði á mjög góðum 
stað við Nýbýlaveg 28 í Kópavogi. 
Húsnæðið er  84,6 fm og býður 
upp á ýmsa möguleika. Hægt er að 
stækka húsnæðið síðar út að götu, 
og yrði þá ca. 112 fm.
Húsnæðið er óinnréttað, en inn-
rétting þess fer eftir samkomulagi 
milli eiganda og leigutaka. Hefðbundin inngangshurð og tvöföld hurð eru 
inn í húsnæðið. Stétt framan við inngang verður steypt með hitalögn undir 
og hellulögn lagfærð. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Safamýri 34, 108  
Reykjavík.
Falleg og vel skipulögð 4ja her-
bergja íbúð með miklu útsýni í 
Safamýri  næst Fram vellinum. 
Íbúðin skiptist í forstofu með 
fastaskápum, eldhús með 
viðarinnréttingu og borðkrók, 
rúmgóða og bjarta stofu/borð-
stofu með nýlegu parketi og 
útgengi á svalir, þrjú svefnher-
bergi og flísalagt baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla í 
kjallara. Verð 37,5 millj

Tunguvegur 36 – 108 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 20. sept. milli kl. 17:15 og 17:45
Fallegt raðhús á þremur hæðum. 
Íbúðin er á tveimur hæðum, í 
kjallara er herbergi ásamt þvotta-
húsi og geymslu. Húsið skiptist 
í forstofu með fatahengi, eldhús 
með hvítri endurnýjaðri innréttingu, 
bjarta stofu með útgengi í afgirtan 
suðurgarð. Þrjú svefnherbergi eru á 
efri hæð, rúmgott hjónah. og tvö minni barnaherbergi, loftgluggi sem gefur 
góða birtu. Baðherbergi á efri hæð með flísum á gólfi og hluta veggja og 
baðkari. Kjallari skiptist í herbergi með litlum glugga, og þvottahús með 
salerni. Verð 44,9 millj.

Þrastanes 4, 210 Garðabær

Glæsilegt og mikið endurnýjað 
371 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með miklu útsýni, 
(ásamt aukaíbúð) á fallegum 
stað á Arnarnesinu.
Húsið er í dag nýtt í þrennu lagi, 
þ.e. efri hæð og bílskúr, og tvær 
útleigueiningar (140 fm neðri 
hæð og stúdíóíbúð á neðri hæð 
bílskúrs) Góðir tekjumöguleikar. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla. Verð 118 millj.

Tunguvegur 36 StýrimannastígurÞrastanes
OPIÐ HÚS

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Hringbraut 94 – 101 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt parhús á þremur 
hæðum í Vesturbænum. Eignin skiptist 
í forstofu, hol með stiga upp á efri hæð, 
rúmgóð og björt stofa samliggjandi við 
borðstofu sem er opin við eldhús, park-
et á gólfum. Eldhús með góðri innrétt-
ingu. Á efri hæð er baðherbergi, rúmgott 
svefnherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi inn af. Í kjallara er stofa/
sjónvarpsherbergi og svefnherbergi, 
parketi á gólfum, þvottahús og geymsla. Hellulögð stétt og timburpallur 
eru framan við hús, tyrfður garður er aftan við hús. Verð 57,5 millj.

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ, SKOÐUM SAMDÆGURS.
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
Karl Gunnarsson

lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali

s. 896 1188
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
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HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056

Njálsgata 72  – 101 Reykjavík Háagerði 49 – 108 Reykjavík Baldursgata  – 101 Reykjavík Steinsstaðir  – 560 Varmahlíð

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 19. SEPTEMBER FRÁ KL. 
17:00 - 17:30 - ALLIR VELKOMNIR

Góð eign í smáíbúðahverfinu, um er að ræða 226,8 fm 
hús, hæð, ris og kjallari með bílskúrbyggarétti. Búið er að 
endurnýja flest allt á 1. hæð og risi  en kjallarinn er mjög 
hrár. V – 62,2 millj.

Mjög falleg 73,2 fm íbúð á 3ju hæð.  Íbúðin er á efstu hæð 
með 4 herbergjum/stofum, fallegt útsýni á barnvænum 
stað í 101. Eignin er vel skipulögð, staðsett í góðu hús þar 
sem búið er að taka mikið í gegn.  

V – 37,9 millj.

Ferðaþjónusta Steinstöðum í fullum rekstri allan ársins 
hring, 22. herbergja gistiheimili sem rúmar 50-65 manns 
ásamt tjaldsvæðum. Gistiheimilið er staðsett í hlýlegu og 
fallegu umhverfi, sundlaug á svæðinu. 

