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Skógarvegur - glæsileg íbúð í lyftuhúsi. Stæð í bílageymslu.
Sérlega falleg 3ja herbergja íbúð í nýlegu viðhaldsléttu húsi í 
Fossvoginum.  Hjónasvíta og rúmgott gesta/barnaherbergi.  
Stofa og eldhús í björtu opnu rými, suðursvalir. Húsið er lyftuhús 
og stæði í bílageymslu fylgir. Laus fljótlega. Verð 67,7 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Ragnar, 774-7373

Bæjarlind 7-9, 3ja og 4ra herb. LAUS STRAX 
Glæsilegar nýar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í 
Kópavogi, rétt við Smáralind. Íbúðirnar eru 118,1 fm. 3ja herb. og 
155,5 fm. 4ra herb. Glæsilegt útsýni , mjög vandaðar innréttingar, 
steinn í borðplötum. Íbúðinar eru fullbúnar með vönduðum 
gólfefnum. LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING.  Opið hús á morgun 
frá kl. 17:15 til 18:15.  Gunnlaugur 617 5161.

Háaleitisbraut 41 - 4ra - 5 herb. 
Vel skipulögð um 108 fm endaíbúð á 3. hæð.  Tvennar svalir til 
suðurs og vesturs með frábæru útsýni.  4 svefnherbergi  og björt 
stofa í suður.  Íbúðin er nýlega máluð og laus til afhendingar 
strax. Frábær staðsetning.  Frekari upplýsingar veitir Bogi,  
699-3444.

Skúlagata 20 - 2ja herbergja með sérgarði. Laus strax.
Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi ætlað 
fyrir 60 ára og eldri. Rúmgott herbergi, stofa og eldhús í opnu 
rými og geymsla innan íbúðar.  Gengið út á skjólgóða suðu-
verönd og garð. Húsvörður í húsinu. Öll þjónusta eldri borgara á 
Vitatorgi.  Laus strax. Uppl veitir Finnbogi, 895-1098.

Kirkjustétt 14 - raðhús með 5 herb.
Vel skipulagt um 190 fm raðhús á tveim hæðum. Á neðri hæð er 
rúmgott eldhús, stór suðurstofa með útgangi úr á suðursólpall og 
gestasnyrting. Á efri hæð eru fjögur rúmgóð herbergi og mögu-
leiki á því fimmta ásamt baðherbergi og þvottahúsi. Innangengt 
er í bílskur.  Verð 67,9 millj. Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 
17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Rekagrandi 2 - góð 3ja herb. 
Góð 3ja herb. íbúð á tveimur hæðum á vinsælum stað í vesturbæ 
Reykjavíkur. Á neðri hæð er opin og björt stofa með útgengi 
á sv. svalir, ágætt eldhús, svefnherbergi með fataskápum og 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.  Á efri hæð sjónvarpshol, 
baðherbergi og rúmgott svefnherbergi. Eigninni fylgir stæði í 
lokaðri bílageymslu. Opið hús í dag kl. 17:15 - 17:45. Nánari 
uppl. veitir Brynjólfur s: 896-2953. 

Laufengi 28 - 4ra herb. 
Falleg 107 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli í Grafarvogi. Sérinn-
gangur, björt stofa með útgengi á rúmgóðar svalir, gott eldhús 
með borðkróki, þrjú svefnh., baðh. með glugga og baðkari, 
þvottahús í sér rými innan íbúðar. Á bak við hús er fallegur 
afgirtur garður með leiktækjum. Opið hús á morgun þriðjudag 
frá kl. 17:15 - 17:45. Nánari uppl. veitir Brynjólfur s: 896-
2953.

Hverfisgata 105 - glæsileg 2ja í lyftuhúsi.
Glæsileg og mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð í góðu 
lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Stór og björt stofa með útgengi 
á suður svalir, rúmgott svefnherbergi, smekklegt eldhús sem er 
opið í stofu. Snyrtilegt baðherbergi með innangengri sturtu og 
sér baðkari. Falleg eign í miðbænum, sjón er sögu ríkari! Opið 
hús á fimmtudag (16.08) kl. 17:15 - 17:45. Nánari uppl. veitir 
Brynjólfur, s: 896-2953.
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

Jórunn Skúladóttir löggiltur 
fasteignasali kynnir glæsi-
lega, bjarta og rúmgóða 4ra 

herbergja endaíbúð, ásamt stæði í 
bílageymslu í Miðleiti 6 í Reykja-
vík, vinsælum stað í Kringlunni. 
Eign fyrir vandláta. Gluggar á 
þremur hliðum. Aðeins 3 íbúðir í 
stigagangi, ein íbúð á hæð.

Eignin er skráð hjá FMR 129,8 fm 
og stæðið í bílageymslu skráð sem 
bílskúr 25,4 fm. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, þvottahús, glæsilegar 
stofur með útgengt út á suðvestur 
svalir, rúmgott eldhús, baðherbergi, 
hjónaherbergi og gott aukaher-
bergi, ásamt stæði í bílakjallara auk 
geymslu í kjallara. Það sem ein-
kennir þessa íbúð er að öll herbergi 
eru mjög björt, rúmgóð og þvotta-
hús innan íbúðar. Gengið hefur 
verið vel um eignina og vandað til 
efnisvals í byrjun. Eigninni fylgir 
geymsla í kjallara. Frábær stað-
setning.

Nánari upplýsingar um eignina veitir 
Jórunn löggiltur fasteignasali í síma 
845-8958 sem einnig er á staðnum.

Björt og rúmgóð endaíbúð 

Landmark leiðir þig heim!landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast.  
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Borgartún ásamt sér stæði í bílageymslu. Lyfta opnast beint inní íbúð. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofur, tvær setustofur, tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi. Tvennar svalir. Íbúðin 
snýr í suðvestur. V. 72,9 m.  
Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I.Guðlaugsson lögg. fast. Sími 864 5464

BORGARTÚN 30B
105 REYKJAVÍK

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

4ra herbergja íbúð á 1.hæð og útleiguíbúð í kjallara 158,7 fm í mikið endurn. frábærl staðs. húsi í Seljahverfi.  Aðalíbúðin á 1.hæð er mikið 
endurn. m.a. innrétt. baðherb, gólfefni að mestu og húsið hefur hlotið einstakl. gott viðhald m.a endurn.þak, þakkantur, múrviðgert og 
nýlega málað ásamt því að glugga og glerskipti eru í gangi á kostnað seljenda. Aukaíbúð er laus strax. Stæði í mjög góðri bílageymslu 
sem búið er að viðgera og mála fylgir. Einstaklega barnvænn staður. V. 54,9 m.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14. ágúst 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30, Íbúð merkt: 07 01 01.  
Nánari upplýsingar Þórarinn M.Friðgeirsson lögg fs sími 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is  

Um er að ræða fallegt og bjart 224,2 fm 7 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr á þessum frábæra stað í Reykjavík. 
Vel gróinn garður og skjólgóður sólpallur til vesturs. Húsið er teiknað af Guðmundi Gunnlaugs arkitekt. Stutt er í grunn- og leikskóla. 
V. 83,9 m. Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst 2018 milli kl. 17:30 og 18:00.
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lögg. fast., í s: 695 7700.

