


Dótakassar - Steinhella 5, Hf
Frábærar stærðir, 4 stykki
Tveir 132 fm og tveir 142 fm

Stærð: 132,0 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15,7  og
16,8 m

Verð: 20,4 til 22,9 millj.
Frábærir  dótakassar,  sem henta  einnig  undir  margs  konar  atvinnustarf.  Lofthæð er  mikil,  upp í  7  metra,
gönguhurð við hlið hárrar innkeyrsluhurðar. Gólfflötur er 100 og 110 fm en aðstaða eða rými uppi á palli
innst er 34 fm. Hringstigi upp. Plássin eru tilbúin til nota, með snyrtingu, brunafrágangiog lýsingu. Plássin
eru ómáluð. Hentugra húsnæði finnst varla. Snyrtilegt umhverfi. Pantið skoðun hjá Árna í s. 893 4416.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Flottir dótakassar af réttri stærð.
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893 4416

Háholt 4, Garðabæ
Frábært einbýlishús, 
Eign í sérflokki, mikið útsýni

Stærð: 342 fm
Fjöldi herbergja: 7-8

Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 50.050.000

Bílskúr: Já

Verð: 90.000.000
Einstaklega  skemmtilegt  einbýlishús,  342  m2,  með  tvöföldum  47  m2  bílskúr.  Húsið  teiknaði  Ingimar  H.
Ingimarsson,  arkitekt.   Frá  húsinu  er  óviðjafnanlegt  útsýni.  Hönnun og skipulag  þessa  húss  er  í  algerum
sérflokki.  Húsið  er  einangrað  að  utan  og  klætt  bandsagaðri  cetrus  klæðningu.  Húsið  er  í  óaðfinnalegu
ástandi,  bæði  að  utan  sem  innan.  Stofan  er  stór  með  mikilli  lofthæð.  Herbergin  eru  fimm,  sjónvarpshol
með arni, garðskáli, salerni, bað, þvottaherb, allt með fyrsta flokks innréttingum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Bókið skoðun í s. 893-4416
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893 4416

Lækjasmári 15
201 Kópavogur
Barnvænt hverfi og öll þjónusta í göngufæri

Stærð: 102,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.200.000
RE/MAX LIND kynnir: 4ra herbergja, vel skipulögð og björt 102,9 m2 íbúð á 2. hæð með geymsluherbergi
og  stóru  bílastæði  í  kjallara.  Stórar  suðursvalir  með  útgengi  úr  stofu.  Þetta  er  aðlaðandi  og  góð  íbúð  í
rólegu og grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og heilsurækt.  Pantið skoðun: Árni
s: 893 4416 eða arnilar@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18.00 til 18.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

893 4416

Unnarbraut 7, Seltj.n.
Flott eign á eftirsóttum stað
Miðhæð í góðu þríbýlishúsi

Stærð: 168 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 20.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Mjög góð og skemmtileg 136,3 fm íbúð á fyrstu hæð auk 31,3 fm bílskúrs í þríbýlishúsinu Unnarbraut 7,
Seltj.nesi.   Íbúðin  hefur  sérinngang.  Úr  anddyri  er  gengið  inn  í  stóra  stofu,  eldhús  er  á  vinstri  hönd  og
svefnherbergisgangur  á  hægri  hönd.  Úr  anddyri  er  hurð  inn  í  eitt  herbergjanna.  Marbau viðarparket  er  á
íbúðinni  nema  í  hjónaherbergi.  Gólf  og  veggir  baðherbergis  er  flísalagðir,  auk  þess  gólf  eldhúss  og
anddyris. Tvennar svalir, til suð-austurs og suð-vesturs. Eign, sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Árni Ól. Lárusson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

arnilar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19.00 til 19.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

893 4416

Hársnyrtistofa
Hafnarfjörður
Upplýsingar í síma 847 8001

Stærð: 90 fm
Fjöldi herbergja: 2

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 4.500.000
Til  sölu  hársnyrtistofa í  Hafnarfirði.  Stofan  er  með 4  stóla  og 2  vaskastóla,  sem fylgja  með  ásamt  öllum
tækjum og húsgögnum.  Stofan  er í  ca.  90  fm.  snyrtilegu  leiguhúsnæði.  Góð kaffiaðstaða  fyrir  starfsfólk.
Stofa sem bíður uppá mikla stækkunarmöguleika og núverandi eigandi getur unnið á stofunni til  að byrja
með, ef þess er óskað.  Allar nánari upplýsingar veitir Brynjólfur í síma 847 8001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Brynjólfur T.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

billi@remax.is

Upplýsingar í síma 847 8001
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847 8001

ÁLFKONUHVARF 21
203 Kópavogur
VÖNDUÐ & RÚMGÓÐ ÍBÚÐ

Stærð: 96 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.680.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.500.000
3ja  herbergja  íbúð  í  nálægð  við  Elliðavatn.  Flísalögð  forstofu  með  fataskáp.  Rúmgóð stofa  og  borðstofa
með gegnheilu eikarparketi  á gólfi,  útgengi á stórar suð-austur svalir  með glæsilegu útsýni yfir  Elliðavatn.
Eldhúsið  er  með  eikarinnréttingu  og  vönduðum  tækjum  frá  whirlpool.  Svefnherbergin  eru  stór  með
eikarparketi  og  fataskápum.  Baðherbergi  er  flísalagt,  baðkar,  upphengt  klósett.  Sér  stæði  í  bílageymslu.
GLÆSILEG ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ Í KÓPAVOGI.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Gunnsteinn Helgi
Sölufulltrúi

tt@remax.is

gunnsteinn@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

emil@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 2 SEPT. KL 17:00 - 17:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

661 9261

891 6670

Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbær
Atvinnuhúsnæði á góðum stað

Stærð: 2000 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 20.700.000 
RE/MAX BORG kynnir  ca 2000 m2 nýtt  atvinnuhúsnæði  við  Njarðarbraut  1.  260 Njarðvík  Reykjanesbæ.
Húsin  verða  tvo  sem  skiptast  niður  í  12  bil  frá  ca  150  til  ca  180m2  bil,  Í  hverju  bili  eru  stórar
innkeyrsluhurðir  (3x3.30).   Hvert  bil  skiptist  á  eftirfarandi  hátt:  vinnusalur,  aðstaða  fyrir  starfsmenn,
skrifstofa, lítil salernisaðstaða og geymsla. Hiti er í gólfum og fyrir utan innkeyrsluhurðir.   Fyrstu bilin verða
afhent um miðjan oktober.  A.T.H. ca 115000 kr m2.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

bil frá 152-180m2
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699 8993

Skálalækjarás
Skorradalshreppur
Vandað heilsárshús

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.400.000
RE/MAX  BORG  kynnir  stórglæsilegt  heilsárshús  á  eignarlóð  við  Skálalækjarás  3  í  landi  Indriðastaða,
Skorradalshreppi.  Húsið  4  herb.  samtals   97,1m2  á  eignarlóð  sem  er  3963m2.  Stofa  og  eldhús  eru
samliggjandi  og  þar  er  hátt  til  lofts.   3  mjög  rúmgóð  svefnherbergi  eru  inn  af  stofu.   Baðherbergið  er
snyrtilegt og þar er sturtuklefi.  Einnig er rúmgóð geymsla.  Húsið er sérlega vel einangrað og viðurinn er
sérvalinn og þykkari en gengur og gerist.  Platan er steypt með hitalögn.  Mjög vandað hús

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hilmarthor@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 8993



Laufásvegur 48a
101 Reykjavík

Einbýlihús í Þingholtunum

Stærð: 127,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1923
Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 59.900.000

RE/MAX  LIND  kynnir  glæsilegt  127,6  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt
útigeymslu á frábærum stað í Þingholtunum í Reykjavík. Húsið hefur mikið verið
endurnýjað á fallegan máta.  Meðal annars hefur verið skipt um glugga og gler,
lagnir,  rafmagn,  innréttingar  og  gólfefni.  Einnig  hefur  húsið  verið  einangrað  að
utan, múrað og málað. Efri hæðin skiptist sem hér segir: Flísalögð forstofa með
góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri  sprautulakkaðri  innréttingu,parketi  og
flísum á gólfi. Gestasalerni með parketi á gólfi. Samliggjandi stofa og borðstofa
með  parketi  á  gólfum.  Gengið  er  út  á  stórar  svalir  bæði  frá  eldhúsi  og  stofu.
Neðri  hæðin  skiptist  sem  hér  segir:  Sjónvarpsstofu.  Tvö  barnaherbergi.
Hjónaherbergi með fataherbergi.  Baðherbergi með baðkari, fallegri innréttingu.
Þvottahús  með  innréttingu.  Flísar  eru  á  allri  neðri  hæðinni  og  er  hiti  í  gólfinu.
Gengið er út á fallega verönd frá bæði hjónaherbergi og öðru barnaherberginu.
Góð  útigeymsla  fylgir  eigninni.  Bílastæði  er  vinstra  megin  við  húsið.   Þetta  er
glæsilegt  hús  og  einum  vinsælasta  stað  í  borginni.  Eign  sem  þú  verður  að
skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:00-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Desjakór 8
203 Kópavogur

Glæsilegt einbýli á einni hæð

Stærð: 248,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 44.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 87.000.000

Glæsilegt  einbýlishús  á  einni  hæð.  Húsið  er  mjög  fallegt  og  vandað  og
staðsetningin frábær. Hönnun hússins er nútímaleg með þarfir nútíma fjölskyldu
að  leiðarljósi  og  búið  öllum  helstu  þægindum.  Fagmenn  voru  fengnir  til  allra
verka og hjálpast allir þessir þættir við að gera húsið að einu eftirsóknaverðasta
einbýlishúsi  sem völ  er  á.   Húsið  er  mjög  vel  staðsett  og  skartar  góðu  útsýni.
Það  er  staðsett  innarlega  í  lokaðri  götu,  Desjakór  en  þar  eru  einungis  einnar
hæðar einbýlishús.  Í húsinu er þrjú svefnherbergi og gert er ráð fyrir því fjórða.
Opið rými og mikil lofthæð tekur á móti fólki þegar gengið er inn úr forstofu. Það
rými  skiptist  svo  í  rúmgóða  bjarta  stofu  með  fallegum  litlum  arni,  borðstofu,
glæsilegt  eldhús  með  miklu  vinnuplássi  og  svokallað  sjónvarpshol.   Innfelld
halógen lýsing er í loftinu sem er tekið upp og gefur mikla lofthæð og hitalagnir
eru  í  gólfum  með  stýringum  í  hverju  rými  fyrir  sig.  Baðherbergi  ásamt
gestasalerni, glæsilegu eldhúsi, rúmgóðu þvottahúsi með lítilli geymslu eða búri
innaf því og bílskúr með millilofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag 2. sept kl. 16.00-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

824 3934

822 3702



Álfkonuhvarf 49
203 Kópavogur
Frábært útsýni

Stærð: 103,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.520.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.700.000
Komið  inn  í  flísalagt  anddyri  með  góðum skápum.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með  góðum eikarskápum og
parketi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, góð innrétting með aðstöðu fyrir þvottavél og baðkar. Stór stofa
með eikarparketi,  út  gengt á stórar  svalir  sem snúa í  austur  og suður,  frábært útsýni  yfir  Elliðavatn og til
Bláfjalla.  Opið  eldhús  með  góðri  eikarinnréttingu  AEG  ofn  og  helluborði,  Electrolux  ísskápur  og
uppþvottavél. 7,6m2 geymsla í kjallara.Falleg og björt íbúð með glæsilegu útsýni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Ásgarður 123
108 Reykjavík
Flott staðsetning

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Komið er inn í flísalagða forstofu, gengið er úr forstofu niður í kjallara, eitt herbergi er í kjallara og þvottahús,
tölvu horn,  flotað gólf er í kjallara. Eldhús er með upprunalegri innréttingu, nýlegur ofn og helluborð, flísar á
gólfi og milli innréttinga. Stofa er parketlögð, útgengt út í garð. Stigi upp er með nýju teppi. Efri hæð: Þrjú
svefnherbergi  með dúk  á  gólfi.  Endurbætur  að  sögn eiganda er-  skolp,  hús  að  utan,  draga  rafmagn og
setja nýja töflu, hitalagnir, þak rennur, teppi á stiga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Eikarlundur 24
600 Akureyri
Einbýli á besta stað á Akureyri

Stærð: 288,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 42.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.000.000
Fallegt 288,6 fm steinsteypt einbýli við Eikarlund í brekkunni á Akureyri, þar af eru 34,6 fm bílskúr. Eignin er
á þremur pöllum og skiptist  í:  forstofu,  hol,  snyrtingu,  eldhús með geymslu,  þvottahús með sérinngangi,
tvær  stofur,  sjónvarpsherbergi,  saunaherbergi  með  sturtuklefa  og  snyrtingu,  baðherbergi,  sex  herbergi,
hellulagða verönd og gróinn skjólgóðan garð. Bílskúrinn er með rafmagni og hita. Allar frekari upplýsingar
gefur Ingi Þór Ingólfsson í síma 698-4450 eða ingi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698-4450

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Eyjabakki 6
109 Reykjavík
Falleg íbúð + bílskúr

Stærð: 110,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.900.000
Mjög  falleg  og  snyrtileg  85,4fjögurra  herbergja  íbúð  við  Eyjabakka  6  í  Reykjavík  ásamt  24,8  fm  bílskúr,
samtals 110,2 fm. Eignin skipist  í  forstofu með skáp. Gott  eldhús með borðkrók, rúmgóða parketlagaða
stofu  með útgengi  á  svalir.  Flísalagt  baðherbergi  með baðkeri.  Dúklagt  hjónaherbergi  með skápum.  Tvö
parketlögð barnaherbergi, annað með skáp. Sérgeymsla í kjallara. Hús, lóð og bílastæði hafa nýlega verið
tekið í gegn. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00-17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Fálkaklettur 1
310 Borgarnes
Fallegt einbýli í Borgarnesi

Stærð: 263,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 33.190.000
Bílskúr: Já

Verð: 47.000.000
230,4 fm einbýlishús + 32,8 fm bílskúr, samtals 263,2 fm. Eignin er aðskilin í tvær íbúðir en einfalt að opna
milli  hæða með stiga. Neðri  hæðin er í  útleigu með skilvísum leigjendum. Efri  hæð:Forstofa, gestasalerni,
fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,samliggjandi  stofa  og  borðstofa,  eldhús.  Neðri  hæð:Fullbúin  björt  íbúð
þ.e. forstofa, eldhús, tvö svefnherbergi og stofa.  Nýlegur  sólpallur sunnan við húsið. Frekari upplýsingar
Jón Bek í síma 863-0988 eða jonbek@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17:00-18:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í nýlegu fjölbýli

Stærð: 125,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Komið  er  inn  í  stóra  forstofu  með  skápum.  Innaf  forstofu  er  flísalagt  þvottahús.  Svefnherbergi  með
plastparketi  og innbyggður skápur.  Baðherbergi  er  flísalagt hólf  í  gólf,  falleg innrétting, sturtuklefi,  baðkar
og  upphengt  salerni.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott,  stór  innbyggður  skápur  og  plastparket.
Barnaherbergi  með plastparketi.  Stór stofa sem er opin við eldhús. Eldhúsinnréttingin er sér innflutt  með
eyju, ofn, háfur og helluborð, gott skápa pláss. Útgengt á góðar svalir úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Mýrargata 12
190 Vogum
Falleg eign á barnvænum stað

