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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

Sérstaklega vandað og vel staðsett 409 fm einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. Um er að ræða steinsteypt tveggja 
hæða hús klætt að með marmaraflísum og timburklæðningu að hluta. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta 
hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum auk þess sem 
lofthitun er í gólfi við stofuglugga á efri hæð. Nánari upplýsingar: Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali 
GSM 824-9098 hilmar@eignamidlun.is V. 140 m.

AÐALÞING 5, 203 KÓPAVOGUR

Vel skipulagt 212.5 fm fjögurra svefnherbergja parhús í Áslandi, húsið er á tveimur hæðum. Fallegt útsýni
**LYKLAR Á SKRIFSTOFU** eða bókið skoðun hjá: Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali í síma 662-2705 eða á 
andri@eignamidlun.is. V. 69,5 m.

Mjög góð 120 fm fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sólpalli. Vel skipulögð íbúð sem vert er að 
skoða. Fallegt útivistarsvæði með góðum gönguleiðum við Elliðavatn.
Opið hús: Fellahvarf 5, 203 Kópavogur, Íbúð merkt: 01 01.  
 Eignin verður sýnd mánudaginn 24. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 51,9 m.

Fallegt 101,2 fm heilsárshús við Miðhúsaskóg ásamt 25,5 fm gestahúsi og verkfærahúsi. Húsin standa á 18.500 fm 
eignarlandi og er með eigin kaldavatns borholu en heitt vatn kemur frá Orkuveitunni. Landið er mjög fallegt og kjarr 
og skógi vaxið og fallegt útsýni er í suður. Húsið stendur í hvarfi frá veginum.   V. 32 m. 

Snyrtilega 80,7 fm 3ja herbergja íbúð með einstöku útsýni á 10. hæð við Hrísmóa 1 í Garðabæ. 
Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, tvö svefnherbergi, stofu, borðstofu og eldhús. Um  er að ræða snyrtilega íbúð á 
góðum stað í Garðabæ 
V. 45,9 m.

Einungis þrjár íbúðir eftir. Glæsilegar 112,3  og 125,5 fm nýjar íbúðir við Vefarastræti 7-11. Um er að ræða fullbúnar 
íbúðir án megin gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðirnar eru 4ra og 5 herb. og skiptist m.a. í stofu, eldhús, þrjú til 
fjögur herbergi, baðherbergi/þvottahús og geymslu.
Nánari uppl. veita: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lg.fs. s: 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Daði Hafþórsson 
s: 824 9096 aðst.m. fasteignasala.  Verð frá 49,5 m.

Fallegt og rúmgott 213,3 pallabyggt einbýlishús á þessum eftirsótta stað. 
Húsið skiptist m.a. í stórar og bjartar samliggjandi stofur með stórum gluggum, arinstofu, fjögur herbergi, baðherbergi 
og snyrtingu. Frábært útsýni yfir borgina, Laugardalinn og til sjávar. Húsið er teiknað af Guðmundi Kristinssyni arkitekt 
og hefur alltaf verið í eigu sama aðila. Stór og fallegur garður. Húsið er laust fljótlega.   
Nánari upplýsingar: Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fasteignasali 864-5464 – gudlaugur@eignamidlun.is.  
V. 99,9 m. 

Glæsilegt 157 fm raðhús með bílskúr á grónum stað við Draumahæð í Garðabæ.
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Viðhaldslítill garður og 
timburverönd á bakvið hús ásamt heitum potti. Upphitað bílaplan. Rólegur og gróinn staður þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu eins og skóla, Fjölbraut, Smáralind o.fl. 
V. 79,5 m. 

Gott1.932,1 fermetra atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum á góðum stað við Bæjarflöt í Reykjavík. Eignin er í góðu ásig-
komulagi að innan og utan. Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með góðri aðkomu athafnasvæði og bílastæðum. 
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg.fs Lögg.fasteignasali, í síma 864-5464, tölvupóstur 
gudlaugur@eignamidlun.is

SVÖLUÁS 12, 221 HAFNARFJÖRÐUR

FELLAHVARF 5, 203 KÓPAVOGUR

MIÐHÚS , 801 SELFOSS

HRÍSMÓAR 1, 210 GARÐABÆR

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR

LAUGARÁSVEGUR 23, 104 REYKJAVÍKDRAUMAHÆÐ 5, 210 GARÐABÆR

BÆJARFLÖT  1-3, 112 REYKJAVÍK

KLEPPSVEGUR 14, 
105 REYKJAVÍK

 
Fjögurra til fimm herbergja  111 fm íbúð á efstu hæð 
í mjög góðu frábærlega vel staðsettu mikið yfirförnu 
fjölbýli. Þrjú svefnherbergi. Tvær stofur. Góð lofthæð. 
Tvennar svalir. Mjög góð sameign. Opið hús: Kleppsve-
gur 14, 105 Reykjavík, Íbúð merkt: 01 03 07. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 25. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 44,4 m.