SÓLTÚN 7

DALSEL 36
109 REYKJAVÍK

URRIÐAKVÍSL 4
110 REYKJAVÍK
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Mjög falleg 120,1 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð með miklu útsýni í góðu húsi. Stofa, borðstofa, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Fallegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. V. 47,9 m. Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst milli 17:00 og 17:30. 
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

KRISTNIBRAUT 37
113 REYKJAVÍK

BJARKARGATA 6
101 REYKJAVÍK

Erum með í sölu mjög fallegt mikið endurnýjað einbýlishús á þremur hæðum við Bjarkargötu. Húsið skiptist í kjallara, 1. hæð, 2. hæð 
og bílskúr. Tveir inngangar eru í húsið, einn í kjallara og annar á 1. hæð. Aðalinngangurinn er á 1. hæð og komið er inn í rúmgott anddyri. 
1. hæðin skiptist í anddyri, tvær stofur, borðstofu og eldhús. 2. hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi og eru tvö þeirra mjög rúmgóð. Gott 
baðherbergi er á hæðinni. Kjallarinn skiptist í þrjú rúmgóð herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús. Frábær staðsetning skammt 
frá miðbæ Reykjavíkur. V. 210 m.
Nánari uppl.:  Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is

LOGALAND 23 
108 REYKJAVÍK

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 14. ágúst 2018 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi. Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. 
Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Frábær staðsetning. V. 84,9 m. 
Nánari upplýsingar gefur Kjartan Hallgeirsson lögg fs sími 824-9093, kjartan@eignamidlun.is
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Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168
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NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

Arnarhlíð
FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri 
álklæðningu. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; 
uppþvottavél og ísskápur fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt
sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700
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Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

ILLAGIL 5
801 SELFOSS

Um er að ræða einstaka eign við Þingavallavatn í 35 km fjarlægð frá Reykjavík (Nesjavallaleið). Nýlegt (2014) glæsilegt 178,6 fm hús á 
tveimur hæðum í landi Illagils við Hestvík, skammt frá Nesjavöllum. Húsið sem er teiknað af Finni Björgvinssyni arkitekt stendur á 6000 
fm eignarlóð með útsýni út á vatnið í átt að Skjaldbreið og suður til Dyrafjalla. Lofthæð allt að 6 m.  Einstök staðsetning í göngufæri við 
Hestvík Þingvallavatns þar sem leyfi er fyrir geymslu á báti. Seljandi skoðar skipti á íbúð á Höfuðborgarsvæðinu.  V. 75 m. 
Nánari upplýsingar gefur Kjartan Hallgeirsson lögg fs sími 824-9093, kjartan@eignamidlun.is

Vel skipulögð 75.9 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu 
fjölbýli við Álftamýri.  V. 37,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason löggiltur fasteignasali 
í síma 896-1168

Vorum að fá í sölu samtals 179,6 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjöl-
býlishúsi við Hvassaleiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og 
geymsla í kjallara. Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö bað-
herbergi. Svalir útfrá stofu. V. 57,9 m.
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
ÁLFTAMÝRI 8
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
HVASSALEITI 26
108 REYKJAVÍK

4ra herb. 123,5 fm íbúð á annarri hæð (efri) merkt 02-01 með bíl-
skúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður 
staður. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. V. 49,9 m. Eignin verður sýnd miðvikudaginn  
15. ágúst 2018 milli kl. 17:00 og kl. 17:30, Íbúð merkt: 03 02 01. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. lögg. fast. s: 899-1882. 

Þrjár fulllbúnar sérhæðir án gólfefna í litlu fjölbýlishúsi við Laut-
arveg í Fossvogi.  Allar íbúðirnar eru með tveimur baðherbergj-
um með hita í gólfi, tvennum svölum eða sérafnotareitum. Um er 
að ræða 3ja –5 herbergja íbúðir. Stærð frá 108,9 fm – 229,9 fm. 
Tvær íbúðanna eru með bílskúr. Allar innréttingar eru sérsmíð-
aðar frá Brúnás, innfeld lýsing og eldhústæki frá Miele.  Verð frá 
76,5 millj.. Nánari uppl. veitir Daði Hafþórsson s: 824-9096

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
SELJALAND 5
108 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
LAUTARVEGUR 16
103 REYKJAVÍK
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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@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sí

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Lundur og Naustavör - Kópavogi. Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu.

Björt og vel skipulögð 150,6 fm. íbúð á 3. og 

4. hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til 

suðurs og fallegu útsýni til norðurs. Tvö baðher-

bergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar 

vandaðan og glæsilegan máta með vönduðum 

eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið rými sem 

er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt parket á 

aðalhæð. Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr. Stað-

setning er afar góð. Stutt er í leikskóla, grunnskóla 

og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  
frá kl. 17.15 – 17.45 
Mjög góð og vel skipulögð 66,0 fm. íbúð á jarð-

hæð í steinsteyptu fjölbýli á þessum frábæra stað 

við Bárugranda í vesturbæ Reykjavíkur. Rúmgóð 

stofa opin við eldhús með glugga til vesturs. 

Rúmgott svefnherbergi með miklu skápaplássi. 

Sameign er mjög snyrtileg og nýlega búið að mála 

stigagang.

Íbúðin er með útgengi á hellulagða sérafnota
reit til vesturs. Stutt er í alla verslun og
þjónustu, sundlaug og íþróttasvæði.  

Verð 35,9 millj.

Garðhús - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Bárugrandi 5. 2ja herbergja íbúð.

-

stað á 1. hæð og í kjallara hússins nr. 18 við 

Hverfisgötu.  

á 1. hæð og í kjallara hússins. Á hæðinni eru 

salarkynni með tveimur stórum barborðum og 

útgengi á verönd til suðurs, eldhús með loft-

ræstikerfi og snyrting.

snyrtingar, þvotaherbergi, ræstikompa, geymsla 

og inntaksrými.  

er fram á 6 mánaða bankatryggingu af hálfu 

leigutaka. Til greina kemur að leigutaki geri lag-

færingar á húsnæðinu hið innra á sinn kostnað 

og fái á móti einhverja leigumánuði fría í upphafi 

leigutíma. 