Stærð: 162,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 26.410.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu,  innfelldur  góður  skápur.  Eldhús  er  flísalagt   með  glæsilegri  InnX
innréttingu  og  eyju.  Stofa  og  borðstofa   með  plastparketi  og  útgengt  er  út  í  garð  úr  borðstofu  gegnum
rennihurð.  Þrjú  svefnherbergi  með  plastparketi  eru  í  íbúðinni  og  innfelldur  stór  skápur  í  hjónaherbergi.
Salerni er flísalagt hólf í gólf með fallegri innréttingu og sturtu. Búið er að setja herbergi í hluta bílskúrsins
með léttum veggjum. Sólpallur og heitur pottur. Stutt í alla þjónustu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:00 - 17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702

Sóleyjarimi 7
112 Reykjavík
50 ára og eldri

Stærð: 101,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.891.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Komið inn í forstofu með Mustang flísum á gólfi og góðum skáp. Stofan er stór og björt með eikarparketi á
gólfi, útgengt er á suður svalir með frábæru útsýni yfir borgina. Eldhúsið er opið inn í stofu og með fallegri
viðar innréttingu. Electrolux ofn og helluborð, Electrolux uppþvottavél, burstað stál ísskápur geta fylgt með.
Salerni er flísalagt hólf í gólf. Hjónaherbergi er með stórum skápum og eikarparketi, útgengt á vestur svalir
með frábæru útsýni. Þvottahús er flísalagt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Baldur Jóhannsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

baldur@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 1813

822 3702



Breiðvangur 67
220 Hafnarfjörður
Fallegt raðhús á rólegum stað

Stærð: 171,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Fallegt  171,  3 fm raðhús á einni  hæð.  Þar  af  er  bílskúr  25,3 fm.  Eignin  skiptist  í:  rúmgóða forstofu með
flísum á gólfi og fatahengi. Gestasalerni er innaf forstofu. Eldhús með eldri innréttingu, borðkrók og dúk á
gólfi. Þvottahús og búrskápur eru innaf eldhúsi. Samliggjandi stofa og borðstofa með parketi á gólfi, hátt til
lofts og útgengi út á stóra 50 fm verönd. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi sem er flísalagt í  hólf og gólf
með baðkari, sturtuklefa og innréttingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

694 2324

822 3702

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Glæsileg neðri sérhæð

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
RE/MAX LIND kynnir: Stórglæsileg neðri sérhæð í nýju fjórbýlishúsi,í eldhús er eikarinnrétting með skápum
upp í loft og vönduð stáltæki. Á baðherbergi er eikarinnrétting með handlaug, hiti í gólfi, upphengt salerni
með  innbyggðum  kassa  og  glæsilegur  sturtuklefi  og  stórt  nudd  hornbaðker.  Fataskápar  í  forstofu  og
svefnherbergjum eru úr eik og ná upp í loft. 12 volta halogenlýsing verður í eldhúsi, stofu, hjónaherbergi og
baðherbergi,Frekari upplýsingar Oddsteinn Örn í síma 659-5500

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Oddsteinn Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

oddsteinn@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00 - 15:30 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

659 5500

822 3702

Framnesvegur
101 Reykjavík
Sérbýli í 101 Reykjavík!

Stærð: 178,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 19.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.500.000
Töluvert  endurnýjað 179 fm sérbýli í  101 Reykjavík.  Um er að ræða eign á Framnesvegi í  Reykjavík á 2
hæðum + kjallari.  Tilvalin fyrir þá sem vantar sérstakt rými fyrir vinnustofu, en kjallarinn hentar sérlega vel í
það. AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 15.00 - 15.30

896 2312

822 3702

Grundarstígur 11
101 Reykjavík
Flott íbúð í 101

Stærð: 65,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 8.790.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.300.000
Flott íbúð á Grundarstígnum á góðum stað í  miðbænum. Íbúðin er mjög opin og björt. Stofan er stór og
opnast inn í í eldhúsið. Búið er að endurnýja mikið í húsinu sjálfu. Íbúðin er 62 fm. og geymsla 3,9 fm. að
stærð. Nýlegt þak og rennur eru á húsinu og nýlega var skipt um klóklagnir í sameign. Að sögn eiganda á
að sprunguviðgera húið og er til í hússjóði fyrir því. Afhending getur verið mjög fljótlega eða ca. 30 daga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lárus Ómarsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

lo@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23. kl. 18.00-18.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

824 3934

822 3702

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Vönduð íbúð með sérinngangi

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.700.000
Virkilega snyrtileg og falleg 3ja herbergja, 85 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu húsi við tjörnina í
Hafnarfirði. LAUS FLJÓTLEGA. Göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar.  Hellulögð verönd úr stofu.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 17.00 - 17.30

896 2312

822 3702

Mánatún 6
105 Reykjavík
Falleg íbúð á jarðhæð með verönd

Stærð: 103,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á jarðhæð  í nýlegu lyftuhúsi, sem er klætt viðhaldslítilli klæðningu.
Allt hið vandaðasta. Parket og flísar á gólfum.  Þvottahús innan íbúðar.  Hellulögð verönd með skjólvegg.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 14.00-14.30

896 2312

822 3702

Norðurbrú 3
210 Garðabær
Einkar falleg eign í nýlegu húsi

Stærð: 112 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.605.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Falleg 112 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á mjög góðum stað í hinu vinsæla
Sjálandshverfi í Garðabæ.  Suðursvalir. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum í dag en auðvelt að bæta
því þriðja við.

Lind

Sigurður Samúels
Lögg. fasteignasali

sigsam@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN FRÁ KL. 16.00 - 16.30

896 2312

822 3702

Sólarsalir 4
201 Kópavogur
5 herbergja íbúð á góðum stað

Stærð: 137,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.900.000
Glæsilega 5 herbergja íbúð  á annari  hæð í  litlu fjölbýli  á frábærum stað í  Sólarsölum í  Kópavogi.   Eignin
skipist  í  flísalagða  forstofu  með  skápum.  Gott  flísalagt  eldhús  með  góðum mahogny  innréttingu  sem ná
upp  í  loft.  þvottahús  innaf  eldhúsi.  Fjögur  góð  svefnherbergi  með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkeri  og sturtu.  Samliggjandi  sjónvarpshol,  borðstofa  og stofa  með útgengi  á  stórar  suð-vestur  svalir.
Sérgeymsla er á jarðhæð. Vel skipulögð íbúð á besta stað í Kópavogi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hreidar@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

694 2324

822 3702



Kirkjubraut 12
300 Akranes
Ný og glæsileg íbúð

Stærð: 134,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 27.225.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000

RE/MAX LIND kynnir  glæsilega  nýja  4ja  herbergja  endaíbúð á  2.hæð + stæði  í  bílageymslu  í  nýlegu lyftuhúsi  á
Akranesi.   Íbúðin  er  sérlega  vönduð  í  alla  staði  með  flísum  og  eikarparketi  á  gólfum.  Íbúðin  er  laus  við
kaupsamning.  Eignin  skiptist  í:  Forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  skápum.  Þrjú  góð  svefnherbergi  með  skápum,
útgengi út á svalir úr hjónaherbergi. Stór og björt stofa með útgengi út á stórar ( c.a 31 fm) suðaustur-svalir þar
sem er gert ráð fyrir heitapotti ( lagnir komnar ). Gott sjónvarpshol. Rúmgott eldhús með fallegri eikarinnréttingu,
góðu  skápaplássi,  uppþvottavél  og  borðkrók.  Baðherbergi  sem  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari  og
sturtuklefa. Þvottahús með flísum á gólfi. Sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla eru í sameign auk bílastæðis.
Sameign er mjög snyrtileg. Þrif á sameign eru aðkeypt.  Glæsileg eign sem vert er að skoða. Aðeins ein íbúð eftir.
Frekari upplýsingar gefur Jón í síma 863-0988 eða jonbek@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@remax.is

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

822 3702

Klapparstígur 7
Reykjavík
Jarðhæð á Völundarhúsalóð

Stærð: 72,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
Virkilega  falleg  2.  herb.  72,8fm  íbúð á  jarðhæð  auk  stæðis í  bílageymslu í  hjarta  borgarinnar.  Flísalögð
forstofa með fataskáp. Parketlagt hol. Parketlagt svefnherbergi með stórum fataskáp.  Rúmgott parketlagt
eldhús, viðarinnrétting m/sprautulökkuðum hurðum, vönduð tæki, uppþvottavél. Skenkur milli  eldhúss og
stofu. Björt parketlögð stofa með útgengi út á hellulagða austurverönd. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
baðkar. Þvottahús á hæðinni. Húsvörður. Stæði í bílageymslu. Lán á 4,15@ vxt.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

SELD

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

Vallargerði 34
Kópavogur
Íbúð með bílskúr

Stærð: 105,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 17.070.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Vel  staðsett  80,8fm  nýlega  uppgerð  3.  herb.  íbúð  á  2.  hæð  áuk  24,7fm   bílskúr  í  þríbýli.  Forstofa  með
fataskáp.  Eldhús  með  viðarinnréttingu  og  góðum borðkrók.  Björt  og  rúmgóð  stofa  með  frábæru  útsýni,
útgengt  út  á  v-svalir.  Rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  fataskáp.  Annað  herbergi  með  innbyggðum
fataskáp.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  innrétting,  upphengt  wc,  baðkar.  Flísar  á  flestum  rýmum.
Gróinn garður. Rúmgóður bílskúr með heitu og köldu vatni. Áhv. lán m 4,15@  vxt. LAUS FLJÓTLEGA!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

blondal@remax.is

Bóka skoðun í síma 662-6163

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

861 0444 

Framnesvegur 2
101 Reykjavík
Glæsileg eign!

Stærð: 159,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 20.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.900.000
RE/MAX  ESJA  kynnir:  Stórglæsileg  og  mikið  endurnýjuð  159,1  fm  íbúð  á  tveimur  hæðum  með
sérinngangi.  Gengið er inn í opna forstofu, og innaf alrými er stofa, borðstofa og eldhús.  Lítið baðherbergi
er  á  efri  hæð.   Fallegt,  gegnheilt  parket  er  á  allri  íbúðinni.   Á  neðri  hæð  eru  2  svefnherbergi,  stórt
baðherbergi, þvottahús og gott sjónvarpshol.  Sjá frekari myndir á www.remax.is/esja   EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

eftirsótt staðsetning

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

692 1065

896 4146

Logafold 151
112 Reykjavík
Fallegt og notalegt Parhús

Stærð: 157,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 23.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.400.000
Fallegt  og  notalegt  parhús  á  grónum  og  veðursælum  stað  í  Logafold  Grafarvogi.  Húsið  er  á  tveimur
hæðum og á neðri hæð er forstofa og þvottahús, baðherbergi flísalagt, eldhús, borðstofa og stofa. Á efri
hæð eru þrjú svefnherbergi og útgengt á svalir úr tveim þeirra, sjóvarpshol og lítð baðherbergi. Garðurinn
er  gróinn  og  fallegur  og  heimtröðin  hellulögð.  Húsið  er  laust  við  kaupsamning.  Nánari  upplýsingar  veita
Helga í síma 822 2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 8201969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 17:30 - 18:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

822 2123

820 1969

Strandvegur 13
210 Garðabær
Falleg þriggja herbergja íbúð

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 22.195.000
Bílskúr: Nei

Verð: 42.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi alls 118 fm ásamt stæði í innangengu bílastæðahúsi. Um er að
ræða frábæra staðsetningu því  íbúðin hefur glæsilegt útsýni  út  á sjóinn til  vesturs og norðurs. Útgengt á
suður og austursvalir úr stofu sem liggja meðfram allri íbúðinni á tvo vegu. Í kjallara er rúmgóð sérgeymsla
og  innangengt  í  bílageymsluna.  Sameign  mjög  vel  frágengin.  Nánari  upplýsingar  veitir  Helga  í  síma  822
2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 820 1969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 15:30 - 16:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

822 2123

820 1969

Þernunes 13
210 Garðabær
Falleg neðri sérhæð

Stærð: 139,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 21.490.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Falleg neðri sérhæð, rúmgóð forstofa með náttúruflísum á gólfi og góðum skápum. Eldúsið er einnig með
náttúruflísum  á  gólfi  og  nýlegri  kirsuberjainnréttingu.  Stofan  og  öll  herbergi  eru   parketlögð.  Aðal
svefnherbergið  er  mjög  rúmgott  og  eru  tvö  fataherbergi  út  frá  svefnherberginu.  Hægt  er  að  ganga  inn  í
íbúðina úr bílskúr og góð geymsla er í bílskúrnum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Nánari upplýsingar veita
Helga í síma 822 2123 eða helgap@remax.is og Valur í síma 820 1969 eða valur@remax.is

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi

tp@remax.is

helgap@remax.is

Valur Þ Einarsson
Sölufulltrúi

valur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli 16:30 - 17:00

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

822 2123

820 1969



Dagverðarnes 74
Skorradalur

Heilsárshús

Stærð: 64 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 18.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.000.000

Remax  Esja  kynnir:  Gullfallegt  heilsárshús  á  um  8000  fm  eignarlóð  í
Dagverðarnesi í Skorradal. Um er að ræða 64 m2 heilsárshús á einni hæð á ca.
8.000  m2  eignarlóð  rétt  við  Skorradalsvatn.  Húsið  er  finnskt  bjálkahús  á  einni
hæð og er reist á steyptum grunni og er hiti í gólfum.  Húsið skiptist eftirfarandi:
forstofa/hol með fataaðstöðu en þar er annar útgangur út á pall. Á baðherbergi
er wc,  sturtuklefi og tengi fyrir þvottavél. Við hlið baðherbergis er gott herbergi.
Opið  inn  í  bjarta  stofu,  borðstofu  og  eldhús.  Í  eldhúsi  er  góð innrétting.  Inn  af
stofu  eru  tvö  svefnherbergi.  Glæsilegt  heilsárshús  vatni,  gólfhita,  rafmagni  og
internettenginu. Stór timburverönd er við húsið sem snýr til  suðurs og vesturs.
Húsið  stendur  á   8.000  m2  eignarlóð,   kjarrivaxinni.  Lækur  rennur  í  gegnum
lóðina  að  vestanverðu.   Skorradalur  er  eitt  af  vinsælli  sumarbústaðasvæðum
landsins  þar  sem  skógi  vaxið  landið  og   vatnið  eru  miklir  áhrifavaldar  auk
fjallafegurðar.   Á  svæðinum  er  í  byggingu  golfvöllur  auk  þess  sem  ótal
gönguleiðir eru á svæðinu. Áhvílandi ca 15 milljónir hjá SPV.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Perla!!!

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

898 9979

898 4477

Krókamýri-Rein
Mosfellsbær

Glæsilegt Einbýli

Stærð: 325 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 44.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 84.000.000

afar  glæsilegt  325  fm  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  á  2000  fm  eignarlóð  á
góðum   stað  í  Mosfellsbæ.  Húsið  stendur  innarlega  á  skógi  vöxnu  landi  í
friðsældinni,  aðkoman  er  mjög  góð,  og  mikið  útsýni  úr  stofu.  Yfirbyggð
bogadregin  verönd  að  framanverðu  sem  gefur  dálítið  erlent  yfirbragð.  Stór
upphitaður,  fallegur  garðskáli  sem  er  hellulagður  og  með  risavöxnum  fíkus.
Nánari  lýsing:   Efri  hæð:  Snyrting  inn  af  forstofu  og  góðir  skápar.  Stórt
svefnherb,  með  baðherbergi,  og  útgengi  á  stórar  svalir.   Tvær  samliggjandi
stofur  með  arni  beggja  vegna.  Útgengi  á  stórar  svalir.   Eldhús  með  hvítri
innréttingu og stóru búrherbergi innaf með útgengi úr húsi.  Úr eldhúsi er gengið
inní  fallegan  garðskála  sem  er  nýttur  mikið  auk  þess  er   útgengt  á  stóra
verönd... Neðri hæð:  Fjögur svefnherbergi eitt stórt með útgengi í garð, annað
með fataherbergi  og stórum skápum.  Tvö baðherbergi  flísalögð í  hólf  og gólf,
annað með nuddbaðkari,  sturtu og fallegri  innréttingu en hitt  er  með sturtu og
gufubaði  en  bæði  með  handklæðaofni,  og  upphengdu  wc.   Þvottahús.
Frábærar gönguleiðir meðfram Varmá!!!!!