LAUGARNESVEGUR 100
105 REYKJAVÍK

 
Fimm herbergja 118,1 fm íbúð á 3. hæð í góðu vel 
staðsettu fjölbýlishúsi á einstaklega góðum útsýnisstað. 
Fjögur svefnherbergi, rúmgóð stofa, endurnýjað eldhús, 
innihurðir og fl.  Góð sameign.Opið hús: Laugarnesvegur 
100, 105 Reykjavík, Íbúð merkt: 03 02. Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 26. júlí 2017 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 49,5 m.

HJALLAVEGUR 33 
104 REYKJAVÍK

 
Góð 60,7 fm þriggja herbergja íbúð í risi. 
Frábær staðsetning á rólegum stað, mikið útsýni er frá 
íbúðinni.  
Opið hús: Hjallavegur 33, 104 Reykjavík. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 25. júlí 2017 milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 33,9 m.  

LANGAHLÍÐ 21
105 REYKJAVÍK

 
Falleg tveggja herbergja 79,2 fm íbúð á annarri hæð. 
Vestursvalir með góðu útsýni til vesturs yfir Miklatún, lítið 
herbergi (skráð geymsla) fylgir íbúð í risi hússins.
Opið hús: Langahlíð 21, 105 Reykjavík, Íbúð merkt: 02 01. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25. júlí 2017 milli kl. 
18:00 og kl. 18:30. 
V. 39,8 m.

ÞVERBREKKA 6
200 KÓPAVOGUR

 
Falleg 2ja herbergja íbúð með sér inngang á efri hæð 
við Þverbrekku 6,  í Kópavogi. Snyrtileg íbúð með nýrri 
eldhúsinnréttingu.
Opið hús: Þverbrekka 6, 200 Kópavogur, Íbúð merkt: 02 
02. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25. júlí 2017 milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 31,5 m.

GAUTAVÍK 20
112 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 120.5 fm mikið uppgerð fjögurra herbergja íbúð 
á 2. hæð með miklu útsýni og sérinngangi. Stutt er í alla 
þjónustu ss skóla og Spöngina.
V. 49,9 m.

LANGHOLTSVEGUR 17
105 REYKJAVÍK

 
Snyrtileg 83,1 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngan-
gi. Parket og innihurðir eru nýlegar ásamt því að nýlega 
er búið að mála íbúðina.
Nánari upplýsingar: Guðlaugur Ingi lögg. fasteignasali 
864-5464 – gudlaugur@eignamidlun.is Brynjar Þór 
Sumarliðason og lögg. fasteignasali 896 1168 - brynjar@
eignamidlun.is 
V. 38,9 m.

HULDULAND 14
108 REYKJAVÍK

 
Til leigu mikið endurnýjað 176 fm endaraðhús með 
fallegum suðurgarði. Einkar glæsileg eign. Langtímaleiga 
í boði. 
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Þór Hafsteinsson 
löggiltur leigumiðlari. hilmar@eignamidlun.is

NJÁLSGATA 64
101 REYKJAVÍK

 
Höfum fengið til sölu húseignina við Njálsgötu 64 í Rey-
kjavík. Eignin er samtals 453,8 fm og er á fjórum hæðum 
auk rishæðar. Þrjár íbúðir eru á 2. – 4. hæð hússins og 
verslun, veitinga eða skrifstofurými á jarðhæð. Íbúðirnar 
eru 4ra herbergja. Tvennar svalir. Jarðhæð skiptist í tvö 
rými með baðherbergi og snyrtingu. Lyfta er í húsinu. 
Eignin býður uppá mikla möguleika.Nánari upplýsingar 
veitirHilmar Þ. Hafsteinsson lg. fasteignasali s. 824 9098. 
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RJÚPNASALIR 12
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi. Stofa og tvö herbergi. Þvottahús 
er innan íbúðar. Stórar svalir. Mjög snyrtileg íbúð í vinsæ-
lu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.  
V. 40,9 m.

KELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.   
V. 48,9 m.