37,9 fm. sumarbústað á 5.000 fermetra eignarlóð 

í Miðfellslandi, Bláskógabyggð, með útsýni yfir 

Þingvallavatn.  Húsið hefur nýlega verið mikið 

endurnýjað hið innra og er í góðu ástandi. Húsið 

að utan og gluggar eru nýmáluð.  Timburverönd er 

á tvo vegu með glerjuðum skjólveggjum. 

Landið er girt, vaxið kjarri, birkitrjám og lyngi. 
Hraunhellur og rauðamöl eru í stíg heim að 
húsi. Bústaðurinn stendur á steyptum stöplum 
og er klæddur lóðréttri timburklæðningu. 

miðhæð að meðtöldum 28,1 fm. bílskúr í þrí-

býlishúsi 

inn góðri birtu.

klæðaskápa, baðherbergi, rafmagnstöflu íbúðar, 

hitakerfið yfirfarið og skipt um hitastýringu. 

árum síðan.

Tilboð óskast

Hverfisgata 18. Til leigu.

Sumarhús á eignarlóð í Miðfellslandi.

115,0 fm. Einbýlishús á tveimur hæðum á baklóð 

við Óðinsgötu 6a auk 6,0 fm geymsluskúrs. Alrými, 

sem í eru eldhús og stofa með flotuðu og lökkuðu 

gólfi, gólfhita, aukinni lofthæð og viðarbitum í 

loftum. Auk þessa eru á hæðinni baðherbergi og 

herbergi/vinnuaðstaða. Á neðri hæð eru sjónvarps-

stofa, herbergi og þvottaherbergi.Lóðin er skjólsæl 

og afgirt með tyrfðum flötum og hellulögn og er 

sameiginleg með Óðinsgötu 6. 

Verð 57,9 millj.

Einstaklega björt 136,8 fm. endaíbúð með gluggum 

í 3 áttir, tvennum svölum og sér bílastæði í bíla-

geymslu. Mjög stór og björt stofa með fallegum 

útbyggðum glugga til vesturs. Rúmgóðar svalir 

til suðurs og vesturs með svalalokun. Stórt bað-

herbergi með glugga og miklum innréttingum og 

gestasnyrting.  Allar innréttingar og parket á íbúðinni 

eru úr eik. Þrjú herbergi. Opið eldhús við stofu.

Mjög rúmt er um íbúðina og hún björt þar sem 
opin svæði eru bæði vestan- og austanmegin 
við hana.

Verð 90,0 millj. 

Óðinsgata.Einbýlishús á baklóð.

Vatnsstígur 15. Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð. Gluggar í 3 áttir.Stóragerði. Glæsileg 5 herbergja hæð ásamt bílskúr.

Glæsilegt 396,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum 

við Bjarkargötu í Reykjavík að meðtöldum 27,3 fm. 

bílskúr. Á efri hæðum hússins er stór íbúð, sem 

skiptist m.a. í þrjár samliggjandi glæsilegar stofur 

með útgengi á lóð, stórt eldhús, þrjú svefnher-

bergi, stórt baðherbergi o.fl.  Í kjallara hússins er 

nýinnréttuð 126,1 fermetra 3ja - 4ra herbergja 

íbúð, sem skiptist í forstofu, gang, stofu, tvö svefn-

herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottaherbergi. 

Bílskúr: er allur endurnýjaður og með nýju þaki. 

Gert er ráð fyrir salerni í bílskúr og því væri hægt 

að innrétta þar litla íbúð. Eignin er öll nýendur-

nýjuð hið ytra. Lóðin er stór og skjólsæl, afgirt 

með steyptum veggjum og býður upp á mikla 

möguleika.  

Mjög glæsilegt nýlegt sumarhús/heilsárshús á 3.352,0 

fermetra eignarlandi við Indriðastaðahlíð í Skorradal. Eignin 

skiptist í aðalhús og aukahús/gestahús. Útsýnis nýtur yfir 

Skorradal og alla leið að Snæfellsjökli, upp í Skarðsheiði 

og að Skessuhorni. Ekkert verður byggt á landinu fyrir ofan 

hús og þar fyrir ofan er stutt í stóran og mikinn eyðidal með

fallegum gönguleiðum. Húsið er einstaklega vandað með 

harðvið í gluggum og hurðum, innfelldri lýsingu, gólfhita, 

sérsmíðuðum innréttingum og aukinni lofthæð yfir stofu og 

eldhúsi. Miklar timburverandir úr harðvið eru allt í kringum 

húsið með vönduðum rafmagnspotti frá Tengi. Bílaplan er 

mynstursteypt og lagt er fyrir snjóbræðslu undir.

Bjarkargata. Heil húseign til sölu eða leigu.

Heilsárshús á eignarlandi í Skorradal.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, 
frá kl. 17.15 – 17.45 
Glæsileg 130,9 fm. íbúð með sérinngangi á 3. hæð 

að meðtaldri 13,1 fm. sérgeymslu. Rúmgóð stofa 

og borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Þrjú 

rúmgóð herbergi. Eldhús með fallegri eikarinnrétt-

ingu og góðri borðaðstöðu. Mikils útsýnis nýtur yfir 

Leikskóli, grunnskóli og framhaldsskóli eru í 
göngufæri. Einnig er ný verslun Krónunnar í 
göngufæri. 

Verð 62,9 millj.

Línakur 3a – Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG



sími

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið
89,5 millj.Verð :

Friggjarbrunnur 17-19 
113 Reykjavík

Mjög falleg 242,6fm parhús á 3 hæðum  
með innbyggðum bílskúr 
Húsin eru fullkláruð að innan sem utan 
Lóð grófjöfnuð að hluta 
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara með sérinngangi 
Eignin skiptist í : Forstofu, wc stofu, borðstofu, 
eldhús, bílskúr, 4 herbergi, baðherbergi, 
þvottahús, alrými, baðherbergi  
og gluggalaust herbergi

OPIÐ HÚS
mánudaginn 13. ágústkl. 17:30 - 18:00

54,9 millj.Verð :

Íbúðin sem er einstaklega glæsileg  
skráð FMR 97,5 fm
Vandað hefur verið til hönnunar og efnisvals
Innanhúss hönnun Berglind Berndsen og 
Helga Sigurbjarnardóttir
Innréttingar í eldhúsi og á baði  
taka mið af sérbýli 
Öll rýmin mjög rúmgóð
Átta íbúðir í stigagangi í lyftuhúsi
Fallegt útsýni

58,3 millj. 100,0 millj.
Verð frá:

Verð :