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Sigfús
Sölufulltrúi

tp@remax.is

sigfus@remax.is

Stefán Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

898 9979

660 7761



Bárugata 37
101 Reykjavík
Fábær fyrsta eign á besta stað

Stærð: 80 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 10.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Falleg 79.8 fm, 3ja herbergja íbúð í kjallara að Bárugötu 37 í gamla vesturbænum. Barnvænn bakgarður .
Frábær fyrsta eign Göngufæri er í miðbæinn, stutt í Háskólann og alla  verslun og þjónustu.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

mill kl 16:00 og 16:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Bjarkarás 1-29
Garðabær
Glæslegar íbúðir í Garðabæ!

Stærð: 150 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 35.-53
RE/MAX  Fasteignir  kynnir:  Einstaklega  glæsilegar  íbúðir  í  sjö  tveggja  hæða  húsum á  besta  stað  í  hjarta
Garðabæjar.  Allar  íbúðirnar  eru  með  sérinngang.  Íbúðirnar  á  jarðhæð  eru  með  sérverönd  en  með  efri
íbúðum  fylgja  svalir.  Eignirnar  verða  afhentar  fullbúnar  án  gólfefna  með  vönduðum  innréttingum,
flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Sér þvottahús fylgir öllum íbúðum. Stór og góð herbergi
og stofur eru í öllum íbúðum og glæsilegt útsýni er úr hluta íbúða. Bílskýli fylgir 22 af 30 íbúðum,

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið Hús milli 18 og 19 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Breiðavík 11
112 Reykjavík
Vel skipulögð eign m/bílskúr

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 18.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.800.000
Skrifaðu lýsingu hér..RE/MAX FASTEIGNIR KYNNIR: Bjarta og fallega 107,2 fm 3ja herbergja íbúð á annari
hæð með 22,5 fm bílskúr  í  Breiðuvík  11 ,  Grafarvogi.  Eignin er  vel  skipulögð og er  með góðu útsýni  yfir
sundin blá og yfir Esjuna. gott aðgengi með nóg af bílastæðum  Húsið er nýmálað í sumar. Hússjóður er
ca, kr. 8000. Stutt er í alla verslun og þjónustu og er Víkurskóli við hliðina þannig að það er stutt að fara í
skólan. Frábær eign á barnvænum og rólegum stað í Grafarvogi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?. frá 16:00-16:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Eyjahhraun 25 
Þorlákshöfn
Fallegt einbýli á suðurlandi

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.105.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
RE/MAX FASTEIGNIR ENGJATEIG KYNNIR:  Glæsilegt 128 fm 5. herb einbýlishús umkringt fallegum garði
með  sólpalli  og  heitum  potti  að  Eyjahrauni  í  Þorlákshöfn.  Rúmgóð  útigeymsla  er  við  hliðina  á  húsinu.
Nýlega hefur verið skipt um glugga og gler í húsinu að hluta. Mjög fallegur hellulagður garður með stórum
sólpalli  og  heitum  potti.   Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Bergur  Heiðar  í  síma,  898-0419  eða
bergur@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús?..milli 14:00 og 15:00 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Hringbraut 119
107 Reykjavík
Til sölu eða leigu

Stærð: 460 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 57.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 89.000.000
RE/MAXFasteignir  kynna :  460 fm verslunar  eða skrifstofuhúsnæði  að Hringbraut  119 í  gamla JL húsinu
við hliðina á Nóatúni.Eignin er til sölu eða til leigu. Leiguverð kr 1500 pr.fm. Nánari upplýsingar um eignina
veitir Bergur s:898 0419, e-mail bergur@remax.is og Stefán Páll s: 821 7337, e-mail stefanp@remax.is

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús? milli kl:18 og 19 Mánud

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Kaplaskjólsvegur 27
107 Reykjavík
Falleg eign á besta stað í vesturb

Stærð: 845 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 11.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.500.000
Falleg og björt 84.5 fm 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli á einum besta stað í Vesturbænum. Íbúðin
er á tveimur hæðum með frábæru útsýni til suðurs. Útgengi er út á flísalagðar suðursvalir úr eldhúsi. Íbúðin
er nýlega tekin í gegn á mjög smekklegan hátt. Mjög sjarmerandi. Frábær fyrsta eign. Sjón er sögu ríkari.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Hringið og pantið skoðun

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Þorláksgeisli 47
113 Reykjavík
Verðtilboð óskast!!!

Stærð: 139,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.490.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
RE/MAX  FASTEIGNIR  KYNNIR  GULLFALLEGA  111,4  FM  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ  Á  2.  HÆÐ  MEÐ
SÉRINNGANGI  AF  SVÖLUM,  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í  GRAFARHOLTINU.  27,7  FM  BÍLSKÚR  FYLGIR
EIGNINNI.  HEILDAR  FM  FJÖLDI  SKV.  FMR  ER  139,1  FM.   FALLEG  EIGN  Á  GÓÐUM  STAÐ  Í
GRAFARHOLTINU  Nánari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Bergur  Heiðar  GSM:  898-0419  og  Stefán  Páll
Gsm: 821-7337

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl 17:00 og 17:30 í dag

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419

Viðibrekka 11-13-15
Grímsnes
Sumarsæla við rætur Búrfells

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: verðtilboð
Sumarhús  á  glæsilegum  eignarlóðum  með  stórfengnu  útsýni  við  Víðibrekku  í  Grímsnesi.  Húsin  skilast
fullbúin að utan  með bjálkaklæðningu, veg að húsi , vindpappa undir klæðningu,  glerjuðum gluggum og
hurðum. ofl. Nánari upplýsingar gefur Bergur Heiðar og Stefán Páll í síma 578-8800

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Bergur Heiðar
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bergur@remax.is

Stórfenglegt útsýni !

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

898 0419



Naustabryggja 2
110 Reykjavík

PENTHOUSE - ÞAKÍBÚÐ

Stærð: 153,4 fm
Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 28.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000

Mjög falleg 154 fm. 5-6 herbergja penthouse/þakíbúð á tveimur hæðum ásamt
stæði  í  bílageymslu.  Komið  inn  í   forstofu   með  flísum  á  gólfi  og  fataskáp  úr
magnhony.   Barnaherbergin  eru  2  annað  með  flísum  á  gólfi  og  hitt  er  með
parketi  á  gólfi  og  góðum  fataskáp.  Vinnustofa  /  skrifstofa  með  tvöfaldri  hurð
með frönskum gluggum,  er í dag notað sem sem skrifstofa, úr skrifstofunni er
útgengt á  suð-vestur svalir, yfir svölunum eru Markísar. Rými/hol með flísum á
gólfi. Steyptur hringstigi er upp á eftri hæð íbúðarinnar. Efri hæð nýtt sem stofa
og  sjónvarpshol,  útgengt  út  á  vestur  svalir,  ca  5  metra  lofthæð  með   tveimur
kvistum. Úr eldhúsi og borðstofu  er gengið út á góðar grill svalir  með Markísu
yfir.  Glæsilegt  eldhús  með  flísum  á  gólfi,  tækjum  frá  Gorenja,  gaseldavél  með
fallegum Gorenja  háf  yfir.   Hjónaherbergi   með parketi  á  gólfi  og  mjög góðum
fataskápum.Þvottahús  er  á  herbergjagangi  með  flísum  á  gólfi  og  góðri
innréttingu.    Baðherbergi  flísalagt  bæði  veggir  og  gólf,  mjög  stór
sturtuklefi,nýlega innréttað. Innréttingar eru sérsmíðaðar úr Mahony sem og allar
hurðar.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Hraunbær 10-12
Hveragerði
Innréttaðu sjálf/ur

Stærð: 169 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Brunabótamat:

Bílskúr: Já

Verð:  tilboð
Húsið  er  fullbúið  að  utan,  stenað  með  fallegum  ljósum  steinsalla.  Þak  er  fullfrágengið  með  þakkanti  og
rennum, þak fulleinangrað. Viðhaldslitlir  ál  í  tré gluggar eru komnir í  og glerjaðir  með tvöföldu gleri.  Lóðin
verður  tyrfð  og  innkeyrsla  að  bílskúr  verður  steypt  með  hitalögn.  Gert  er  ráð  fyrir  þremur  til  fjórum
svefnherbergjum,  anddyri,  eldhúsi,  stofu,  borðstofu,  baðherbergi,  þvottahúsi.  Innangengt  er  í  bílskúr.
Upplýsingar um eignina og teikningar veita BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 899 0800

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 3
221 Hafnarfjörður
ÍBÚÐ Á 1 HÆÐ 

Stærð: 127,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.700.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik.  Eldhúsið  er  mjög  stórt  með  fallegri  Modula
eikarinnréttingu,  keramik helluborð og bakarofn.  Stofa og borðstofa eru í  opnu og mjög björtu rými  sem
býður  einnig  upp  á  marga  möguleika.  Úr  stofunni  er  útgengt  út  á  tæplega  25  fm  suður  og  suðvestur
hornsvalir.  Herbergin 3 eru mjög rúmgóð með góðum eikar fataskápum sem ná upp í loft . Baðherbergið
er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri eikarinnréttingu. Þvottahús inni í íbúð.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður
Stæði í bílageymslu fylgir

Stærð: 104,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000
Komið  er  inn  í  anddyri  með  góðum  fataskápum  úr  eik  frá  Brúnás.  Eldhúsið  er  með  mjög  fallegri
eikarinnréttingu frá Brúnás og viftu, eldavél, innbyggðri uppþvottavél  og bakarofni frá AEG. Stofan er mjög
björt, útgengt út á suðaustur verönd. Herbergin 2 er mjög rúmgóð með góðum fataskápum sem ná upp í
loft sem eru einnig úr eik frá Brúnás. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi, baðkari og veglegri
innréttingu frá Brúnás. Þvottahús er inni í íbúðinni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165

Kvistavellir 34 - 40 
221 Hafnarfjörður
Verð 28,9 - 29.900.000

Stærð: 172,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð.
Af  neðri  hæð  er  gengið  upp  steyptan  stiga  upp  á  efri  hæð.  Efri  hæð  skiptist  í  þrjú  herbergi,  stórt  og
rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í
garð. Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötu neðri hæðar og gólf neðri hæðar verða flotuð og tilbúin
undir gólfefni.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

go@remax.is

Bóas Bóasson
Sölufulltrúi

boas@remax.is

PANTAÐU EIGNAMÖPPU Í S. 699 6165

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

821 7337

899 0800

699 6165



Breiðavík 6
112 Reykjavík
Falleg eign með sérgarði og svölum

Stærð: 111 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
RE/MAX  BORG  kynnir  sérstaklega  rúmgóða  3ja  herb.  endaíbúð  í  litlu  fjölbýli.  Íbúðin  er  á  jarðhæð  með
sérinngangi. Flísalögð forstofa með skáp. Eldhús með góðum borðkrók. Stór og björt stofa , norður svalir.
Mjög rúmgóð svefnherbergi  með skápum. Útgengt  út  úr  hjónaherberginu út  í  sérgarð.  Baðherbergi  með
sturtu, baðkari og opnalegum glugga, flísar í hólf og golf. Þvottahús með innréttingu og vaski.  Vel staðsett
íbúð, stutt í skóla og verslunarkjarna.  Nánari upplýsingar veitir Hildur í síma 663-9009.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Hildur Árnad.
Sölufulltrúi

tt@remax.is

hildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

663 9009

JÖRFABAKKI 12, 109. RVK.
Bakkar
Góð íbúð, gott hús, frábær garður

Stærð: 75 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.900.000
Fín 3  herbergja  íbúð á 3  hæð,á  góðum  stað.  Hol  með  nýjum  fataskáp  úr  eik.  Fallegt  nýupptekið
baðherbergi  allt  flísalagt  með  gráum  flísum,eikarinnrétting,handklæðaofn,  stór  hornsturta.  Opin
stofa-borðstofa  með  útgengi á  rúmgóðar  vestursvalir.  Eldhús  upprunalegt  með  hvítri  innréttingu,nýtt
helluborð og ofn, borðkrókur m/glugga. Hjónaherbergi með nýjum skápavegg úr eik, gluggi,-barnaherbergi
með glugga. Nýjar eikar innihurðir. Þvottahús og geymsla í sameign. Öll þjónusta, skólar o.fl. í göngufæri

Mjódd

Guðbjörg
Sölufulltrúi

gully@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þ. 3/9 kl: 17:30- 18:00

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

894 5401

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Hátún 6b
105 Reykjavík
Góð eign á góðum stað.