Til sölu sögufrægt hús eftir arkitektinn Högnu Sigurðardóttur við Brekkugerði 19 í Reykjavík. 
Um er að ræða eitt af fjórum einbýlishúsum sem byggð voru eftir hennar teikningu á Íslandi. Húsið er 307 fm á 
tveimur hæðum, mjög vel staðsett, innst í botnlangagötu. Á neðri hæð eru forstofa, herbergi, hol með arinstæði, 
sundlaug, sturtuaðstaða, snyrting, þvottaherbergi. Bílskúr hefur verið breytt í tómstundaherbergi og inn af því er 
gott svefnherbergi. Á efri hæð eru stofur, arinstofa, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi. Stórar 150 fm þaksvalir 
með stórkostlegu útsýni.
Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is 

BREKKUGERÐI 19, 108 REYKJAVÍK

Ný raðhús í Hvörfunum, 
203 Kópavogur

• Erum að fá fimm 175 fm raðhús í sölu  
í Hvörfunum.

• Húsin verða til afhendingar í haust 
tilbúin til innréttinga.

• Fallegt útsýni, stutt í verslun og þjónustu.

Nánari uppl. 
Brynjar Þór Sumarliðason lögg. fasteigna-
sali í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.
is H. Daði Hafþórsson Sölufulltrúi í síma 
8249096 - dadi@eignamidlun.is.



NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Hæðirnar skiptast á 1.hæð 651,8 
2.hæð 325,8 samtals 977,6 fm. 
Hæðarnar eru allar fullbúnar tilbúnar 
til notkunar strax. Móttaka er á hverri 
hæð og lyfta í húsinu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

TIL LEIGU GLÆSILEGAR 
SKRIFTOFUHÆÐIR
LYNGHÁLS 9, REYKJAVÍK TIL 

LEIGU

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Til sölu eitt af glæsilegri húsum bæjarins staðsett í Hjarta Reykjavíkur við 
Tjörnina. Húsið var reist af Jóni Laxdal tónskáldi árið 1913, teiknað af Rögn-
valdi Ólafsyni.  Húsið er að heildarstærð 400 fermetrar, óskipt eign á þremur 
hæðum.

Húsið hefur verið nýtt undanfarinn ár sem skrifstofuhúsnæði en möguleiki er 
fyrir aðila að nýta húsið sem einbýlishús. Húsið er mikið endurnýjað þar sem 
stuðst var við að haldi í stíl húsins.

TJARNARGATA 35

GLÆSILEGT 
HÚS Í HJARTA
REYKJAVÍKUR



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

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

8 herbergi 316.7 fm

Frábært fjölskylduhús

Sigurður Fannar fasteignasali

Kaldasel 26

79.900.000

109 Reykjavík
Endahús Bílskúr 28.3 fm

 897 5930

Sýnd samkvæmt samkomulagi

8 herbergi 149,4 fm

Stúdíóíbúð í bílskúr

Sigurður Fannar fasteignasali

Flókagata 69

82.500.000

105 Reykjavík
Sérhæð Sérinngangur

 897 5930

2 herbergi 53.2 fm

Laus fljótlega

Sigurður Fannar fasteignasali

Baldursgata 36

33.400.000

101 Reykjavík
Íbúð Góð útleigueining

 897 5930

Pantið skoðun

4 herbergi 172,2  fm

Ný og glæsileg 4ra herb hæð m/bílskúr 

Vilborg fasteignasali

Lautarvegur 4

93.900.000

Fossvogi – Reykjavík
Hæð Svalir og þaksvalir

 853 7030

BÓKIÐ SKOÐUN - AFHENDING V/KAUPSAMNING 

3 herbergi 181.2  fm

3ja herb. hæð og 2ja herb. ris ásamt bílskúr

Vilborg fasteignasali

Hagamelur 25

79.900.000

Vesturbær  Reykjavíkur
Íbúð Bílskúr 31.5 fm

 853 7030

TVEGGJA ÍBÚÐA EIGN - LEIGUTEKJUR

Brandur fasteignasali

Þórsgata 10 101 Reykjavík

 89 1401

Íbúð á 2. hæð ásamt góðu risherbergi. 