Dyngjugata 1-3  
Urriðaholti Garðabæ

Nýtt staðsteypt 18 íbúða lyftuhús á fjórum hæðum við  
Dyngjugötu Garðabæ
Íbúðirnar eru 4ra herbergja á bilinu 120 - 180 fm og fylgir 

Við hönnun hússins var mikið lagt upp úr góðri nýtingu  
fermetra og er skipulag íbúða einkar gott.
Íbúðirnar eru til afhendingar í haust 2018 
og afhendast þær veglega innréttaðar
Einstakar þakíbúðir með mikilli lofthæð og útsýni á 4.hæð
Tvær íbúðir óseldar með sér inngangi

Glæsilegt um 420 fm einbýlishús á einstökum útsýnisstað
Gott innra skipulag og hægt að sníða eftir þörfum 
Möguleiki er m.a að innrétta tvær íbúðir á neðri hæð
Staðsetningin er einstök á jaðri golfvallar GKG
Húsið selst á byggingarstigi, rúmlega fokhelt
Einangrað að utan og skilast með inntökum og gólfhita 
Hægt að semja afhendingu tilbúið til innréttinga
Afhending er haust 2018

SÖLUSÝNING

Einstök  
staðsetning

Holtsvegur 8 
210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir: 

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Austurkór 50 
203 Kópavogur



Með þér alla leið

.       

Verð: 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 13. ágúst kl. 18:00 - 18:30

Mjög sjarmerandi og vel staðsett 151,1 fm  
efri sérhæð 
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 
Manngengt risloft er fyrir íbúðinni 

Sóleyjargata 23
101 Reykjavík

.       

Verð: 85,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 16:45 - 17:15

íbúð 404
Glæsileg og vel skipulögð 131 fm íbúð
4. hæð á þessum eftirsótta stað í Rvk.
Einstakt stofu og eldhúsrými
Sér hjónaálma og aukaherbergi
Tvö baðherbergi, sér þvottahús
Stæði í bílageymslu 
-möguleiki að kaupa auka stæði

Mýrargata 26
101 Reykjavík

.       

Verð: 52,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúð 702 (merkt b) 
Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7. hæð 
Frábært útsýni til sjávar og fjalla 
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg 

 
og líka austursvalir 
Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur

Hrísmóar 1
210 Garðabær

.       

Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 13. ágúst kl. 16:00 - 16:30

107,5 fermetra íbúð á 4ju hæð 

Útsýni í margar áttir 

Húsvörður

Hvassaleiti 58
103 Reykjavík

.       

Verð: 72,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:30 - 18:00

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð  
á 4. hæð með miklu útsýni 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm 
Stofa og borðstofa, eldhús með eyjuborði,  
2 svefnherb., baðherbergi og gestasnyrting 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni 
Bílastæði í bílageymslu

Grandavegur 42b
107 Reykjavík

.       

Verð: 57,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 13. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Stór íbúð með aukaherbergi í risi 

Geymsla í kjallara 

Endurnýjuð íbúð 

Alls 135,4 fm 

Eskihlíð 16b
105 Reykjavík

Fallegt útsýni

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 
Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

73,5 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

Mjög falleg 76,7fm íbúð á 2 hæðum með 
afgirtri verönd 
Eignin skiptist í : forstofu, eldhús, borðstofu, 
stofu, herbergi, baðherbergi og þvottahús 
Eignin er laus til afhendingar strax

38,0 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Laugarnesvegur

s. 780 2700

105 Reykjavík

473,3 fm einbýli  

Einstök staðsetning neðst í 
Þingholtunum 
Mjög fallegur garður og 

Glæsilega endurnýjað í 
sígildum stíl árið 2002
Tvöfaldur bílskúr 
6-7 svefnherbergi og 
5 baðherb./snyrtingar
Möguleiki á aukaíbúð

Tilboð óskast 

Fjólugata 1
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Falleg og vel skipulögð íbúð á 2 hæð í húsi 
byggðu 2005 við Ægisgötu 5 2ja herbergja 
65,8 fm 
Lyftuhús 
Góð staðsetning þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ægisgata 5

s. 899 5856

101 Reykjavík

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. ágúst kl. 16:30 - 17:00

3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð 

Hús byggt árið 1985

Tvennar svalir eru í íbúðinni

Fallegt útsýni

Laugarnesvegur 62
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

Verð: 75,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst 18:30 - 19:00

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús 

Staðsteypt hús á einni hæð 

Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými 

Mikil lofthæð og stórir gluggar 3 herbergi,  
stórt þvottahús og geymsluloft 

Frágengin lóð, verönd og pottur

Austurkór 139
203 Kópavogur

.       

Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað 

Eignin er alls um 250 fm með stórri sólstofu 

Góð stofu og eldhúsrými, 5-6 svefnherbergi 

Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður 

Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

Þrastarlundur 9
210 Garðabær

.       

Verð: 58,7 millj.

OPIÐ HÚS

Glæsileg íbúð 2ja herbergja endaíbúð  
á 4. hæð í nýbyggingu. 
Eigin er skráð hjá FMR 109,3 fm.  
Lyftuhús. Tvennar svalir. 
Stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás. 
Afhending við kaupsamning.  
Í nánd við iðandi og fjölbreytt borgarlíf. 
Einstök staðsetning á rólegum stað  
í hjarta borgarinnar.  

Mánatún 1
105 Reykjavík

.       

Tilboð óskast 

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:30 - 18:00

227,2 fm einbýlishús 

Mikið endurnýjuð eign 

Góð tveggja herbergja íbúð  
með sérinngangi 

Glæsilegur garður 

Ekrusmári 6
201 Kópavogur

.       

Verð: 63,7 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 17:00- 17:30

 
ca 129 fm íbúð á 3. hæð við Meistaravelli 7  
í Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr 
Fjögur góð svefnherbergi 
Sérgeymsla í kjallara og snyrtileg  
hjóla- og vagnageymsla 
Góð aðkoma, næg bílastæði og stutt í 
margvíslega þjónustu

Meistaravellir 7
107 Reykjavík

.       

Verð: 46,7 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 18:00 - 18:30

Falleg hæð 

Samtals 97 fm að stærð 

Að viðbættu tæplega 50 fm rislofti 

Þrjú svefnherbergi 

Tvískipt stofa 

Tvennar svalir

Njörvasund 1
104 Reykjavík

.       

Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 17:45 - 18:15

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð  
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu 
Gott opið stofu og eldhúsrými,  
útgengt á svalir 
Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð 
Þvottahús er sér innan íbúðar 

Naustabryggja 15
110 Reykjavík

.       