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 22.005.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000
Góða  fjögura  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  í  liftuhúsi.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  eldhús,  baðherbergi,  3
svefnherbergi, rúmgóða stofu og sér geymslu í kjallara. Eldhús er með stórri nýlegri innréttingu,og nýlegum
tækjum.Uppþvottavél  og  ísskápur  geta  fylgt.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,góð  innrétting  með
nýlegri  borðplötu,  vask  og  blöndunartækjum.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott  með  góðum
skápum.Barnaherbergin eru með parketi á gólfi og góðum skápum. Stofan er björt með stórum gluggum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánud. kl 19:00 til 19:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

821 4644

Staðarbakki 16
109 Reykjavík
Raðhús á góðum stað

Stærð: 215 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 29.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.800.000
Um er að ræða vel skipulagt endaraðhús á þremur pöllum á þessum góða stað í Breiðholti. Húsið er allt
mjög  snyrtilegt  og  vel  um  gengið.Komið  er  inn  í  forstofu  með   góðum  skápum,gestasalerni  er  inn  af
forstofu,Eldhús  er  með  snyrtilegri  upprunalegri  innréttingu  og  góðum  borðkrók.Stór  og  björt  stofa  með
parketi á gólfi.Hjónaherbergi sem er stórt og  með parketi á gólfi.Stórt baðherbergi með flísum,innréttingu
og baðkari með sturtu.Gott Þvottahús með saunaklefa.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Ingi Már
Sölufulltrúi

ingim@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag.kl. 20:00 og 20:30 

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

821 4644

Tunguvegur 19A
108 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Stærð: 256 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 35.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Stórglæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á eftirsóttum stað í borginni.  Komið inn í forstofu með flísum og stórum
fataskáp.  Gestasalerni  með  sturtu  og  hvítri  innréttingu.  Rúmgott  vinnuhol  og  stórt  herbergi  með  parketi  innaf.
Eldhús er  sérstaklega rúmgott  með mjög stórri  innréttingu og góðu skápa- og bekkjaplássi.  Borðstofa við hlið
eldhúss  og  stofan í  framhaldi  af  henni,  fallegur  arinn í  stofu.  Frá  stofu  er  gengið  niður í  sólstofu  og  þaðan  er
útgengt í garð. Á efri hæð eru 3 svefnherbergi, þar af er hjónaherbergi sérstaklega rúmgott með stórum svölum,
einnig er mjög rúmgott sjónvarpshol.  Stórt baðherbergi með baðkari. Í kjallara er innangengt í flísalagðan bílskúr,
innaf  bílskúr  er  mjög  rúmgott  þvottahús.  Sérinngangur  er  inn í  aukaíbúð,  þar  er  lítil  eldhúsinnréttin,  stofa,
baðherbergi og svefnherherbergi, flísar á öllum gólfum.  Garður er hellulagður að framanverðu.  Fyrir framan hús
er einnig sólpallur.  Flísalagðar tröppur eru upp að húsinu, hiti í tröppum við inngang og fyrir framan bílskúrinn sem
og í  bílaplani.  Fossvogsskóli  og  Breiðagerðisskóli  eru  báðir í  hverfinu  sem  og  nokkrir  leikskólar.  Stutt  í
Elliðadalinn.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun kl. 18:30-19:00

863 0402

Jóhann Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is
892 8666



Lundur í Kollafirði
116 Kjalarnes

2,5 HA. EIGNARLÓÐ VIÐ ESJURÆTUR

Stærð: 24111 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: TILBOÐ

Einstakt tækifæri til að eignast 2,5 ha. eignarlóð í nágrenni Reykjavíkur.  Um er
að ræða 24.111 fm. skógivaxna eignarlóð sem hentar sérstaklega vel þeim sem
vilja búa nálægt borginni og njóta á sama tíma kyrrðar náttúrunnar.   Um er að
ræða  skógivaxið  eignarland  með  fallegum grasflötum (rjóðrum).   Landið  er  allt
afgirt og lokað með hliði við innkeyrslu.  Skógrækt hófst á landinu árið 1945 og
1962  hlaut  þáverandi  eigandi  landsins  viðurkenningu  Friðriks  8.  Konungs  fyrir
ræktun á landinu.   Á landinu stendur 80 fm. timburhús á steinkjallara byggt árið
1943 og er illa nýtanlegt sem húsnæði í dag.  Sumarhúsið stendur í skógarrjóðri
í  miðju landinu og er steypt tjörn við húsið.  Hér er um fágæta náttúruperlu að
ræða sem býður upp á einstaka möguleika, jafnvel möguleiki á að byggja 3 hús
á lóðinni en það er þó háð samþykki borgaryfirvalda. LEIÐARLÝSING: Beygja til
hægri  við  afleggjarann  á  Esju  þar  sem  uppgangan  að  Esju  er,  afleggjari  við
Mógilsá,  framhjá  Tjörninni,  inn  hjá  fiskeldi  ríkisins,  og  fyrsta  hlið  til  vinstri  (hvítt
hlið). ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM Í EIGNINA!!!

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00-16:00

863 0402

Borgartún 30A
104 Reykjavík
Glæsileg sérhönnuð íbúð efstu hæð

Stærð: 147,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 61.800.000
Stórglæsileg íbúð á 6. og efstu hæð í Borgartúni 30 A.  Núverandi eigendur létu breyta henni töluvert frá
upphaflegri hönnun og eru allir skápar og innréttingar sérsmíðaðar. Komið er beint inn í íbúðina frá lyftunni.
Rúmgóð forstofa með skápum.  Barnaherbergi með skáp.  Hjónaherbergi er mjög glæsilegt, stórir skápar.
Innaf  hjónaherbergi  er  baðherbergi  með  nuddbaðkari  og  miklum  innréttingum,  þvottahús  innaf
baðherbergi. Eldhús og stofa er opið rými, eldhús með fallegum sérsmíðuðum innréttingum.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

863 0402

864 9209

Klettakór 1
Kópavogur
Stórglæsilegar lúxusíbúðir

Stærð: 175-177,7 fm
Fjöldi herbergja: 4ra-5

Byggingarár: 2007
Bílskúr: Já

Verð frá: 43-46 M.
Á 2. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Nánari lýsing eignar: 4ra herbergja íbúð á 2. hæð merkt 0201
í  matshluta  01.  Hús  1.  Birt  stærð  íbúðarinnar  er  177,7  fm.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði  nr.  04  B01  í
bílageymsluhúsi.  Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu.
Íbúðunum  er  skilað  fullbúnum  án  gólfefna  en  með  flísalögðum  baðherbergis-  og  þvottahúsgólfum.
Afhending tveimur mánuðum eftir kaupsamning. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar
Jóhannesd
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 15:00-15:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209

4ra herbergja

Langholtsvegur 122
104 Reykjavík
2ja herbergja íbúð á 3ju hæð

Stærð: 54,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 7.710.000
Bílskúr: Nei

Verð: 13.500.000
Komið inn í forstofu með skáp og fatahengi.  Baðherbergi með sturtu og dúk á gólfi.  Eldhús með l-laga
innréttingu og smá borðkrók.  Stofan er með parketi og útgengt á stórar svalir með útsýni.  Við hlið stofu er
búið  að  stúka  af  svefnherbergi,  innaf  svefnherbergi  er  fataherbergi.  Húsið  hefur  fengið  gott  viðhald  og
hefur eftirfarandi m.a. verið endurnýjað síðustu ár: Skipta um tréverk í stigagangi, laga þakrennur og mála
þak.  Íbúð sem hentar vel sem fyrstu kaup og gera að sinni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 17:30-18.00

863 0402

Jóhann Hannesson
Sölufulltrúi

joi@remax.is
892 8666

Þorláksgeisli 35
Reykjavík
Stór glæsileg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 21.900.000
Komið  inn í  forstofu  með  parketi  og  góðum  eikarskápum.Baðherbergi  er  með  flísum á  gólfi  og
eikarinnréttingu  með  granítborðplötu.  Þvottahús  er  innan  íbúðar  með  flísum á  gólfi.  Hjónaherbergi  er
rúmgott með parketi og miklum eikarskápum. Eldhús er með eikarinnréttingu. Stofan er opin og nýtist því
bæði  sem  sem  borðstofa  og  setustofa,  útgengt á  mjög  stórar  svalir  með  viðarplönkum á  gólfi.  Stæði  í
lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.

Mjódd

Ásdís Ósk
Valsdóttir

Lögg. fasteignasali

Dagmar Jóhannes
Sölufulltrúi

dagmar@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag kl 16:00 - 16:30

RE/MAX Mjódd - Þönglabakka 6 - 109 Reykjavík - Sími: 5209550 - www.remax.is

864 9209



Brekkubær 26
110 Reykjavík
Glæsilegt 3ja hæða raðhús í Árbæ.

Stærð: 242,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 32.970.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000

Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  stórum  skáp.  Inn  af  forstofu  er  hol  og  á  vinstri  hönd  er  fallegt  flísalagt
gestasalerni.  Rúmgott  eldhúsið  er  flísalagt,  með  dökkri  viðarinnréttingu.  Góður  borðkrókur.  Við  hlið  eldhúss  er
búrherbergi. Samliggjandi borðstofa og stofa eru parketlagðar. Stofugluggar snúa í suð-vestur. Svalir út frá stofu
hafa nýlega verið yfirbyggðar sem sólhýsi. Útgengt er úr sólhýsi niður í fallega gróinn garð með hellulagðri verönd
með heitum potti og skjólvegg. Önnur hæð: Komið er í flísalagt hol sem er að hluta til nýtt sem sjónvarpsrými. Inn
af  holi  eru  svefnherbergin.  Parketlagt  hjónaherbergi  með  stórum  skáp  og  útgengt  út  á  svalir.  Þrjú  önnur  góð
svefnherbergi  með  skápum  eru  á  hæðinni  auk  flísalagðs  baðherbergis  með  baðkari  og  upprunalegri  dökkri
viðarinnréttingu.  Manngengt  ris  er  yfir  öllu  húsinu.  Kjallari:  Sér  inngangur  er  fyrir  neðstu  hæðina  og  er  hún  því
tilvalin  til  útleigu.  Flísalögð  forstofa.  Aðalrými  skiptist  í  flísalagðan  elhúskrók  og  parketlagða  stofu.  Flísalagt
baðherbergi  með  sturtu.  Svefnherbergi  með  góðum  skáp  og  parketi.  Geymsla  og  stórt  þvottahús  á  hæðinni.
Húsinu fylgir einnig bílskúr.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Lárus
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

larus.oskarsson@remax.is

Einar Karl
Sölufulltrúi

kalli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

823-5050

895 8525

Bergstaðastræti 6
101 Reykjavík
Tilvalið sem skrifstofa!

Stærð: 172,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 26.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 54.500.000
Falleg  og  björt  íbúð  á  góðum  stað  í  Þingholtunum.  Tvær  íbúðir  eru  í  húsinu.  Flísalagt  hol.  Úr  holinu  er
komið inn rúmgott og opið eldhús. Við hlið eldhúss eru tvær góðar stofur, möguleiki að stækka þær enn
meira á kostnað eins herbergisins. Út frá stofunum eru tvö herbergi. Úr stofunni er útgengt á stórar svalir.
Svefnherbergisgangur. Góðir skápar eru á ganginum. Tvö góð herbergi eru á ganginum. Baðherbergið er
flísalagt, baðkar og tengi fyrir þvottavél. Gegnheilt parket á íbúðinni. Falleg eign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

823-5050

Grenimelur 35
107 Reykjavík
Vel staðsett í búð í Vesturbænum!

Stærð: 97,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 13.104.000
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á góðum stað í gamla góða Vesturbænum. Íbúðin sjálf er 92,8 fm og geymslan
4,6  fm.  Sameiginlegt  anddyri.  Forstofa  með fatahengi.  Eldhús  með fallegri  eldri  innréttingu  og  borðkrók.
Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt. Annað herbergið er í dag nýtt sem
sjónvarpsherbergi,  opið  er  úr  því  inn  í  stofu.  Úr  því  er  útgengt  á  suðursvalir.  Baðherbergið  er  flísalagt,
sturtuklefi og hvít innrétting. Geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Einar Karl
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

kalli@remax.is

Lárus
Sölufulltrúi

larus.oskarsson@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl: 17:00-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

823-5050

Fellahvarf 5
203 Kópavogur
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 20.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn um sér inngang í forstofu með náttúruflísum á gólfi og góðum skáp.Eldhús með fallegri beyki
innrétting  frá  HTH.  Góður  borðkrókur  og  náttúruflísar  á  gólfi.  Þvottahús  er  innaf  íbúðinni.  Stofa  er  falleg
með  stórum  gluggum  og  útgengi  útá  sér  verönd.  Barnaherbergi  eru  tvö,  bæði  rúmgóð  með  góðum
skápum  og  parketi  á  gólfum.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðum  skápum.  Baðherbergið  er  sérlega
rúmgott og glæsilegt, flísalagt í hólf og gólf. Þetta er mjög falleg íbúð sem vert er að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 3.sept.kl.19:30-20:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Háahlíð 4
Grímsnes og Grafningshreppur
Fallegt heilsárshús við Apavatn

Stærð: 86,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Sérlega vandað og fallegt sumarhús á hreint frábærum stað sunnan Apavatns, á 5000 fm eignarlóð. Laust
við  mikla  umferð  og  skarkala  stórra  sumarhúsabyggða.  Húsið  sem  er  einstaklega  vandað  í  alla  staði
skiptist  í  3  góð  herbergi,  opið  eldhús  og  stofu,rúmgott  svefnloft  og  fallegt  baðherbergi.  Fallegt  parket  á
gólfum og mjög vandaðar innréttingar.  50fm verönd við húsið.  Frábært heilsárshús.  5000fm eignarlóð er
einnig til sölu með gólfplötu klárri og öllum teikningum. BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Bókaðu Skoðun núna   LÆKKAÐ VERÐ.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344

Njörvasund 23
104 Reykjavík
Glæsileg eign í sundunum

Stærð: 106,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.750
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Mjög falleg 4ra herb sérhæð í Sundahverfi. Komið er inn í anddyri, gengið upp teppalagðan stiga að holi,
parket  á  gólfum  og  útgengi  út  á  svalir.  Eldhús  með  afar  sjarmerandi  upprunalegri  innréttingu,  korkur  á
gólfum.  Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  gluggum,  opið  er  inn  í  borðstofu/sjónvarpshol,  parket  á  gólfi.
Hjónaherb. með góðum skápum, parket á gólfi. Barnaherb. með skáp og parketi á gólfi. Baðherb. flísalagt
í hólf og gólf með ljósum flísum og hvítri innréttingu. Geymsla og þvottahús í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag 15:00 - 15:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Þelamörk 5
810 Hveragerði
Snoturt lítil einbýli

Stærð: 117,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Fallegt fimm herbergja lítið einbýli í Hveragerði. Stór og gróin lóð. Húsið skiptist í fjögur góð herbergi, fallegt
uppgert baðherbergi, stofu, stórt eldhús með góðri innréttingu og rúmgott þvottahús. Í forstofu er gert ráð
fyrir gestasalerni. Timburverönd er fyrir framan hús ásamt snotrum garði. Bílskúrsréttur er við húsið. Þetta
er  hús  sem  að  bíður  upp á  mikla  möguleika í  sælunni í  Hveragerði.  BÓKAÐU  SKOÐUN  NÚNA  HJÁ
SÖLUFULLTRÚA. GÓÐ LÁN YFIRTAKANLEG.

Torg

BÓKAÐU SKOÐUN HJÁ SÖLUFULLTRÚA

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

692 3344

822 8283



Háteigsvegur 19
105 Reykjavík
Falleg íbúð nær miðbæ Reykjavíkur

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 11.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

Glæsilega  þriggja  til  fjögurra  herbergja  íbúð  í  miðbænum.  Skipulag  og  innréttingar  íbúðarinnar  eru  hannaðar  af
innanhúsarkitekt og eru glæsilegar í alla staði. Komið er inn í mjög snyrtilega sameiginlega flísalagða forstofu og úr
henni  er gengið inn í  íbúðina. Bjart  og snoturt  hol  með fallegum sérhönnuðum skáp sem er í  stíl  við innréttingu
eldhúss. Plastparket á gólfum. Eldhúsið er sérlega glæsilegt, ný standsett og hannað af innanhúsarkitekt. Sérlega
vönduð hvít-  háglans innrétting frá  Innx og ný Gorenje  tæki.  Glæsilegt  eldhús þar  sem öll  nýting er  út  hugsuð.
Hjónaherbergið er bjart. Góðir skápar með nýjum rennihurðum frá Kvik. Borðstofa og stofa eru samliggjandi, mjög
bjartar og fallegar með stórum gluggum. Plastparket á gólfum. Úr borðstofu er gengið niður stiga í mjög rúmgott
herbergi  sem í  dag er  nýtt  sem unglingaherbergi.  Mjög góð aðstaða með góðum skáp og góðum glugga.  Sér
inngangur getur einnig verið í það herbergi sem gæti gefið möguleika á að loka af og leigja út. Mjög snoturt lítið
baðherbergi  sem er  upprunalegt  að  mestu.   Mjög  rúmgott  og  snyrtilegt  þvotta  og  þurrkherbergi  er  í  sameign.
Þessa eign er vert að skoða.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 16:00 - 16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Hjallabraut 15
220 Hafnarfjörður
Sérlega góð íbúð í hafnarfirði