4  herbergi 98,4 fm Falleg  íbúð

Hringbraut 47

41.900.000

101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Opið hús mán 24. júní kl 17:30 -18:00 

Það er aðeins eitt Látrabjarg í heiminum

853 fm

Hótel Látrabjarg

Tilboð

541 Patreksfjörður
Góðir lána möguleika

Héðinn fasteignasali 848 4806

Fallegt hús á hornlóð

5 herbergi 223 fm

 Gilsárstekkur 1

83.900.000

109 Reykjavík
Auka íbúð bílskúrEinbýli

Héðinn fasteignasali 848 4806

Möguleiki á tveimur íbúðum

5 herbergi 267,6 fm

Aðalstræti 120

19.900.000

450 Patreksfjörður
Vel staðset hús.Einbýli

Héðinn fasteignasali 848 4806

Tilboð

Borg fasteignasala kynnir til sölu glæsilega eign 
á Þórsgötu , 101 Reykjavík. Einstök íbúð 220 
fermetra á annarri og þriðju hæð með aukaíbúð 
með sérinngang í fallegu steinhúsi byggðu 1927. 

Íbúðin skiptist í forstofu hol með fatahengi á 
jarðhæð.  á annari hæð eru rúmgóðar stofur og 
borðstofa, eldhús, séríbúð er á annari hæð með 
sérinngangi á baklóð en auðvelt er að opna á milli 
íbúða og nýta þá sem eina. 

Aukaíbúð skiptist í alrými með eldhúsaðstöðu, 
svefnherbergi með baðherbergi inn af.



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

Tilboð óskast
20523  

Flugstöðin á Patreksfirði

20523 – Flugstöðin á Patreksfirði, eigandi Ríkissjóður Íslands. 

Um er að ræða húsnæði flugstöðvar, 225,0 m², byggð árið 1983 og véla- 
geymslu, 40,3 m², byggða árið 1984 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands – 
fasteignaskrá. Geymsla, 50,0 m², byggð árið 1970 verður rifin. Eignirnar verða 
til sýnis eftir 8. ágúst nk. í samráði við Arnór Magnússon á skrifstofutíma í síma 
861 4624. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna tilboða 
eftir 1. september 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 4 vikur frá þeim degi. 

Gögn og nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, sími 530 1400. 
Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og 15:00.

Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.

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

Tilboð óskast
20473  

Strandgata 55, Fjarðabyggð, Eskifirði

20473 – Strandgata 55, Fjarðabyggð, Eskifirði,  
staðsett í hjarta bæjarins.

Um er að ræða eignarhluta Íslandspósts samtals 174,0 m², neðri hæð, 
í steinsteyptu húsi. Eignin samanstendur af afgreiðslusal, kaffistofu, 
snyrtingu og starfsmannarými. Á efri hæð hússins er íbúð. Ekki liggja fyrir 
samþykktir húsfélags vegna viðhalds hússins en vitað er að fara þarf í 
utanhúss viðgerðir og gluggaskipti í sameign. Í haust var hitaveituinn-
takið yfirfarið og lagfært og þá var hluti af gamla kyndikerfinu fjarlægður. 
Einhverjar vatnskemmdir urðu fyrir nokkrum árum á kjallara hússins. Þá 
eru innréttingar, gólfefni og annað nánast óbreytt frá byggingu hússins. 
Eignin selst í því ástandi sem hún er í, en nánari upplýsingar um ástand 
hússins eru ekki til og því eru bjóðendur hvattir til að kynna sér ástand 
þess vel. 

Eignin er laus til afhendingar.

Húseignin verður til sýnis í samráði við Hjördísi Andrésdóttur í síma 825 
1435 á skrifstofutíma.

Óskað er eftir tilboðum í eignina. Tekin verður afstaða til móttekinna 
tilboða eftir 1. september 2017. Innsend tilboð skulu gilda í 3 vikur frá 
þeim degi. 

Gögn og nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, sími 530 
1400. Skrifstofa Ríkiskaupa er opin virka daga milli kl. 9:00 og 15:00.

Ath. ekki verður haldinn opnunarfundur vegna skila á tilboðum.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Löggiltur fasteignasali 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

MIKIL SALA – MIKIÐ ÚRVAL NÝBYGGINGA TIL SÖLU – FRÍTT SÖLUVERÐMAT – HRINGDU NÚNA

Fasteignasalan Sund - Kirkjutorg 6 • 101 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Einstaklega glæsileg íbúð í sérflokki sem er 215 fm að stærð, með 
stórum svölum með miklu útsýni.  Sérhannaðar gæðainnréttingar 
og gólfefni. Tvær fallegar stofur með stórum útsýnisgluggum, 
sjónvarpsrými, svefnherbergi og vinnuherbergi og tvö baðherbergi. 
Tvö bílastæði. Tilboð óskast. Jónas Örn s: 7708200

Mánatún 2 - Penthouse íbúð