Verð: 52,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 15. ágúst kl. 17:00 - 17:30

105 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni

Holtsgata 41
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr  

Skráð 235,4 fm auk um 60 óskráðra fm 
Nýtt eldhús og mikil lofthæð 
Fallegur garður við grænt svæði  

Fjögur rúmgóð svefnherbergi 

83,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Funafold 24

s. 773 6000

112 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 115,5 fm 4-5 herbergja 
enda íbúð á 2 hæð með suð/vestur svölum 
Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað,  
þvottahús og geymslu

53,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 63

s. 780 2700

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Vel skipulögð íbúð á 4 hæð viðm 
Lækjasmára 4 3ja herbergja 95 fm 
Stæði í bílageymslu 
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla  
og alla helstu þjónustu

45,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lækjasmári 4

s. 899 5856

201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

57,5 fm heilsárshús í Öndverðarnesi 
Hjónaherbergi og tvískipt barnaherbergi  
Húsið er á tveimur hæðum  
Efri hæð til viðbótar við uppg. fermetra  
6100 fm leigulóð 
Stutt á golfvöllinn

23,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Stangarbraut

s. 695 5520

801 Grímsnes

Eignarlóð á þessum vinsæla og fallega  
stað upp af Hestvík við Þingvallavatn 
Útsýni út á vatnið í átt að 
Skjaldbreið og suður til Dyrafjalla 
Heimilt er að byggja allt að 150 fm hús  
á lóðinni auk 25 fm gestahúss

14,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Illagil við Þingvallavatn

s. 778 7272

801 Grafningur

Glæsilegt 100fm sumarhús á fallegum 
útsýnisstað í Úthlíð 
Mjög vandað hús og vel um gengið 
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn, 
heitur pottur, gott leiksvæði, 
heitt og kalt vatn

39,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vörðás

s. 780 2700

801 Biskupstungur

Stærð 49,5 fm 
2 svefnherbergi 
Svefnloft 
Fallegt útsýni
Eigandi skoðar öll skipti

18,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 74

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

50 fm hús ásamt áhaldahúsi 
Gróðri vaxið og skjólsælt land 
Tvö rúmgóð svefnherbergi 
Stór stofa með kamínu 
Eldhús m nýlegri eldavél 
Læst hlið að svæðinu

15,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Eyrarskógur 94

s. 695 5520

301 Hvalfjörður

54 fm notalegt sumarhús 
Tvö svefnherbergi 
Heitur pottur á palli 
Heitt og kalt vatn

16,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hreðavatn

s. 695 5520

311 Norðurárdalshreppur

Um 566 fm atvinnihúsnæði á áberandi  
stað með fjölbreytta nýtingarmöguleika 
Eignin skiptist í verslun, skrifstofur og 
nýtstandsett gistiheimili í fullum rekstri 
Gott tækifæri fyrir duglega aðila 

Tilboð óskast 

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bæjarhraun 24

s. 697 9300

230 Hafnarfjörður

Vel staðsett 2234,4 fm eignarlóð  
við Reykjahvol í Mosfellsbæ 
Lóðin er Ásar nr 4 
Samkvæmt skipulagi er heimilt að byggja 
300 fm hús á einni hæð

19,6 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásar 4

s. 778 7272

881 Mosfellsbær

Einbýlishús með aukaíbúð 
Samtals 310 fm á góðum stað  
í Reykjanesbæ

78,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánagata 7

s. 775 1515

230 Reykjanesbær

2ja herbergja íbúð að Veghúsum 31
skráð 83,5 fm (með stæði í bílageymslu) 
Íbúðin er á 3. hæð (302)  
og með stæði í bílskýli 
Lyfta er í blokkinni 

34,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Veghús 31

s. 775 1515

112 Reykjavík

Mjög sjarmerandi 164,5 fm einbýlishús á 
þremur hæðum á þessum fallega stað í 
lítlilli botnlangagötu 
Fallegur suður garður með miklu útsýni 
Vel staðsett eign í göngufæri við miðbæ 
Hafnarfjarðar, Hellisgerði og Víðistaðatún

61,9 millj.Verð :

Helgi Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brunnstígur

s. 780 2700

230 Hafnarfjörður

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð  
fyrir 60 ára og eldri 
Tvö stæði í bílageymslu Á 13 og efstu hæð 
með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla 
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð 
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi 
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

90,0 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 6

s. 773 6000

109 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð  
með sérinngangi  
Íbúðin er skráð 83,9 fm með geymslu  
Íbúðin er nánast endurnýjuð frá grunni

40,9 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kleppsvegur

s. 697 9300

104 Reykjavík

Vel skipulögð íbúð á 4 hæð í fallegu húsi 
við Framnesveg 27
4ra herbergja 118 fm
Góðar útsýnissvalir
Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla  
og alla helstu þjónustu

54,0 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 27

s. 899 5856

101 Reykjavík

Glæsileg björt og rúmgóð 4ra herbergja 
endaíbúð FMR 129,8 fm 
Stæði í bílageymslu skráð 25,4 fm 
Frábær staðsetning / þvottahús innan íbúðar 
Aðeins 3 íbúðir í stigagangi  
Útgeng út á suðvestur svalir 
Öll rýmin mjög rúmgóð og björt

58,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Miðleiti 6

s. 845 8958

103 Reykjavík



OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14 ágúst kl 18.30-19.00

Mjög falleg,björt og vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í Hlíðunum. 
Íbúðin skiptist í tvær stofur, eldhús, baðherbergi, hol og tvö svefnherbergi og að 
auki er sér geymsla í sameign ásamt herbergi sem mögulegt væri að leigja út. 
Baðherbergi var endurnýjað 2002 og hannað af Rut Kára. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 120,6 m2

Eskihlíð 18a      105 Reykjavík 48.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17.30-18.00

Spóahólar 6    109 Reykjavík

*Tvöfaldur bílskúr 38,1 fm með 3ja fasa rafm.*  Mikið endurnýjuð 89,3 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð, samtals 127,4 fm. Stigagangur nýlega tekin í gegn. Búið 
að klæða húsið að framan og hliðar auk þess er búið að skipta um alla glugga í 
íbúðinni á framhlið hússins. Útgengi út á svalir í suður frá stofu. Þvottahús innan 
baðherb.  Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 127,4 m2       Tvöfaldur bílskúr     

44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 18:30-19:00

Ljósakur 2    210 Garðabæ

*Einstakt útsýni-auka íbúð í kjallara*Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérin-
ngangi í 6 íbúða fjölbýli.  Rúmgóðar svalir í suðvestur. Góð lofthæð er í eigninni. 
Í kjallara er bjart 53 fm eins herbergja rými  með eldhúsaðstöðu og baðherbergi. 
Góð lofthæð. Útgengi er út á lóð frá rýminu. Rafmagnskapall fyrir rafmagnsbíl er 
við íbúðina. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 169,0 m2        Aukaíbúð í kjallara   