Stærð: 101,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000

Mjög góð íbúð á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði. Frábær fyrstu kaup ! Komið er inn í forstofu með parketi á
gólfi og góðum skáp.  Eldhús er með snyrtilegri eldri innréttingu. Rúmgóður borðkrókur og stór gluggi. Þvottahús
og búr er inn af eldhúsinu. Flísar á gólfi. Rúmgóð og björt stofa og borðstofa með útgengi út á stórar vestur svalir.
Parket á gólfi. Bjart og fallegt barnaherbergi með parketi á gólfi. Rúmgott hjónaherbergi með miklu skápaplássi og
parketi á gólfi. Mjög glæsilegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum, fallegri innréttingu og baðkari.
Góð geymsla er í sameign. Frábær garður fyrir börnin með leiktækjum. Þetta er mjög falleg og vel skipulögð íbúð
sem vert er að skoða. Frábær fyrstu kaup og getur verið laus fljótlega.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl.14:00 - 14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

692 3344

822 8283

Rauðás 19
110 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja endaíbúð

Stærð: 108,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 17.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000

Sérlega falleg fjögurra herbergja, 108,8 fm, endaíbúð á efstu hæð (3) í  litlu fjölbýli  á frábærum stað í  árbænum.
Komið  er  inn  í  rúmgott  anddyri/hol  með  góðum  skápum.  Parket  á  gólfi.  Opið  er  úr  anddyri  í  vel  skipulagt
sjónvarpshol með nýlegu parketi á gólfi. Úr holi, til vinstri, er gengið inn í eldhúsið sem er með  hvítri innréttingu og
rúmgóðum borðkrók. Opið er úr eldhúsi yfir í borðstofu/stofu. Inn af eldhúsi er þvottahús og geymsla og einnig er
geymsla í sameign. Stofan er mjög rúmgóð og björt með fallegu parketi á gólfi sem nýlega var pússað og lakkað.
Úr stofu er gengið út á stórar suðvestur svalir sem eru með glæsilegu útsýni. Til hægri úr holi er svo gengið inn á
svefnherbergisganginn  þar  sem  eru  þrjú  svefnherbergi.  Öll  með  parketi  á  gólfum.  Góðir  skápar  eru  í  tveim
herbergjum.  Baðherbergið  er  mjög  glæsilegt  og  hefur  nýlega  verið  tekið   í  gegn.  Flísalagt  í  hólf  og  gólf,  hiti  í
gólfum, upphengt salerni, hornbaðkar með nuddi og sér sturta. Mjög glæsilegt. Húsið hefur fengið gott viðhald og
lítur  vel  út.  Í  húsinu er  leiguíbúð í  eigu húsfélagsins og er  hússjóður stöndugur.  Frábær eign á fjölskylduvænum
stað. Sjón er sögu ríkari

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 16:00-16:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344

Vesturbrún 16
104 Reykjavík
Falleg sérhæð á eftirsóttum stað

Stærð: 145,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 18.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000

Falleg fjögurra herbergja sérhæð í  þríbýli  á hreint  frábærum stað að Vesturbrún í  Reykjavík.  Eignin er 145,6 fm.
Sér inngangur. Tvö svefnherbergi og tvær stofur. Komið er inn í rúmgott anddyri með fallegum ljósum flísum, gott
fatahengi.  Gengið  úr  anddyri  inn  í  eldhús.  Eldhúsið  er  bjart  og  rúmgott  með  ágætri  innréttingu  og  góðum
borðkrók. Ljósar flísar á gólfi. Á svefnherbergisgangi er eitt rúmgott herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergið er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  með  baðkari.Gengið  úr  eldhúsi/holi  inn  í  rúmgóða  borðstofu.  Væri  hægt  að  breyta  í
herbergi.  Og úr henni inn í annað herbergið. Af borðstofupalli er gengið niður í mjög stóra stofu. Miklir gluggar og
mikil  lofthæð gera stofun mjög tignarlega.  Þvottahús og geymsla eru inn af svefnherbergisgangi.  Mjög stór og
fallegur garður.  Búið er að gera töluverðar endurbætur á húsinu svo sem að skipta um rafmagn – skipta um mest
allt gler og glugga að hluta.  Þetta er falleg eign með mikla möguleika á hreint frábærum stað í borginni. Sjón er
sögu ríkari.Hlakka til að sjá ykkur.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

ghronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 14:00-14:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

822 8283

692 3344



Drekavellir 24B
221 Hafnarfjörður
Sérlega vönduð eign með sér verönd

Stærð: 106,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.300.000
GLÆSILEG  OG  STÓR  ENDA  ÍBÚÐ  Á  JARÐHÆÐ  MEÐ  SÓLPALLI   íbúðin  skiptist  í  stofu,  borðstofu,
eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu. Björt samliggjandi stofa og
borðstofa,  gengið  er  út  á  sér  verönd  frá  stofu.  Eldhúsið  er  samliggjandi  borðstofu  með  ljósri  birki
innréttingu og keramik helluborði. Svefnhergin eru rúmgóð með skápum. Baðherb er flísalgt með baðkari
og  steyptum  sturtuklefa  með  mósaik  flísum.  Þvottaherb  er  snoturt  með  stál  vaski.  Rúmgóð  gluggalaus
geymsl

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00  - 18:30 

697 3629

Eyarholt 6
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með verönd og bílskúr 

Stærð: 146 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 21.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.800.000
GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Á GÓÐUM ÚTSÝNISSTAÐ Í HAFNARFIRÐI. LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Íbúðin skiptist  í  anddyri,  stofu og borðstofu,  sólstofu,  gang, tvö svefnherbergi,  eldhús og þvottaherbergi.
Forstofa með skáp. Rúmgóð stofa, borðstofa og sólstofa með útgengi á suðurverönd. Tvö herbergi, bæði
með  skápum.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefa,  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu  og
opnanlegum  glugga.  Hiti  er  í  gólfi  á  baðherbergi.  Eldhús  með  góðri  kirsuberjainnréttingu  og  góðum
borðkrók.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 19:00 - 19:30

697 3629

Fellsmúli 22
108 Reykjavík
5 HERBERGJA ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ

Stærð: 121 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 16.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Falleg  stóra  5  herbergja  íbúð  á  sérstigapalli.  Íbúðin  er  velstaðsett  nálægt  allri  þjónustu.  Íbúðin   er  í
velviðhöldnu fjölbýli og er fallegt útsýni frá íbúðinni til allra átta. Góð bílastæði eru fyrir framan húss. Nánari
lýsing: Íbúðin skiptist í  stórt hol,  rúmgóða stofu með útgengi á suðursvalir,  4 svefnherbergi,  baðherbergi,
eldhús  með  ljósri  innréttingu,  geymsla  og  þvottaherbergi.  Í  sameign  er  sérgeymsla  og  sameiginlegt
þvottahús og þurkherbergi. Gólfefni: Ljóst eikarparket, flísar og dúkur.

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 18:30

697 3629

Gaukshólar 2
111 Reykjavík
5 Herbergi og frábært útsýni

Stærð: 153 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18.995.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Íbúðin  er  129  fm,  bílskúr  24,5  fm  samtals  153  fm.  Fallegt  útsýni  er  frá  íbúðinni  yfir  borgina  og  Esjuna.
Öryggiskverfi/sjónvarpskerfi í anddyri og á bílaplani. Íbúðin er mjög vel skipulögð með nýlegu eikarparketi á
holi og stofu, nýlegri beyki eldhúsinnréttingu frá Innx, vönduðum eldhústækjum og háf.  Íbúðin skiptist í hol,
opið eldhús með fallegu barborði  við glugga, vinnuherbergi  út frá eldhúsi,  búr/geymsla. stofu með úmeð
útgengi á suðursvalir, snyrtingu, svefnherbergisálfmu með fjórum svefnh

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag  kl.19:00 -19:30

697 3629

Þúfubarð 19
220 Hafnarfjörður
Falleg íbúð með sólpalli

Stærð: 90,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 13.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.300.000
FALLEG ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÓLPALLI.  MÖGULEIKI  ER AÐ YFIRTAKA LÁN FRÁ BYR UPP Á CA
15MILLJÓNIR MEÐ 4,15@  VÖXTUM Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi,
baðherbergi og þvottaherbergi. Flísalögð forstofa. Björt stofa með skemmtilegri lýsingu, gengið er út á pall
frá stofu. Eldhúsið er með ljósri innréttingu og mósaik flísum á milli skápa, eldhúsið er  opið inn í stofuna.
Baðherb. er flísalagt með fallegri ljósri innrétog baðkari. Hljónaherb. er rúmgott með skápum

Stjarnan

Guðrún Antons
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 20:00 - 20:30

697 3629

Hjallabraut 41
220 Hafnarfjörður
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 95,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.700.000
Íbúðin er á þriðju hæð og er mjög rúmgóð, björt og velskipulögð. Eigninni fylgir stór geymsla í sameign og
sameiginlegt  rými  í  sameign.  Eignin  var  tekin  í  gegn  frá  árunum  2001  til  2003  og  er  í  góðu
ásigkomulagi.Eignin  skiptist  í  forstofu,  stofu,  eldhús,  þvottahús  og  geymslu,  baðherbergi  ásamt  tveimur
svefnherbergjum,  Gólfefni:   forstofa  er  flísalögð  ásamt  álmugangi,  baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,
dúkur er á einu svefnherberginu og eldhúsi.

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í Dag frá 17:00 til 18:00

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

866-9954

699 4431

Vesturholt 17
Hafnarfjörður
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 157 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX  Stjarnan/Haukur  og  Anton  kynna:  Fallega  Efri  sérhæð  ásamt  bílskúr  í  mjög  barnvænni
botnlangagötu í  Hafnarfirði,  mikið útsýni  er frá eigninni  og fallegur bakgarður.   ELDHÚSIÐ er með fallega
kirsuberja  innréttingu  og  er  gólfið  flísalagt  með  náttúruflísum  frá  Agli  Árnasyni  og  er  simens  eldhústæki.
STOFAN er stór og björt ca 3,5m lofthæð og er parketlögð með parketi frá Agli Árnasyni, útgegnt er út frá
stofu út á rúmgóðar svalir og er fallegt útsýni frá eigninni.  Baðherbergi er með hornb

Stjarnan

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Haukur Andreasso
Sölufulltrúi

runar@remax.is

haukur@remax.is

Anton Valgarðsson
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag frá 16:00 til 17:00

RE/MAX Stjarnan  - Bæjarhraun 6 - 220 Hafnarfjörður - Sími: 5173629 - www.remax.is

517 3629

866-9954

699 4431

Torfufell 27
111 Reykjavík
Laus strax!

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 10.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Torfufell 27, 111 RVK. 3 herbergja í búð á 4. hæð. Komið er inn í ágætt hol með tvöföldum fataskáp. Ágæt
stofa með útgengi  út  á vestursvalir.  Baðherbergi  með sturtuklefa og lítilli  innréttingu.  Frístandandi  skápur
fylgir, tengt fyrir þvottavél. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, borðkrókur við glugga. Svefnherbergi eru
tvö og það stærra með góðum skáp. Dúkur er á öllum gólfum íbúðarinnar. Í sameign er sér geymsla ásamt
sameiginlegu þvottahúsi og hjóla- og vagnageymslu. Sérmerkt bílastæði.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

pall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl 15:00 og 15:30

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

699 4994



Ásbúðartröð 3
Hafnarfjörður
Útsýni yfir höfnina

Stærð: 81,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 12.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.200.000
REMAX  LIND  kynnir  4  herbergja  íbúð  í  risi  á  frábærum  stað  í  Hafnarfirði.  Sameiginlegur  inngangur  er  í
íbúðina.  Þetta er  íbúð sem nýtist  mjög vel  og er gott  útýni  yfir  höfnina.  Þrjú svefnherbergi  og eru þau öll
með plastparketi og eru tvö þeirra með skápum. Stofan er með plastparketi og er möguleiki á að stækka
hana.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  er  dúkur  á  gólfi.  Eldhúsið  er  sérstaklega  rúmgott  með  miklu
skápaplássi og borðkróki.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2/9 milli kl 15-15.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

861 9300

Asparfell 8
Breiðholt
Laus við kaupsamning

Stærð: 111,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 16.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
REMAX  LIND  Kynnir:4  herbergja  íbúð  í  Asparfelli  8.  Blokkinn  er  nýtekinn  í  gegn.Parket  er  í  öllum
herbergjum  íbúðarinnar,  nema  á  baðherbergjum,  þar  eru  flísar.Eldhúsið  er  rúmgott,  útbúið  hvítum
innréttingum, stórir og góðir skápar.Útgengið er á svalir (flísalagðar). Stofan er stór og rúmgóð og einnig er
útgengt  á  svalir  þar   (tvennar  svalir  eru  í  íbúðinni).Forstofan  er  með  mjög  góðum  skáp.  Í  íbúðinni  eru  2
baðherbergi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2/9 milli kl 14-14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

861 9300

Borgarleynir 6
Miðengi Grímsnesi
Falleg lóð á góðu verði

Stærð: 8100 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 3.900.000
REMAX  LIND  kynnir  skemmtilega  lóð  að  Borgarleyni  6  í  landi  Miðengis.  Miðengi  er  alveg  við  Kerið  í
Grímsnesi. Þessi eignarlóð er 8100 fm. Mikið kjarrr og fallegt útsýni er á lóðinni. Kalt vatn og rafmagn eru í
lóðarmörkum og heitt vatn er á næsta leiti að sögn eiganda. Upplýsingar um eignina veitir Gylfi s. 6934085
gylfi@remax.is og Páll s. 8619300 pallb@remax.is.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í s. 6934085

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

861 9300

Fléttuvellir 32
Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýli

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
RE/MAX LIND kynnir:Sérlega fallega hannað einbýli  á friðsælum stað á völlunum.Húsið er 214,4 fm með
bílskúr  sem er  49  fm.  Nánari  lýsing:Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi,  4  svefnherbergjum,  2  baðherbergjum,
stofu, borðstofu, sjónvarpsholi, þvottahúsi, geymslu og tvöföldum bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu
sem er 290 cm og bílskúrinn sérlega rúmgóður og þar er mjög góð lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan
og að innan tilbúið til innréttingar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn milli kl 16-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

6934085

861 9300

Miðtún 10
Reykjavík
Frábær íbúð

Stærð: 52,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 7.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 17.800.000
REMAX LIND  kynnir  risíbúð  á  frábærum stað  í  Reykjavík.  Íbúðin  er  mjög  vel  skipulög  og  er  hver  fm  vel
nýttur. Komið er inn og eldhús til vinstri og er það hvít innrétting með góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í
eldhúsi. Stofan er með parketi á gólfi og er útgengt á svalir úr stofu. Tvö rúmgóð herbergi eru í eigninni og
skápar í báðum herbergjum. Parket er á gólfi í herbergjum og forstofu. Baðherb. með góðri innréttingu og
er sturta á baðherb. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla eru í kjallara.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús dag  02.09 -  kl. 17 og 17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Ölduslóð 41
Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 274,3 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 35.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Remax-Lind  kynnir  glæsilegt  242 fermetra  raðhús  á  tveimur  hæðum ásamt  32,3  fermetra  bílskúr  og  2ja
herbergja íbúð á jarðhæð samtals 274,3 fermetrar á frábærum útsýnisstað í suðurbæ Hafnafjarðar. Húsið
skiptist  í  forstofu,  gestasnyrtingu,  hol,  stofu,  arinnstofu,  eldhús,  þvottarhús og svefniherbergi.  Á efri  hæð
eru  þrjú  barnaherbergi,  hjónaherbergi  og  baðherbergi.  Á  jarðhæð  er  2ja  herbergja  íbúð  sem  skiptist  í
forstofu, eldhús sem opnast inní stofu, herbergi, geymslu og þvottahús.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 3. sept  kl 18

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Suðurgata 36
220 Hafnarfjörður
Góð fjárfesting

Stærð: 312,7 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 40.260.000
Bílskúr: Já

Verð: 60.000.000
Remax-Lind kynnir Suðurgötu 36 Hafnarfirði. Eignin er tveggjahæða hús samtals 312,7 fm og eru einnig til
teikningar  af  þriðju  hæðinni.  Efrihæðin  er  128  fm,stofa  og  borðstofa,þrjú  svefniherbergi  og  flísalagt
baðherbergi.Neðrihæðin  var  verslunarpláss  og  er  möguleiki  að  gera  3  íbúðina  þar.Íbúð  á  neðri  hæð
,hol,eldhús ,svefniherbergi og stofa sem er útgengt út á pall. Frábær möguleiki fyrir verktaka. Möguleiki er
að kaupa 454 fm EGNARLÓÐ við Hamarsbraut 5 með sem byggingarréttur er á.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Bókið skoðun. Páll sími 861-9300

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

861 9300

6934085

Stekkjarhvammur 44
Hafnarfirði
Barnvænn staður

Stærð: 203,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 28.525.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Remax-Lind kynnir raðhús á frábærum stað í Hvömmunum.Húsið er skráð alls 203 fm þar af bílskúr 21 fm.
Auk þess er 30 fm sem er ekki skráð í fm.Einnig er rúmgóð sólstofa sem er ekki inn í fermetra tölu.Komið
er inn í flísalaggða forstofu. Til vinstri á gang er flísalgt baðherbergi með extra rúmgóðri sturtu. Gengt því er
eldhús og búr þaðan er útgengt á stétt að framan. Stofan er parketlögð, björt og rúmgóð og er útgengt út í
flísalagðan sólskála úr stofu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 3 sept kl 19:00 til 19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

861 9300

6934085





Verslunin Íris
800 Selfoss
30 ára traustur rekstur!