V -  165 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Ritari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 19. SEPTEMBER FRÁ KL. 
17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR

Björt og skemmtileg 3 herb. íbúð á 2. hæð sem er skráð 
skv. FMR 70,8 fm með geymslu í kjallara. Sameiginlegt 
þvottahús í kjall., Frábær staðsetning. Frekari uppl. veitir 
Sigrún s. 857-2267 eða sigrun@101.is. V - 28,9 millj.



til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÓDÝR-7 MANNA !
M-Benz GL450 4matic, 10/2007 ek 
215 þ.km , Gott eintak, 7 manna, 
leður, lúga ofl topp þjónusta, verð nú 
aðeins 2990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BMW X1 xdrive 18d. Árg 2016, ek 31 
Þ.KM, dísel, sjálfsk. Tilboð 5.590 þús. 
Rnr.101258. Bíllinn er á staðnum hjá 
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

RENAULT Kadjar Expression 4x4 . 
Árg 2016, ek 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Tilboð 3.990 þús. Rnr.101135. Bíllinn 
er á staðnum hjá okkur Bílamiðstöðin 
s.517 4500

VW Polo comfortline. Árg 2008, 
ek 158 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
760.000. 100% fjámögnun í boði . 
Rnr.101131. Bíllinn er á staðnum hjá 
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 517 4500
 

Kia Soul EX 1.6 dísel beinsk.. Árgerð 
2015, ekinn 10 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.390.000. Rnr.991879. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ B 220 cdi 
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn 
28 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.280039. Tilboð kr: 
3.990.000,-

PORSCHE Cayenne. Árgerð 2003, 
ekinn 157 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. Rnr.992005.

SUBARU Legacy outback 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 145 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.320089.

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.991677.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Tundra Platinum Crew 
Max 5.7 . 10/2014, 4þ.mílur, bensín, 
sjálfskiptur,svart leður,sóllúga. Verð 
11.580.000. Skipti ód.Rnr.200905.

TOYOTA Land Cruiser 150 VX. 7/2015, 
34þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð 
10.880.000. Skipti ód.Rnr.123267.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX. 1/2010, 
100þ.km,dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.300.000. Rnr.133104.

TOYOTA Land Cruiser 150 
GX. 6/2013, 67þ.km,dísel, 
sjálfskiptur,bakkmyndavél. Skipti ód. 
Verð 7.490.000. Rnr.119621.

TOYOTA Rav4 GX Plus 2.0 dísel. 
8/2015, 32þ.km,dísel, 6 gírar. Verð 
4.370.000.Skipti ód. Rnr.123369.

TOYOTA Avensis stw Live 1.8. 5/2015, 
36þ.km,bensín,6 gírar. Verð 3.290.000.
Skipti ód. Rnr.123378.

Bíldshöfða 5, 110 Reykjavík S. 567 4949

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 
Lau kl. 11-15 • Lokað sunnudaga.

 

TILBOÐSVERÐ 

1..890.000.-

TILBOÐSVERÐ 

4.990.000.-

TILBOÐSVERÐ 

3.690.000.-

TILBOÐSVERÐ 

2.690.000.-

BÍLAHÖLLIN
TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 2005, 
ekinn 200 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.151658.

SUZUKI Grand vitara sport. Árgerð 2007, 
ekinn 109 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690.000. 
Rnr.288400.

HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2016, ekinn 38 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ásett verð 2.090.000.- 
TILBOÐSVERÐ 1.890.000. Rnr.330281.

KIA Ceed lx 1.4 new wagon diesel. Árgerð 
2015, ekinn 47 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Ásett verð 
2.990.000. TILBOÐSVERÐ 2.690.000.-  Rnr.288355.

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2016, ekinn 31 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 4.990.000. 
Rnr.288380.

TOYOTA Land cruiser vx 150 series. Árgerð 
2016, ekinn 5 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð 11.900.000. Rnr.151649.

HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, ekinn 76 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Ásett verð 3.990.000.- 
TILBOÐSVERÐ 3.690.000. Rnr.288211.

KIA Ceed lx 1.4 new wagon diesel. Árgerð 
2014, ekinn 49 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.490.000. 
Rnr.288357.

TOYOTA Rav4 hybrid vx 4wd. Árgerð 2016, 
ekinn 10 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 6.690.000. 
Rnr.151648.

TOYOTA Hilux d/c, sr 3.l 33”. Árgerð 2015, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 7.750.000. 
Rnr.151641.

Vegna mikillar sölu vantar 
okkur allar gerðir bíla á 
söluskrá og á staðinn

Volvo S60 Inscription  5/2015
Ekinn 19 þús. km. 
Í ábyrgð. 
Sjálfskiptur. 
Leður og allur 
lúxus. 
Vetrardekk fylgja.

Bíllinn er sem nýr. Verð: 5.980.000,-
Uppl. í s. 577 3344 / 660 0880

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