79.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 13 ágúst kl 17.30-18.00

Björt, falleg og rúmgóð 4ra-5 herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu ásamt 
stæði í lokaðri þriggja bíla bílageymslu. Stórar suðursvalir eru út frá stofunni. Í íbúðinni eru 
þrjú svefnherbergi og góð geymsla með glugga og parketi sem nýtt er í dag sem auka 
herbergi. Þvottaherbergi er innan íbúðar.Fyrir framan húsið er autt svæði þar sem er gras og 
frábært leiksvæði fyrir börn. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 119,1 m2

Andrésbrunnur 17   113 Reykjavík 49.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl 17.30-18.00

Snyrtileg, björt og vel skipulögð íbúð á 2,hæð í góðu lyftuhúsi í Kórahverfi.  Íbúðinni fylgir 
lokaður bílskúr ásamt stæði fyrir framan í bílakjallara og stór geymsla innaf skúrnum.  Um er 
að ræða 88,2 fm íbúð, 19,3fm geymsla og 25,1fm bílskúr samtals 132,6fm.  Innréttingar og 
hurðir eru samrýmdar og á gólfum er parket og flísar. Örstutt er í skóla, leikskóla,verslun og 
leiksvæði. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 132,6 m2

Baugakór 15-17    203 Kópavogi 49.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 ágúst 18.30-19.00

? Björt, rúmgóð og falleg íbúð á jarðhæð með stórri aflokaðri timburverönd í  góðu, 
viðhaldslitlu fjölbýlishúsi í Sjálandi Garðabæjar. Um er að ræða 4ra herb íbúð skráð 
skv F.M.R. 126,3fm ásamt stæði  í lokaðri bílageymslu. Stórir gluggar á þrjá vegu, 
gólfhiti og 3 góð svefnherbergi. Staðsetningin er frábær, örstutt er í skóla, leikskóla, 
ylströnd og fallegar gönguleiðir. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 126,3 m2

Vesturbrú 1     210 Garðabæ 62.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 13 ágúst kl 17.30-18.00

Hákotsvör 9  225 Garðabæ

ÓSKA EFTIR TILBOÐI

Sjarmerandi og einstök eign með óhindruðu sjávarútsýni á fallegri sjávarlóð í Garðabæ. Um er að ræða eign sem er 
í raun og veru 3 hús sem tengd eru saman og eru skv.skráningu  f.m.r  318,8 fm að stærð. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað sem og lóð og við húsið er ca 112fm og með heitum potti. Forn grjótgarður sem hefur verið endurhlaðinn og 
lagfærður afmarkar hina 1300 fermetra lóð og gefur eigninni skemmtilegt yfirbragð. Húsið er að mestu klætt Síberíulerki 
og að hluta er húsið úr tilhöggnu náttúrugrjóti. Eignin  skiptist í forstofu, eldhús, 3 stofur, hjónasvítu, 2 svefnherbergi, 
2 baðherbergi  og kjallara. Hér er á ferðinni einstök eign þar sem náttúran, fuglalíf og sjávarlíf spilar stóran sess í öllu 
nærumhverfi sem og stórbrotið útsýni..
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 318,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13 ágúst kl 17.30-18.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norður-
bænum. Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni,  Þrjú 
svefnherbergi eru í íbúðinni,  mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi. 
Rúmgóðar flísalagðar suður svalir. Stutt er  í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð, 
skóla/leikskóla og íþróttasvæði. Uppl. veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6  m2

Breiðvangur 24   220 Hafnarfirði 44.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:00-17:30

Eyjabakki 13    109 Reykjavík 37.900.000

Björt 4ra herbergja ibúð í góðu fjölbýli í Bökkunum í Reykjavík. Íbúðin er á annarri 
hæð og svefnherbergin eru þrjú. Um er að ræða eign sem er skráð  samkvæmt 
F.M.R, 104,8 fm þar af er 17,6 fm. sérgeymslu í kjallara. Eignin telur, stofu og 
borðstofu, eldhús, 3.svefnherbergi, baðherbergi. Snyrtilegur sameiginlegur garður 
með leiktækjum. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 104.8 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. ágúst kl. 18:00-18:30

Hlíðarhjalli 10    200 Kópavogi 47.900.000

Falleg og vel skipulögð, 4ra  herbergja íbúð á annarri hæð  með útsýni á frábærum 
stað í Hlíðarhjalla. Íbúðin er skráð samkvæmt þjóðskrá 115.3 fm. Íbúðin skiptist í 
3 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. Íbúðin gæti verið laus við 
kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 115.3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14 ágúst kl 17.30-18.00

EIGNIN ER Í ÚTLEIGU OG  LEIGUSAMNINGUR ER TIL OKT 2018  Falleg og björt 
4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni m.a út á sjó og að Esjunni. Um er að ræða 
íbúð í fjölbýlishúsi á þriðju hæð. Eignin er skráð skv F.M.R 78,7fm. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð  endurnýjuð m.a eldhúsinnrétting og gólfefni. Suðursvalir er út frá stofu 
og 3 svefnherbergi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 78,7 m2

Bergþórugata 27   101 Reykjavík 42.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15 ágúst kl 17.30-18.00

Falleg, björt og mjög vel skipulögð 5herbergja íbúð á 2.hæð á þessum eftirsótta 
stað, Fossvoginum í Reykjavík. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r  
120,0fm. Í íbúðinni eru 4 svefnherbergi, þvottaherbergi er innan íbúðar og nýlega 
endurnýjað baðherbergi. Rúmgóðar suðursvalir með frábæru útsýni yfir Fos-
svoginn. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 120,0 m2

Hulduland 11     108 Reykjavík 54.900.000

520 9595
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464



Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Hilmar Þór 
Bryde
 löggiltur fasteignasali 
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Sími 520 7500

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

Andrea Guðrún 
Gunnlaugsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
andrea@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 24 – ATVINNUHÚSNÆÐI - HFJ

Glæsilegt atvinnuhúsnæði við Bæjarhraun 24, frábær staðsetning, góð fjárfesting. 
Glæsileg húseign á tveimur hæðum, samtals 600 fm. Efri hæðin er innréttuð sem gistiheimili í fullum 
rekstri þ.e.a.s. 7 íbúðarherbergi með sér baðherbergi ofl. Neðri hæðin er tilbúin til útleigu.  
Miklir leigutekjumöguleikar. Hagstætt verð. 

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893-2233. Verðtilboð.