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 0

Re/Max Heimili  og  Jarðir  kynna  í  einkasölu  glæsilega  verslun  í  Kjarnanum á  selfossi.    Núverandi  eigandi  hefur
rekið  verslunina  frá  upphafi  eða   í  rúm  30  ár,  og  hefur  því  byggt  upp   góðan  og  sterkann  rekstur  sem  og
fastakúnnahóp. Einnig hefur eigandi náð góðum samningum við heildsala á Íslandi og erlendis.   Verslunin sem er
gjafavöru/vefnaðarvöruverslun býður upp á margskonar gjafarvöru, vefnaðarvöfu, barnafatnað, sængurgjafir, ýmis
konar  smávöru  sem  og  allt  fyrir  heimilið.   Verslunin  er  staðsett  í  verslunarmiðstöðinni  Kjarnanum  sem  er
miðsvæðis á Selfossi.  Þetta er einstaklega gott tækifæri fyrir þá sem vilja taka við góðum og traustum rekstri, því
þessi verslun býður svo sannarlega uppá marga möguleika!  Láttu þetta ekki fram hjá þér fara því þessi stoppar
ekki lengi!  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: Drífa Björk Kristjánsdóttir sölufulltrúi hjá RE/MAX HEIMILI OG
JARÐIR í síma 480 7600/869 1078 eða drifa@remax.is.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Frábært tækifæri, margir möguleikar!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Lyngheiði 27
810 Hveragerði
Mikið endurnýjað einbýli

Stærð: 216,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 17.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.400.000
RE/MAX Heimili og jarðir kynna skemmtilegt og mikið endurnýjað hús í sérlega rólegu og barnvænu hverfi í
Hveragerði. Um er að ræða einbýlishús, 5 herbergja með stórum og vel grónum garði. Í garðinum er lítið
gróðurhús.  Nýtt  rafmagn er  í  öllu  húsinu og neysluvatnslagnir  eru  nýjar.  Nýjir  gluggar  í  stofu  og er  húsið
nýmálað að utan sem innan. Ekki missa af þessari! Nánari upplýsingar er að finna í hjá sölufulltrúa Re/Max
Heimili og jarðir í síma 869 1078 (Drífa) eða 893 4073 (Hálfdán)

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Drífa Björk
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

drifa@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 15:00- 16:00

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8691078

Álfhólar 6
800 Selfoss
LÆKKAÐ VERÐ - GÓÐ LÁN

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Íbúðin  er  117,3  fm  og  bílskúr  30,8  fm.  Húsið  skiptist  í  forstofu,  2  svefnherbergi  (Auðvelt  að  setja  þriðja
herbergið  og  gert  ráð  fyrir  því  skv  teikningu),  fataherbergi  inn  af  hjónaherbergi,  eldhús  með  Alno
innréttingum,  stór  stofa,  baðherbergi,  þvottahús  og  bílskúr.  Í  eldhúsi  er  amerískur  ískápur  sem  fylgir,
gashelluborð og uppþvottavél. Planka plastparekt frá Harðviðaval. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með
baðskáp, hornbaðkari og sturtu. Þvottahús með innréttingu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

PARHÚS Á GÓÐUM STAÐ-STUTT Í SKÓLA

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Bjarkarbraut 18
801 Selfoss
BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ

Stærð: 52 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 10.900.000
SUMARBÚSTAÐUR  Á  GÓÐU  VERÐI!  Bústaðurinn  hefur  að  hluta  verið  uppgerður  og  endurnýjaður.
Bústaðurinn stendur á 5200 fm EIGNLÓÐ sem hefur verið talsvert gróðursett í gegnum tíðina. Í bústaðnum
er eitt svefnherbergi og útgengt úr því út á lóð. Eldhús, stofa, forstofa og baðherbergi. Lítið garðhýsi er á
lóðinni  og  einnig  er  viðbygging  úr  plexigleri  og  inn  í  því  er  pottur  og  sturta.  Hitaveit  og  rafmagn  er  í
bústaðnum. Plastparket á gólfum, ágæt eldhúsinnrétting og panelklæddir veggir.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

SÓLSTOFA MEÐ HEITUM POTT

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Hallkelshólar
Grímsnes
NÝR OG FLOTTUR BÚSTAÐUR

Stærð: 70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 17.900.000
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt sumarhús, fullbúið, á frábærum stað í landi Hallkelshóla í Grímsnes-
og  Grafningshreppi.  2  góð  svefnherbergi,  stofa,  eldhús,  forstofa,  baðherbergi  með  útgengt  á  verönd,
geymsluloft og útigeymsla.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Steyptur sökkull, hiti í gólfum. Falleg lóð og
heita pottur klár. Allar nánari upplýsingar í síma 821-0808

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Valdimar
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

valdimar@remax.is

FRIÐSÆLL STAÐUR - MIKIÐ ÚTSÝNI

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

821 0808

Eyrargata 32
Eyrabakka
Góð fyrstu kaup

Stærð: 89,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1917

Brunabótamat: 14.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Um er að ræða 89m2 íbúð í nýuppgerðu átta íbúða húsi íbúðin er öll hin snyrtilegasta og telur forstofu með
flísum á gólfi  og skáp,  tvö svefnherbergi  eru í  íbúðinni  og eru þau bæði  með skápum og parketi  á  gólfi,
stofa  er  björt  og  rúmgóð  og  er  hurð  úr  stofu  á  góðan  sólpall,  eldhús  er  samliggjandi  við  stofu  og  er
eldhúsinnréttingin frá IKEA, Salerni er með flísum á gólfi, innréttingu,sturtu og baðkari, ágætt þvottahús og
geymsla er í íbúðinni. Þetta er eign sem vert er vað skoða nánar.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027

Vallholt 38
Selfoss
Gott einbýli á góðum stað

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 29.280.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.600.000
Um  er  að  ræða  einbýlishús  sem  er  staðsett  við  Vallholt  á  Selfossi  en  eignin  telur   flísalagða  rúmgóða
forstofu með skápum,borðstofu sem er með parketi  á golfi  og stofu sem er með teppi á gólfi,  eldhús er
með parketi á gólfi og er eldhúsinnréttingin upprunaleg, þvottahús er flísalagt, baðherbergi er flísalagt með
sturtuklefa, hjónaherbergi er rúmgott með skápum, svefnherbergi eru með teppi á gólfum. Bílskúr er 50m2
og er mjög góður.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

snorrisig@remax.is

RE/MAX Heimili & Jarðir - Eyravegi 16 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

8977027



Gónhól 15
Reykjanesbæ
Tvíbýlishús/Einbýlishús

Stærð: 345,6 fm
Fjöldi herbergja: 8-9

Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 43.340.000

Bílskúr: Nei

Verð: 50.000.000
Báðar  hæðir  í  þessu  tvíbýlishúsi  eru  til  sölu.  Hvor  íbúð  fyrir  sig  er  samtals  172,8²  þar  af  38,9²m bílskúr.
Hæðirnar eru alveg sjálfstæðar með sitt hvorn inngang, aðgengi og innkeyrslur. Gengið er í íbúðirnar af sitt
hvorri  götuni.  Gónhól og Bolafæti.  Auðvelt  er að opna með stiga á milli  hæðana. Annar bílskúr húsins er
notaður sem sem vistavera, en er auðvelt að breyta. Þessi eign selst sem tvær sjálfstæðar íbúðir eða sem
ein eign. Húsið býður upp á mikla möguleika og er vel staðsett

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Hjördís B.
Sölufulltrúi

tab@remax.is

hjordisb@remax.is

Opið hús?..

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

862 5230

Ánanaust 15
101 Reykjavík
TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

Stærð: 78,2- fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 27-37,5
RE/MAX  BORG  kynnir  í  samstarfi  við  Re/Max  Esju  glæsilegar  nýjar  2-3  herbergja  íbúðir  í  4ra  hæða
lyftublokk.  Opið  stofurými  með opnu eldhúsi.  Þvottahús innan í  öllum íbúðum.  Svalir  frá  stofu.  Glæsilegt
útsýni frá norðurhlið. Sérstaklega glæsilegur frágangur í alla staði þar sem hvergi hefur verið  tilsparað en
sem dæmi má nefna að gólfhiti er í öllum herbergjum, hvert með sér hitastilli. Fallegar íbúðir á besta stað.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL. 18:00-18:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Brekkubær 7
110 Reykjavík
Fallegt raðhús á 2 hæðum

Stærð: 189,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 26.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
RE/MAX  BORG  kynnir  glæsilegt  5  herbergja  raðhús  á  2  hæðum  með  innbyggðum  bílskúr  (21,2  fm)  í
Árbænum.  Vönduð  og  vel  skiplögð  eign.  Gengið  er  inn  á  efri  hæð  og  þar  eru  forstofa,  stórt  eldhús,
baðherbergi  og  rúmgott  stofurými.  Á  neðri  hæð  er  stórt  þvottahús,  3  svefnherbergi,  baðherbergi  og
stofa/hol.  Allar  innréttingar  eru  sérlega  smekklegar  og  er  öllu  í  húsinu  vel  við  haldið.  Skólar  og  öll  helsta
þjónusta nálægt. Glæsileg eign í góðu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372

Vallarás 1
110 Reykjavík
3ja herbergja í Árbænum

Stærð: 88,20 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
RE/MAX Borg kynnir fallega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í fjölbýli með lyftu. Búið er
að  gera  mikið  fyrir  íbúðina  og  sameign  á  undanförnum  árum.  Dökkleitt  mahogny  parket  er  á  gólfum  í
íbúðinni. Íbúðin skiptist í anddyri, forstofu, rúmgott hjónaherbergi með góðum skáp, barnaherbergi af góðri
stærð með skáp, baðherbergi með sturtubaðkari, eldhús, rúmgóð stofa, útgengt á vestur svalir með góðu
útsýni úr stofu, sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Skólar og leikskólar nálægt.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

tt@remax.is

sigurpall@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL.15:00-15:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

897 7744

699 7372



Háaleitisbraut 51
108 Reykjavík
Góðar leigutekjur

Stærð: 158 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 22.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Íbúð  á  3ju  hæð í  fjölbýli.  Íbúðin  er  í  dag  í  útleigu  á  200.000  kr  pr  mán  (plús  kostnaður)  með 6  mánaða
uppsagnarfresti og mjög traustan leiguaðila, einnig er bílskúrinn í útleigu á 30.000 kr og geymsla á jarðhæð
á  5000  kr.  Eignin  skiptist  í  2  stærri  svefnherbergi  og  3  minni.  Stofu,  eldhús,  2  baðherbergi.
Þvottahús/geymsla inn af öðru baðherberginu. 2 svalir.  Bílskúr(24,5 fm) og geymsla (6,2 fm).  Verið er að
endurbæta húsið að utan að miklu leiti og hafa allar framkvæmdir verið greiddar af selj.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Hringið og bókið skoðun

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Ásakór 3
Kópavogur

Fullbúnar með gólfefnum

Stærð: 132- fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 30,4-36,8

RE/MAX  BORG  kynnir  í  einkasölu  glæsilegar  4-5  herbergja   íbúðir  á  fyrstu,
annari og fjórðu hæð við Ásakór í Kópavogi. Íbúðirnar afhendast með 3ja stafa
1.  flokks  amerísku  eikarparketi,  sem  hægt  er  að  fá  skipt  í  plankaparket  hjá
Harðviðarvali  gegn milligjöf.  Innréttingar eru í  forstofu, herbergjum, baðherbergi
og eldhúsi. Eldhúsinnrétting með viftu, keramik helluborði og ofni. Baðherbergin
eru flísalögð með innréttingu og vegghengdu salerni. Innihurðir eru yfirfelldar. Allt
tréverk í íbúðinni er úr eik. Gullfallegar íbúðir með mjög rúmgóðum herbergjum.
Kíkið við í dag milli 15:00-15:30 eða á morgun milli 19:00-19:30 og skoðið.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

Í DAG 15:00-15:30 MÁNUD 19:00-19:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Ásvallagata 15
101 Reykjavík
Falleg íbúð í vesturbænum

Stærð: 92,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 13.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000

RE/MAX BORG kynnir fallega 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í 101. Í íbúðinni er eitt svefnherbergi og
tvískipt stofa, há lofthæð, korkur og dúkur á gólfum. Nánari lýsing: Gengið er inn á gang með korkflísum á gólfi.
Eldhús liggur til  vinstri af gangi, klassískar innréttingar. Tvískipt stofurými  af góðri stærð liggur til  hægri af gangi
og er  sérlega fallegt.  Svefnherbergið er  rúmgott  með góðum skápum. Baðherbergið með sturtubaðkari,  flísað í
hólf og gólf. Sérgeymsla í kjallara(möguleiki á útleigu). Sameiginlegt þvottahús. Fallegur garður sem snýr í  suður
aftan við hús(sameiginlegur). Gluggar og gler endurnýjuð. Möguleiki er á að koma fyrir litlum svölum garðmegin úr
annari  stofunni.  Verið  er  að  safna  fyrir  endurnýjun  á  skólpi  sem  þyrfti  að  framkvæma  á  næstu  5-7  árum
samkvæmt eigendum. Falleg íbúð í rótgrónu hverfi.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Opið
Hús

16:00-16:30

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372

Ofanleiti 19
103 Reykjavik
Laus við kaupsamning

Stærð: 131,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 19.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 30.900.000
RE/MAX BORG kynnir glæsilega 109,8 fm íbúð, með 21,4 fm bílskúr, við Leitahverfið nálægt Kringlunni .
Tvö svefnherbergi,  vinnuherbergi/lítið barnah. og eitt  baðherbergi  á fjórðu hæð í  blokk. Íbúðin er opin og
björt og hafa eigendur unnið í íbúð til að losa um rými.Gengið er inn í rúma forstofu með þvottahús á vinstri
hönd.  Stofan  er  sérstaklega  opin  með  hvíttuðu  eikarparketi  sem nær  inn  í  eldhús.  Aðgangur  að  svölum
sem snúa í suður úr stofu. Eldhús er opið inn í stofu. Snyrtileg sameign.

Borg

Þórunn
Þórðardóttir

Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

tt@remax.is

venni@remax.is

Efsta hæð með bílskúr

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is

699 7372



Ljósavík 30, 2. h. til vinstri
112 Reykjavík
Glæsileg íbúð - flott staðsetning!

Stærð: 110,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.750.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.500.000

Björt og falleg íbúð á útsýnisstað í við Ljósuvík á besta stað í Víkurverfinu í Grafarvogi. Fallegt útsýni yfir sundin,
Esjuna,  Geldingarnes  og  á  sólarlagið.  Húsið  er  skemmtilega  hannað  og  byggt  í  brekku.  Íbúðin  hefur  því  bæði
grillsvalir  til  norðvesturs  með  miklu  útsýni,  og  útgengi  á  sólpall  og  sameiginlegan  garð  sunnan  megin  hússins.
Húsið er hannað á þann máta að íbúðin er með glugga á 4 vegu og er því sérlega björt. Allar íbúðirnar í húsinu eru
með sérinngang um flísalögð björt  og  hugguleg  stigahús.  Innréttingar  í  íbúðinni  eru  mjög vandaðar  úr  fallegum
ljósum  við,  ölur.  Eldhús  með  góðum  borðkrók  og  útsýni.  Á  gólfum  er  vandað  gegnheilt  London  eykarparkett.
Innfeld næturljós. Þrjú góð svefnherbergi, öll með góðum skápum og með skemmtilegum horngluggum sem gefa
fallega  birtu.   Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  búið  vönduðum  tækjum,  innréttingum  og  fylgihlutum.
Þvottaherbergi með glugga, innréttingu og vaski innan íbúðar. Geymsla og hjólageymsla í sameign. Húsið er klætt
marmarasalla  og  því  viðhaldslítið.  Stutt  er  í  alla  þjónustu,  Spöngin  í  5  mínútna  göngufjarlægð  og  stutt  bæði  í
leiksskóla og skóla.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag sunnudag kl. 15:30-16

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

892 0684

Kristnibraut 81, íbúð 31
Grafarholt í Reykjavík
Falleg íbúð - glæsilegt útsýni!

Stærð: 128,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.700.000
Glæsileg,  grand,  opin  og  björt  4ja  herb.  íbúð  í  vönduðu  lyftuhúsi  við  Kristnibraut  með  miklu  útsýni  yfir
Esjuna,  Sundin,  Úlfarsfell  og  að  Reynisvatni.  Vandaðar  mahóní  innréttingar.  AEG  tæki  í  eldhúsi.
Eikarparket. Þvottahús innan íb. Stór stofa, tvennar svalir, rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. Flísalagt
baðherb.  með  mahóní  innréttingu,  sturta  og  baðkar.  Garður  með  leiktækjum,  fékk  viðurkenningu  frá
Reykjavíkurborg fyrir að vera barnvænn. Stutt í Ingunnarskóla og þjónustu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 15:30 - 16

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

892 0684

662 4462

Nesbali 29
170 Seltjarnarnes
Gullmoli á Seltjarnarnesi!

Stærð: 204 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 29

Bílskúr: Já

Verð: TILBOÐ
Gullfallegt  einbýlishús  með  fallegum  garði,  stórum  palli,  skjólveggjum  og  gróðurhúsi  í  nágrenni  Gróttu  á
Seltjarnarnesi. Hér er gott fyrir fjölskyldu að búa. Fallegar innréttingar úr eik, parket á gólfum nema flísar í
forstofu,  eldhúsi  og  baðherbergjum.  Fjögur  björt  og  rúmgóð  svefnherbergi  með  góðu  skápaplássi.  Vel
útbúið  eldhús  með  fallegum  eikarinnréttingum  og  gas  eldavél.  Baðherbergi,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
eikarinnréttingu og luxus nuddbaðkari frá Sturta.is. Stór bílskúr.

Búi

Þórður Grétarsson
Lögg. fasteignasali

Anna Margrét
Sölufulltrúi

thordur@remax.is

annamargret@remax.is

Helga Jónasdóttir
Sölufulltrúi

helga@remax.is

Opið
Hús

Í dag sunnudag kl. 17 - 18

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

520 9400

892 0684

662 4462

Fálkagata 28
Vesturbæ Reykjavík
Björt og falleg

Stærð: 131,6 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 16.800.000

Bílskúr: Nei

Verð: 36.900.000
Komið  er  inn  á  gang  með  góðum  skápum.Stofan  er  rúmgóð  með  stórum  suðurgluggum  útgengi  á
suðursvalir.Eldhús  með  þvottahús/geymslu  inn  af  og  upprunalegri  innréttingu  en  endurbætur  hafa  verið
gerðar  á  henni,  góður  borðkrókur.Svefnherbergi  eru  þrjú  eitt  þeirra  stækkað  úr  tveimur  en  lítið  mál  að
breyta  því  aftur.  Hjónaherbergi  er  mjög  rúmgott.  Baðherbergi  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi  og
veggjum.þak, lagnir og múrverk að utan nýlega endurnýjað. Stutt í útivistarsvæði t.d. við Ægissíðu.

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag 2/9 kl. 16.00- 16.30

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

860-3579

Hvaleyrarbraut 22
Hafnarfjörður
lítið iðnaðarhúsnæði

Stærð: 118 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 12.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.500.000
Snyrtilegt  iðnaðarhúsnæði  við  höfnina.  Stutt  í  alla  þjónustu  í  Fjörðinn  í  miðbæ Hafnarfjarðar.  Vinnusvæði
með 4.m. x 4.m. innkeyrsludyrum og 80 fm vinnuplássi.  Á efri  palli  er 30 fm rými sem skipt er í  herbergi
með glugga út á vinnusvæðið og eldhús með þakglugga. Baðherbergi á neðri hæð er nýlega flísalagt. Góð
bílastæði á malarlögðu plani. þetta húsnæði gæti hentað sem vinnustofa fyrir listamann eða léttan iðnað.
Laust til afhendingar fljótlega. **GÓÐUR DÓTAKASSI**

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Kolbrún Karlsd.
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

kolbrun@remax.is

Snyrtilegt lítið iðnaðarhúsnæði 

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

860-3579

Háholt 11
Hafnarfirði
Rúmgóð íbúð með útsýni

Stærð: 113,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 16.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.600.000
Hentug  íbúð  fyrir  barnafólk.  Skóli  og  leikskóli  í  stuttu  göngufæri.  Íbúðin  er  á  þriðju  og  efstu  hæð  og  er
útsýni mjög gott. Suðursvalir eru úr stofu. Svefnherbergin eru núna fjögur . Stofan er ágætlega rúmgóð og
auk  þess  er  vinnurými  í  holi.  Baðherbergi  hefur  verið  tekið  nokkuð  í  gegn  nýlega  og  hluti  af  gólfefnum
endurnýjað. Eldhús er ágætt og innaf því er þvottahús. Sérgeymsla er í kjallara.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Opið
Hús

MÁNUDAG 3.sept kl. 17:30 - 18:00

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-8718

861-2743

Háteigsvegur 42
105 Reykjavík
Fjölskylduvæn eign

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
Falleg  5  herbergja  íbúð  á  góðum  stað  beint  á  móti  Háteigskirkju.  Stutt  í  leikskóla,  grunnskóla,
framhaldsskóla og almenna þjónustu. Björt stofa og samliggjandi borstofa með útgengi á suður svalir og
gegnheilu fiskabeina parketi  á gólfum. Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi og borðkrók. Baðherbergi
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Hjónaherbergið  er  rúmt  með  góðum  skáp.   Barnaherbergin  eru  einnig  rúmgóð.
Parket er á gólfum að undanskildu holi, eldhúsi og baðherbergi sem er flísalagt.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 15:00-15:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898 0066



Flétturimi 1
112 Reykjavík
Eign á tveimur hæðum

Stærð: 117,1 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 18.400.000

Bílskúr: Nei

Verð: 29.200.000
Flott  útsýni  í  allar  áttir  -  Esjan  -  Úlfarsfell  -  Bláfjöll.  Íbúðin  er  á  á  efstu  hæð  í  þriggja  hæða  húsi  í
fjölskylduvænu  hverfi  í  Grafarvogi.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu,  borðstofu,  eldhús,  baðherbergi  og  þrjú
svefnherbergi  á  aðalhæð og á  efri  hæð er  sjónvarpshol  og þvottahús.  Á  aðalhæð eru  flísar  á  gólfum að
undanskildum svefnherbergjum sem eru dúklögð. Í sjónvarpsholi er plastparket og á þvottahúsi eru flísar.
Stutt í alla þjónustu s.s. grunnskóla, verslanir og íþróttaaðstöðu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús milli kl. 15:00-15:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

Gunnarsbraut 47
105 Reykjavík
Falleg eign á góðum stað

Stærð: 135,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 19.285.000
Bílskúr: Nei

Verð: 35.000.000
Stór og björt 135,5 fm efri sérhæð með sérinngang og risi í göngufæri við Landspítalann.  Nýtt eikarparket
er á hæðinni að undanskildu baðherbergi og eldhúsi.  Eldhúsið er með flísum á gólfi, hvítri  innréttingu og
flísum  á  milli  skápa.   Baðherbergið  er  með  dúk  á  gólfi  og  flísum  á  veggjum.  Á  hæðinni  eru  tvær
samliggjandi stofur og tvö herbergi. Í risinu er eitt herbergi, tvær geymslur, þvottahús og salerni.  Gengið er
upp í risið fram á stigagangi. Eign sem vert er að skoða.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

Sandhólar 8
801 Selfoss
Einn með öllu

Stærð: 138,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.900.000
Flott  sumarhús  í  landi  Ásatúns  við  Flúðir.   Húsið  stendur  við  9  holu  golfvöll.  Bústaðurinn  er  allur  hinn
flottasti og vel útbúinn með skolpkerfi (ekki rotþró). Eldhús með ísskáp, uppþvottavél, keramic helluborði,
viftu  og  ofn.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  upphengt  WC,  góður  sturtuklefi  og  handklæðaofn.
Sjónvarps  og  símatengingar  eru  í  öllum  herbergjum.  Bílskúrinn  er  um  35  fm  og  einnig  er  um  30  fm
tómstundaherbergi með billiard borði sem fylgir. Hiti í gólfum.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

Víðibrekka 16
801 Selfoss
Fallegt útsýni í allar áttir

Stærð: 76 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 23.900.000
Glæsilegt  nýtt  sumarhús  75,9fm  undir  suður  hlíðum  Búrfells  í  Grafningi.  Húsið  stendur   á  8800  fm
eignarlóð. Frábært útsýni til suðurs.   Komið inn á anddyri  með parketi á gólfi. Inn af anddyri er geymslu
rými og hita kompa.  Baðherbergi með flísum á gólfi ,sturtuklefa og innréttingu. Stofa er með útgengi á  ca
50m2 suður verönd.  Eldhús er með flísum á gólfi og innréttingu.  Stofa/ borðstofa og eldhús eru eitt rými.
Landið er eignarland í skjóli fyrir norðan átt.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

Brynjólfur
Sölufulltrúi

beggi@remax.is

binni@remax.is

Bókið skoðun hjá Guðbergi og Brynjólfi

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

893-6001

820-8080

Básbryggja 9
110 Reykjavík

Stærð: 98,2 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 17.200.000

Bílskúr: Nei

Verð: 25.800.000
Björt  og rúmgóð 3ja  herb.  íbúð á annarri  hæð í  góðu fjölbýli.  Holið  er  með skáp.  Eldhúsið er  með góðri
innréttingu og tækjum, borðkrókur við glugga. Stofan og borðstofan samliggjandi, útgengi úr stofu á svalir.
Baðherbergið er stórt, flísalagt í hólf og gólf. Sturtukelfi, baðkar og tengi fyrir þvottavél. Herbergin eru bæði
með  góðum  skápum.  Á  gólfum  er  ljóst  pergoparket.  Á  jarðhæð  er  sér  geymsla.  Stigagangur  er  nýlega
málaður og húsið er viðhaldslítið að utan.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Pantið skoðun í síma 869-8150

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

869-8150

Bjarkartún 2
250 Garðar
Nóg pláss fyrir alla ! !

Stærð: 204,4 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Já

Verð: 19.500.000
Rúmlega  foktelt,  172  fm  einbýli  með  32,4  fm  innbyggðum bílskúr  í  Garðinum.  Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,
þvottahúsi  og  gestasnyrtingu,  samliggjandi  eldhúsi,  borðstofu,  stofu  og  sólstofu,  fjölskyldurými,  3
svefnherbergjum og baðherbergi.  Í  bílskúrnum er  gert  ráð fyrir  geymslu.   Húsið  skilast  fullbúið  utan með
grófjafnaðri  lóð  og  möl  í  bílaplani.   Að  innan  er  það  fokhelt.  Gólf  tilbúið  undir  hitalögn  og  flotun.  Efni  í
milliveggi fylgir auk rafmagnsgrindar og gifsklæðningar í loft.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Bókið skoðun í síma 869-8150

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

869-8150

Birkiás 23
210 Garðabær
Fallegt raðhús - vönduð eign

Stærð: 156,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 28.580.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.500.000
Fallegt og einstaklega snyrtilegt nýlegt raðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ. Um er að ræða íbúð sem er
129,5 fm á tveimur hæðum (þrír pallar) og bílskúr sem er 26,6 fm. Allt innra skipulag hússins er mjög gott.
Vandaðar  innréttingar  og  gólfefni,  innanhússarkitekt  Guðrún  Atladóttir.  Þrjú  herbergi,  stofa,  sjónvarpshol
(auðvelt að breyta í herb) eldhús, baðherb, forstofusalerni, þvottahús, bílskúr, góður pallur og stórar 30 fm
svalir (yfir stofu) Allur frágangur hinn vandaðasti.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8648090

Efsti-Dalur 33
Bláskógabyggð
Fallegt hús, einstakt útsýni

Stærð: 43 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 7.480.000
Bílskúr: Nei

Verð: 14.900.000
Viðhald hússins er mjög gott. Lóðin er leigulóð 5.075 fm með nýjum 25 ára leigusamningi. Lóðin er skógi
vaxin, í fjallshlíð og er útsýni sérlega fallegt. Góður pallur og við húsið er byggður ca. 2 fm geymsluskúr fyrir
grillið og garðhúsgögnin. 6 fm verkfæraskúr á lóð.  Lýsing hússins: Forstofa með fataskáp, baðherb með
sturtuklefa.  Tvö  svefnherb,  annað  með  koju  og  hitt  með  tvíbreiðu  rúmi.  Stofa  og  eldhús  í  opnu  rými.
Furueldhúsinnrétting með gaseldavél. Húsgögn fylgja húsinu.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Snorri
Sölufulltrúi

tse@remax.is

ss@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8648090



Básbryggja 21
112 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 102,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Forstofu með fataskáp. Barnaherbergið með skáp. Hjónaherbergið  með skáp. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari m/sturtu og innréttingu. Þvottahús er í íbúð. Eldhúsið er opið
inn  í  stofuna  með  mjög  góðri  eldhúsinnréttingu  og  keramik  helluborði.  Stofan  er  með  útgengi  út  á  ca.
30m2  sólpall  og  sérgarð  í  suðurátt.  Allar  innréttingar,  hurðir,  skápar  eru  spónlagðar  með  kirsuberjavið.
Eldhús, forstofa og þvottahús eru flísalagðar. Stofan, herbergin eru plastparketlögð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL14-14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Dofraberg 21 
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í Setberginu