VÖRÐUSTÍGUR 3  –  EINBÝLI – HFJ
Glæsilegt gamalt uppgert 152 fm einbýlishús á einstökum 
stað í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er öll mikið endurnýjuð á 
einstaklegan smekklegan hátt. Auðveldlega er hægt að nýta 
kjallarann sem íbúðarrými ef vill.
Verð 69,8 millj. 

ÞRÚÐVANGUR  18  – EINBÝLI – HFJ.
Sérlega  vel skipulagt og fallegt einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr samtals 233,4 fm. Húsið stendur á frábærum stað innst 
í botnlanga (jaðarlóð í hrauninu). Fallegt útsýni. 5 góð herb.  og 
rúmgóðar stofur. Jaðarlóð í Hrauninu.
Verð Tilboð.

LAXATUNGA 53 – RAÐHÚS – MOSF.
Opið hús miðvikudaginn  15. ágúst kl.17:30-18:00. 
Glæsilegt fullbúið nýlegt raðhús á einni hæð, hátt til lofts. 
Húsið er með innbyggðum bílskúr samtals 181.5 fm. Frábær 
staðsetning í hverfinu og einstakt útsýni til s-vesturs. Mjög 
fallegur garður. Vönduð eign. Verð 76,9 millj.

OPIÐ HÚS

SLÉTTAHRAUN  22 – EFRI SÉRHÆÐ – HFJ.
Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst milli kl 17:30 og 18:00, 
Björt og falleg mjög vel staðsett 5.herbergja efri sérhæð með 
bílskúr. Íbúðin er  samtal s 175 fm með 32 fm bílskúr. Góð stað-
setning, stutt í alla þjónustu.  Verð 56,9 millj.   

VESTURVANGUR 7 – EINBÝLI – HFJ.
Opið hús í dag 13.ágúst  kl. 17-18 
Sérlega  fallegt  tvílyft einbýli/tvíbýli með tvöföldum bílskúr 
samtals 305.4 fm. Frábær staðsetning í hraunjaðrinum, útsýni 
og veðursæld.  Aukaíbúð með sérinngang á neðri hæð, hægt 
að gera aðra íbúð með sérinngang. Miklir möguleikar.  
Verð 97, 5 millj.

GAUKSÁS 27  – EINBÝLI - HFJ.
Glæsilegt tvílyft einbýlishús í Hafnarfirði með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr samtals u.þ.b. 326 fm.  Allar innréttingar og 
hurðir eru sérsmíðaðar. Frábært útsýni og góð staðsetning 
innst í rólegri götu. Eign í sérflokki.  Verð 129 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

DYNGJUGATA 3
Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu í Garðabæ. Í húsinu eru 18 
íbúðir sem skiptist upp í tvo stigaganga. Frágengin lóð með sameiginlegu 
útivistarsvæði. Afhending við kaupsamning. Traustur verktaki

Verð frá 58,3 millj. til 99,9 millj. 

HOLTSVEGUR 27
Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu í 
Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Allar íbúðir njóta útsýnis. 
Húsið er á fimm hæðum, allar svalir rúmgóðar og skjólsælar. Traustur verktaki.

Verð frá 56,9 millj. til 113 millj.

NÝBYGGINGAR Í GARÐABÆ 

Aðeins 
4 íbúðir

eftir 



SÓLHEIMAR  25 - Gott verð

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

42,8
milljónir 103,7 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sólarsvalir

Herdís Valb.og Valhöll 
fasteignasala kynna 
í sölu vel skipulagða 
og bjarta 4ra herb. 
útsýnisíbúð á 4. hæð í 

GLÆSILEG 2JA VIÐ LAUGARNESVEG

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

42,9
milljónir 86,6 fm

Fjölbýli 2ja herb

Bílskýli

Glæsileg 2ja herb 
86,6 fm íbúð í 
vinsælu húsi við með 
stæði í bílageymslu 
Laugarnesveg 89. Stórar 
stofur og gott skipulag. 
Pantið skoðun hjá 
Heiðari.

LAUS STRAX 

NÝLEG 4RA HERB.VIÐ FRIGGJARBRUNN 18

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 104 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Opið hús að 
Friggjarbrunni 18, íbúð 
02-02 mánudaginn 13. 
ágúst, frá kl. 19.15 til 
19.45, þar er til sýnis 
nýleg 4ra herb. íbúð í 
litlu fjölbýlishúsi við 
Friggjarbrunn 18. 

GLÆSILEG 4-5 HERB. VIÐ ÞRASTARHÓLA 6

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

49,8
milljónir 144,9 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskúr

Opið hús að 
Þrastarhólum 6, 
mánudaginn 13.ágúst 
frá kl. 17.30 til 18.00, 
íbúð 03-02, þar er til 
sýnis glæsileg og mikið 
endurnýjuð íbúð með 
bílskúr í litlu fjölbýli.

ÚTSÝNISÍBÚÐ VIÐ SKYGGNISBRAUT 26-28

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

42,5
milljónir 92,5 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílag./útsýni

Opið hús að 
Skyggnisbraut 26-28 
íbúð 03-01, mánudaginn 
13. ágúst frá kl. 18.30 
til 19.00, þar er til sýnis 
nýleg 3ja herb. 92,5 
fm íbúð með stæði í 
bílageymslu.

STIGAHLÍÐ 10, 3ja herb. 75,2 fm íbúð. Opið hús

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

37,6
milljónir 83 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Opið hús að Stigahlíð 
10, 3. hæð, mánudaginn 
13. ágúst frá
kl 17.00 til 17.30.  
Nýjir gluggar, nýtt járn á 
þaki, góð staðsetning.
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ÞRASTANES - Garðabæ. Velbyggt einbýli - útsýni

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

98
milljónir 300,5 fm

Einbýli 5-7 herb.

Útsýni

Velskipulagt einbýlishús 
á góðum útsýnisstað 
á Arnarnesi. Húsið er 
í upprunalegu standi 
að innan en gefur 
góða möguleika með 
endurnýjun þar. 
Falleg rúmgóð lóð. 

GÓÐUR STAÐUR

GLÆSIL. 2JA herb við Friggjarbrunn í Úlfarsárdal

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

33,9
milljónir 59,4 fm

Fjölbýli 2ja herb

Lyfta

Glæsileg 2ja herb 59,4 
fm íbúð á 2- hæð í 
nýlegu 7- íbúða húsi 
við Friggjarbrunn í 
Úlfarsárdal. Íbúðin 
skiptist í stofu, baðherb. 
og herb. Geymsla í 
kjallara. Pantið skoðun.