Stærð: 210 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.500.000
Remax Lind kynnir vandað parhús á besta stað í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa. Tvö stór svefnherbergi og
stórt hol eru á neðri hæð ásamt þvottaherbergi með sérútgangi og geymslu.  Innangengt er í bílskúr með
geymslulofti.  Bjart  hol  og góð stofa,  með útgengi  út  á  suðursvalir.  Fallegt  eldhús með eikarinnréttingum,
stór  borðkrókur.  Stór  barnaherbergi  með  fataskápum.  Hjónaherbergi  með  skápum og  útgengi  út  í  garð
með stórri verönd. Baðherbergi með vandaðri baðinnréttingu, hornbaðkari og sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 3/9 KL:18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Lerkihlíð 11
105 Reykjavík
Endaraðhús í Hlíðunum

Stærð: 243,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 32.010.000
Bílskúr: Já

Verð: 54.900.000
Remax Lind kynnir  í  einkasölu vel  staðsett  243 m2 endaraðhús á góðum stað í  Hlíðunum með bílskúr.  Í
húsinu eru samtals fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvær stofur og borðstofa.  Stofan er búin fallegum
arni og með útgengi út í gróinn bakgarð með útiarni. Eldhúsið er bjart með góðu skápaplássi og borðkrók.
Bæði  baðherbergi  eru  með sturtu  en það stærra  er  rúmgott  og einnig  með baði.  Eikarparket  er  á  öllum
svefnhergjum.  Stutt er í alla þjónustu og bestu útivistarsvæði Reykjavíkur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 3/9 KL: 19-19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Marteinslaug 14
113 Reykjavík
Einstaklega glæsileg íbúð

Stærð: 72,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 13.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
Komið er inn í forstofu með stórum fataskáp. Eldhúsið og stofa eru samliggjandi og mynda opið og bjart
rými með útgengi út á góðar suðursvalir. Gott skápapláss er í eldhúsi, með keramik helluborði og góðum
ofni. Svefnherbergið með góðum fataskáp. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með dökkum flísum á gólfi
og  hvítum  veggflísum.  Vönduð  baðinnrétting  og  baðkar  m.  sturtu.  Flísalagt  þvottaherbergi  er  í  íbúðinni.
Góð geymsla í sameign. Fallegt plankaparket úr eik er á stofu og herbergjum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Lækjasmári 21
201 Kópavogur
Frábær staðsetning

Stærð: 100,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000
Komið er inn í flísalagt hol með fataskáp. Þrjú svefnherbergi með góðum skápum. Stofan er opin og björt
með útgengi út á stórar suðursvalir.  Eldhúsið er með góðu skápaplássi, flísum milli skápa og borðkrók. Inn
af eldhúsi er þvottahús. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu og baðkari m. sturtu.
Eikarparket er á stofugólfi, en dúkur á eldhúsi og svefnherbergjum. Húsið er nýlegt og viðhaldslítið. Stutt er
í alla helstu þjónustu, skóla, leikskóla og verslanir.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

SELD

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Mávahlíð 25
105 Reykjavík
Stór hæð í Hlíðunum

Stærð: 155,2 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 21.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 40.900.000

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Jónsson
Sölufulltrúi

gj@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 MILLI KL: 17-17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

669 1005

Remax Lind kynnir:Glæsilega 155,6 fm fimm herbergja hæð á frábærum stað í Hlíðunum 
með bílskúrsrétt.
Lýsing eignar: Komið er inn í forstofu og hol með gráum flísum og fatahengi. Rúmgóð og björt 
stofa/borðastofa eru samliggjandi með plankaparketi og góðum gluggum. Eldhús er með ljósri 
innréttingu m/tengi fyrir uppþvottavél, granít borðplata á eldhúsinnréttingu og gráar flísar á gólfi. 
Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skápum og plankaparketi. Barnaherbergin eru þrjú öll með 
skápum og plankaparketi. Baðherbergi er með baðkari og er flísalagt með ljósum flísum.
Þvottahús er í sameign. Geymsla er í sameign.
Búið að taka allt húsið í gegn bæði innan og utan.
Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma: 699 5008 eða hannes@remax.is eða Gunnar í 
síma: 669 1005 eða gj@remax.is

Unufell 50
111 Reykjavík
Opin og falleg íbúð !

Stærð: 99,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt sérmerktu stæði. Parketlagt alrými, fataskápur. Rúmgott eldhús, flísalagt,
falleg  innrétting,  vönduð  tæki.  Þvottahús.  Parketlögð  stofa,  útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Tvö  rúmgóð
barnaherbergi,  parket,  fataskápar.  Hjónaherbergi,  góðir  skápar,  parket.  Geymsla  í  sameign,  ásamt
sameiginlegri hjólageymslu. Eign sem vert er að skoða.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Sigríður
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

mánudag 18:30-19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

663 3219



Blönduhlíð 13
105 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 98,10 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 33.500.000
Stofa er björt með góðum gluggum. Parket er á gólfi. Útgengt er á svalir úr stofu. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott,  með parketi  á  gólfi  og  og góðum skápum. Barnaherbergin tvö eru bæði  parketlögð og annað
þeirra  með  föstum  skápum.  Eldhús  er  stórt  og  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  eldri
innréttingu sem er mjög snyrtileg og er gott pláss fyrir eldhúsborð. Baðherbergi var nýlega gert upp með
baðkari og handklæðaofni. Þinglýstur bílskúrsréttur fylgir eigninni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

8999-427

Fellasmári 10
201 Kópavogur
Fallegt raðhús í Kópavogi

Stærð: 140,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 24.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
Forstofa  með  góðum  skáp,  ljósar  flísar  á  gólfi.   Forstofuherbergi  með  fataskáp.   Stofa  rúmgóð  með
eikarparketi,  útgengt  er  út  á  góðan pall.   Hjónaherbergi  með stórum fataskáp.   Rúmgott  barnaherbergi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta.  Eldhús með ljósum flísum á gólfi, innrétting er hvít og
kirsuber  sem  og  allir  fataskápar  í  húsinu.  Þvottahús  með  innréttingu  er  innaf  eldhúsi  og  þaðan  er
innangegnt í bílskúr. Gólfefni á stofu og herbergjum er eikarparket.  Loft eru

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.15-15:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Flétturimi 12
112 Reykjavík
Skemmtileg eign

Stærð: 106,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 17.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.500.000
Forstofan er opin með góðum skáp. Opið rými í miðju íbúðar, eikarparket á gólfi. Eldhús er með hvítri og
mahony innréttingu, dúkur á gólfi, flísar á milli skápa. Ný gaseldavél og bakaraofn. Þvottahús í íbúð. Stofa
með  eikarparketi,  útgengi  á  svalir  með  miklu  útsýni.  Barnaherbergin  eru  tvö  með  plastparketi  á  gólfi  og
góðum  fataskápum.  Hjónaherbergi  með  plastparketi  og  fataskáp.  Baðherbergi  er  flisalagt  í  hólf  og  gólf
með baðkari og hvítri innréttingu. Hátt er til lofts í íbúðinni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL.14-14:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Suðurgata 9
220 Hafnarfjörður
Vönduð eign

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1890

Brunabótamat: 14.500.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Jarðhæð: komið er  inn í  flísalagða forstofu með hita í  gólfi.   Á aðalhæð er stofa og borðstofa sem liggja
saman og er eikar-plastparket á gólfi. Úr stofu er fallegt útsýni út á hafið. Eldhús með ljósri innréttingu en í
súlu  sem  skilur  að  eldhús  og  stofu  er  eldavél.  Tvö  góð  svefnherbergi  eru  á  hæðinni.  Rishæð:  tvö  góð
herbergi.  Góðar  svalir.  Franskir  gluggar  eru  í  allri  íbúðinni.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðikari.  Geymsla.
Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Rafmagn, lagnir og skólp er frá 2001.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. 2/9 KL: 17-17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

8999-427

Ásakór 9-11 
201 Kópavogur

Stærð: 142,1 fm2

Verð: 32.900.000
4ra Herbergja

Stærð: 114,9 fm2

Verð: 26.700.000
3ja Herbergja

Stærð: 154,2 fm2

Verð: 35.700.000
5 Herbergja

SÖ
LU

SÝ
NIN

G

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

s: 694 9900
gunnarolason@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

s: 699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
thorarinn@remax.is

Smáralind

Fífuhvammsvegur

Fífuhvam
m

svegur

Salaskóli

Salavegur

R
júpnavegur

Hörðuvallaskóli

Arnarnesvegur

Rjúpnavegur

Kóravegur

Ásakór 9-11

í dag 2. september 
frá kl. 16:00-17:00
Ís í boði fyrir gesti

Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu húsi
Frábært verð!

RE/MAX LIND KYNNIR: Glæsilegar íbúðir í sex hæða lyftu húsi við 
Ásakór 9-11 á fallegum stað í Kópavogi.

Stærð íbúða er frá 85fm - 158fm, 3ja - 5 herbergja íbúðir.
Alls eru 31 íbúð í húsinu og 12 bílskúrar.
Allar íbúðir skilast fullfrágengnar með eða án gólfefna en 
þó er gólf á baði og í þvottahúsi flísalagt.
Eldhúsinnréttingar eru HTH.
Fataskápar eru HTH.
Öllum íbúðum fylgja sérgeymslur.
Lóð afhent fullbúin.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:

Sölusýning



Akurhvarf 7
203 Kópavogur
Glæsileg og stutt í náttúruna!

Stærð: 77,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
Glæsileg, björt íbúð á jarðhæð. Forstofa rúmgóð með náttúrustein á gólfi. Eldhús með vandaðri innréttingu,
mosaikflísum  milli  skápa og vönduðum stáltækjum. Opið er inn í  rúmgóða stofu frá eldhúsi.  Mjög fallegt
parket  er  á  stofugólfi  og  útgengt  þaðan  á  svalir  óbyggt  svæði  er  við  húsið.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.
Svefnherbergi  er  með  góðum  fataskáp.  Baðherbergi  er  fallegt  með  baðkari,  innréttingu  og  upphengdu
salerni. Einstaklega falleg og góð eign á þessum eftirsótta stað örstutt út í náttúruna.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl 17.30-18.00.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Fífulind 11
201 Kópavogur
Falleg íbúð á tveimur hæðum.

Stærð: 132,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  teimur  efstu  hæðunum.  Á  neðri  hæð  eru  tvö  barnaherbergi  með  góðum
fataskápum. Baðherbergið með sturtu og baðkari ásamt tengi fyrir þvottavél og þurkkara. Eldhúsið er með
miklu skápaplássi, efri og neðri skápum. Stofa og borðstofa eru samliggjandi með útgengi á suðursvalir og
stiga upp á efri hæðina. Efri hæð er með rúmgóðu sjónvarpsholi, hjónaherbergi og litlu baðherbergi inn af
því. Skóli og leikskóli eru í göngufær og stutt er í alla þjónustu og verslanir.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Glaðheimar 8
104 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sérinngangi

Stærð: 99,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1.hæð.  Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni, bæði mjög stór.
Fallegt olíuborið eikarparket er á herbergjunum og einnig á stofu og borðstofu. Stofan og borðstofan eru
samliggjandi.Eldhúsið  er  með  upprunalegri  innréttingu  sem  er  ný  uppgerð.  Dökkar  flísar  eru á  gólfi.
Baðherbergið  hefur  verið  endurnýjað  að  mestu  leyti.  Geymsla  og  þvottahús  eru í  sameign.  Íbúðin  er  í
fallegu grónu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu.  Eignin er laust strax!

Torg

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

694 4000

895 6107

Hjallabrekka 2a.
200 Kópavogur
Vel skipulögð eign með sérinngangi

Stærð: 113 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 15.200.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.500.000
Vel skipulögð eign á góðum stað miðsvæðis í Kópavoginum. Aðalrými eignarinnar rúmar eldhús, stofu og
borðstofu  sem  allt  er  með  eikarparketi  á  gólfi.  Eldhúsinnrétting  er  U-laga  með  efri  og  neðri  skápum  úr
dökkum við. Stór nýleg gaseldavél með ofni er í innréttingunni. Þrjú góð svefnherbergi eru í eigninni öll með
parketi  á  gólfi.  Baðherbergi  er  rúmgott  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkkara.  Komið  er  að
eigninni bak við 10-11 verslunina Hjallabrekku 2.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag milli kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Kristnibraut 59
113 Reykjavík
Falleg endaíbúð!

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Mjög falleg og rúmgóð 3-4 herbergja endaíbúð á fyrstu hæð. Forstofa er rúmgóð með eikarfataskápum.
Eldhús er með fallegri eikarinnréttingu, stáltækjum og keramikhelluborði frá AEG. Borðkrókur er við glugga
með  útsýni  til  norðurs.  Stofur  eru  rúmgóðar  og  rúma  bæði  stofu  og  borðstofu.  Búið  er  að  stúka  af  3ja
herbergið  úr  hluta  af  stofu.  Útgengt  er  á  flísalagðar  svalir.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  og  við  hlið  því  er
barnaherbergi.  Þvottahús er innan íbúðar og baðherbergi er flísalagt með baðkari.  Gólfefni er eikarparket
og náttúrusteinn. Topp eign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 19:30-20:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Njálsgata 35
101 Reykjavík
Björt og falleg eign í miðbænum 

Stærð: 108,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Mjög rúmgóð eign með góðri lofthæð og fallegu útsýni meðal annars að Esjunni. Komið er inn í opið rými,
innbyggðir skápar eru við inngang og parket er á gangi. Stofur eru tvær mjög bjartar og fallegar, hægt að
loka á milli og útbúa 3ja herbergið. Eldhús er með málaðri innréttingu og nýlegri borðplötu. Hjónaherbergi
er  rúmgott  með  nýlegum  fataskáp  og  barnaherbergi  er  með  lausum  skáp  sem  fylgir.  Baðherbergið  er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari og glugga. Í sameign er þvottahús og sér geymsla.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Mánudag kl 18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Skeggjagata 16
105 Reykjavík
Björt og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herbergja sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með sameiginlegum inngangi með
efri hæð hússins. Í eldshúsi er hvít og beyki U-laga innrétting með efri og neðri skápum. Baðherbergi hefur
verið endurnýjað og er það flísalagt í hólf og gólf með hvítri innréttingu og baðkari. Tvær stofur eru í eigninni
með eikarparketi  á gólfi  og rennihurð á milli.  Möguleiki  er  á að breyta annari  í  herbergi.  Hjónaherbergi  er
mjðög stórt með útgengi á svalir. Þvottahús og geymsla er í sameign.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Vesturberg 68
111 Reykjavík
**Hringið núna og bókið skoðun**

Stærð: 154,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 20.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 33.900.000
Endaraðhús með bílskúr á góðum stað í  Breiðholtinu. Komið er inn í  forstofu með flísum á gólfi  og góðu
hengi. Gestasalerni og geymsla er inn af forstofunni. Komið er inn í stórt hol sem nýtist sem sjónvarðshol.
Eldhús er allt endurnýjað með virkilega góðri u-laga innréttingu úr kirsuberjavið og vönduðum stáltækjum.
Þvottahús  er  inn  af  eldhúsi  og  útgegnt  í  garðinn.  Þrjú  svefnherbergi  eru  í  eigninni  og  eru  þau  öll  með
fataskápum. Baðherbergi er bæði með sturtuklefa og baðkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

GOTT YFIRTAKANLEGT LÁN ÁHVÍLANDI

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107