Mikið útsýni

SUÐURHÓLAR 8 - Mjög falleg íbúð. OPIÐ HÚS.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

38,5
milljónir 106 fm

Fjölbýli 4ra herb

Útsýni

Falleg velskipulögð 4ra 
herbergja íb. á 3.hæð 
í góðu vel staðsettu 
fjölbýli. Viðgerð+málun 
á lokastigi (greidd). 
þvotta aðst. í íb.  Opið 
hús mánudag 13. ágúst 
kl.16.30 - 17.30.

LAMBHAGAVEGUR 9 - IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

54,5
milljónir 200 fm

Atvinnuhúsnæði Góð aðkoma

Sérinngangur

Í sölu húseignin að 
Lambhagavegi 9, sem 
er Iðnaðarhúsnæði á 
tveimur hæðum. Bil 
neðri hæðar frá 54,5 milj 
og bil efri hæðar frá  
55,5 milj.  Heiðar sýnir.

Góð staðsetning

RÚMGÓÐ 3JA HERB. VIÐ KLUKKURIMA

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

38,5
milljónir 89 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Rúmgóð 3ja herb. 89 
fm með sérinngangi 
af svölum á efstu 
hæð við Klukkurima í 
Grafarvogi. Gott skipulag 
og rúmgóðar stofur. Tvö 
herb. og svalir í suður. 
Pantið skoðun.

Góð staðsetning

TORFUFELL, 3JA HERB. Í KLÆDDRI BLOKK

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

29,9
milljónir 79 fm

Fjölbýli 3ja herb

Klædd blokk

Í sölu 3ja herb. 79 
fm í klæddri blokk og 

skipulag en íbúðin 
þarfnast lagfæringa.  
Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Pantið 
skoðun hjá Heiðari.

LAUS STRAX 

KLYFJASEL 2 - LÆKKAÐ VERÐ !

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

59
milljónir 255,9 fm

Hæð 5-7 herb.

Bílskúr

Herdís Valb. og Valhöll 
fasteignasala kynna í 
sölu, rúmgóða og bjarta 
hæð og ris auk bílskúrs í 
tvíbýlishúsi á eftirsóttum 

LAUS STRAX 

SUÐURGATA 33, 101 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

Tilboð 
157,4 fm

Parhús 5-7 herb.

Sér bílastæði

Herdís Valb. og Valhöll 
fasteignasala kynna 
í einkasölu virkilega 
vandað og vel staðsett 
parhús í kjarna miðbæjar 
Reykjavíkur. Einstök 
eign. Útsýnissvalir. 
 - Sjón er sögu ríkari !

Útsýnissvalir

DVERGABAKKI 14, 4RA herb. 91fm íbúð - Opið hús

Nánari upplýsingar:
Snorri Snorrason
Lögg. fasteignasali
Sími: 895-2115 
snorri@valholl.is

34,5
milljónir 91,1 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Opið hús að 
Dvergabakka 14, 2. hæð, 
mánudaginn 13. ágúst 
frá kl 18.00 til 18.30. 
Velskipulögð íbúð sem 
er laus til afhendingar 
við kaupsamning.

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú 
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906



Orrahólar 1, 111 Rvk, 2ja herbergja
OPIÐ HÚS ÞRI 14/8 KL. 17:30-18:00.

Orrahólar 1, 54 fm. vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Nýlegt parket á gólfum, 
nýleg eldhúsinnrétting. Húsið er klætt að utan og skipt um glugga 2013-2014. Gott innra 
skipulag. Stutt í margvíslega þjónustu. Verð 25,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:30-18:00, verið velkomin.

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur
TVÆR ÍBÚÐIR.

Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri 
er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og bílskúrinn 24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á 
gólfum. Góð staðsetning og mikið útsýni. Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 47,9 millj.

Skúlagata 42, 101 Rvk, 3ja herb. + bílgeymsla
OPIÐ HÚS ÞRI 14/8 KL. 16:30-17:00.

Skúlagata 42, íbúð 203. Mjög góð og vönduð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu. Sér geymsla í kjallara. Sérinngangur af svölum. Tvö svefnherbergi. Parket og 
flísar á gólfum. Tengi fyrir þvottavél inná baði. Verð 43,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Gullengi 1, 112 Rvk.
4RA HERBERGJA + BÍLSKÚR.

Mjög góð 114,1 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða húsi ásamt 22 fm bílskúr, 
samtals 136,1 fm. 6 íbúðir eru í húsinu. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir. Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar. Húsið er steinað. Stutt í margvíslega þjónustu í Grafarvoginum. 
Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 49,5 millj. Pantið tíma fyrir skoðun. 

Ljósheimar 2, 104 Rvk., 2ja herbergja
OPIÐ HÚS ÞRI 14/8 KL. 16:30-17:00.

Ljósheimar 2, íbúð 802. Vel skipulögð, 2ja herbergja 54,3 fm íbúð á 8.hæð í lyftublokk með 
frábæru útsýni. Sér geymsla í kjallara. Parket og flísar á gólfum. Tengi fyrir þvottavél inná 
baði.  Verð 31,5 millj.

Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Vatnsstígur 3b, 101 Rvk., 2.hæð
OPIÐ HÚS ÞRI 14/8 KL. 17:15-17:45.

120 fm glæsileg íbúð í húsi sem var breytt í íbúðir 2002. Íbúðin sem er í bakhúsi hýsti áður 
listasafn er opin og með skemmtilegum suðurgluggum. Sérinngangur. Frá hjónaherbergi 
er útgengi á svalir. Íbúðin skiptist í stofur, rúmgott svefnherbergi auk herbergis sem er án 
glugga. Eldhús er opið í stofu og þvottaherbergi er innan íbúðar. Verð 51,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 14. ágúst kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

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

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ragnar G. Þórðarson
ragnar@gardatorg.is
s: 8995901

Sigurður Tyrfingsson
sigurdur@gardatorg.is
s: 8983708

Steinar S. Jónsson
steinar@gardatorg.is
s: 8985254

Haraldur Björnsson
haraldur@gardatorg.is
s: 7878727

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

SÖLUSÝNING
Mánudaginn 13. ágúst 

frá kl. 17-18:30
Verið velkomin!

BOÐAÞING 18, KÓPAVOGI

Stærðir frá 114 fm til 135 fm verð frá 56-65 m.
Penthouse íbúð 148 fm með þaksvölum verð 76 m.

Garðatorg eignamiðlun s. 545-0800
Kynnir til sölu glæsilegar nýja fullbúnar 3ja herbergja íbúðir 
með stæði í bílgeymslu

Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum, gluggatjöldum, 
ísskáp og uppþvottavél, einnig er fullkomið loftþrystikerfi.

Stutt í þjónustumiðstöð Das við Boðaþing. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu í s: 545 0800


