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Eignamiðlun er með á skrá vel innréttað þriggja 
hæða steinhús að Skipholti 50d. Aðgengi að því 
er gott og þar eru næg bílastæði. 

H úsið að Skipholti 50d var byggt árið 1993 og 
er 675,5 fm að flatarmáli. Það er í dag inn-
réttað sem fjármálastofnun og skiptist á eft-

irfarandi hátt: Á annarri hæð er myndarleg móttaka, 
ellefu rúmgóðar skrifstofur og fundarherbergi sem 
hægt er að fjölga. Einnig starfsmannasalerni og rúm-
gott eldhús með góðri aðstöðu. Þar eru líka tvær 

snyrtingar, þar af önnur fyrir hreyfihamlaða, ræsti-
kompa og geymsla. 

Úr eldhúsinu er gengið út um dyr og þaðan niður 
hringstiga niður á 1. hæð sem er einn stór salur, snyrt-
ing og geymsla. Sérinngangur er inn í þetta rými, bæði 
innan úr sameigninni og að utanverðu. 

Þriðja hæðin skiptist í móttöku með eldhúskróki 
og aðgangi að snyrtingu, þrjár stórar skrifstofur og 
geymslu. Lyfta er í sameign hússins og gólfefni eru 
parkett, flísar, steinteppi og linoleum-dúkur. 

Í húsnæðinu sem um ræðir eru nú höfuðstöðvar MP 
banka, sem mun flytja úr því í Ármúla 13a á nýju ári. 

Höfuðstöðvar MP banka 
í Skipholti eru til sölu

Húsnæðið er 675 fermetrar að stærð og einkar glæsilegt.

    Krossalind - ParhúsMjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9 fm íbúð, 
á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri.  Fallegar fl ísar og askur á gólfum, baðherbergi með 
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu og stórar svalir. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax. V. 24,5 m. 3441  
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     Klapparhlíð 1,íbúð 303 - 50 ára og eldri

 Skeljagrandi - 2ja herbergja
Góð 56,2 fm íbúð með sérinngangi af svölum 
ásamt bílastæði í bílakjallara við Skeljagranda í 
Reykjavík.  Íbúðin er skráð 56,2 fm og stæði í lok-
uðum bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm geymsla fylgir 
íbúðinni sem er óskráð hjá Fasteignaskrá ríkisins. 
Eignin er laus til afhendingar! V.15,9 m. 4871 

 Austurströnd - 2ja herbergja
Góð 2ja herbergja, 55,6 m2 fm útsýnisíbúð 
ásamt bílastæði í bílakjallara við Austurströnd 2 
í Reykjavík. Gengið er ínn í íbúðina á jarðhæð. 
Glæsilegt útsýni er frá íbúðinni. V.18,5 m. 4767

99,9 fm, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofu, gang, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, opið eldhús og stofu. Einnig fylgir íbúðinni 
sérgeymsla. Stutt í skóla, leikskóla, sund/líkamsrækt og golf.  Íbúðin er laus til afhendingar strax. 3576 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 17:00 TIL 17:30 Í KLAPPARHLÍÐ 30, ÍBÚÐ 304

     Klapparhlíð 30, íbúð 304

    Reykjavík

 Smárarimi - Einbýlishús
Fallegt og vel skipulagt 183,6 m2 einbýlishús 
með bílskúr við Smárarima í Grafarvogi. Húsið er 
klætt með dökkum fl ísum. Fallegar innréttingar 
og vönduð gólfefni. Stórt hellulagt bílaplan með 
hitalögn og fallegur garður með heitum potti. 
 V. 56,8 m.

 Þverholt - Atvinnuhúsnæði
103,8 m2 atvinnuhúsnæði á jarðhæð við 
Þverholt 5 í Mosfellsbæ. Sérinngangur er inn í 
húsnæðið og malbikað bílastæði er beint fyrir 
framan húsnæðið sem er staðsett miðsvæðis í 
hjarta Mosfellsbæjar. Í húsnæðinu er rekin í dag 
sólbaðststofa, og getur reksturinn fylgt húsnæð-
inu fyrir kr. 800.000,- aukalega. V. 13,9 m. 4769 

Mjög glæsilegt og vandað parhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr við Krossalind í Kópavogi. 
Efri hæð: forstofa, gestabaðherbergi, eldhús, stofa og borðstofa. Mikil lofthæð er á efri hæðinni og 
glæsilegt útsýni. Bílskúrinn er 26,6 m2. Neðrihæð: hjónaherbergi, 3 rúmgóð barnaherbergi, gott vinnu-
herbergi, þvottahús og baðherbergi.  V. 54,8 m. 4765

Mjög falleg 5 herbergja 119 m2 íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi við Bugðulæk 14 í Reykjavík. Íbúðin er 
mikið endurnýjuð m.a. öll gólfefni, eldhúsinnréttingar og tæki, baðherbergi, rafl agnir og tafl a, neysluvatnslagnir 
ofl . Góð eign á þessum eftirsótta stað í Laugarneshverfi nu. Eignin er laus til afhendingar! V. 32,9 m. 4766 

    Bugðulækur - 105 Reykjavík

Opið hús

    Langalína - 3ja herbergja

Sérlega falleg og vel innréttuð 116,1 fm útsýnis íbúð á annari hæð í lyftuhúsi, tvennar svalir og stæði 
í bílageymslu við Löngulínu 7 í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofugang, 2 svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, stofu, borðstofu og eldhús. Eignin er laus til afhendingar! V. 31,5 m. 4768

139 m2, 4ra herbergja, sérhæð á fallegum stað við Súluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er staðsett rétt við 
golfvöll Mosfellsbæjar. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrú svefnherbergi, eldhús, stofu baðherbergi, 
geymslu og þvottahús. Sér bílastæði sem fylgir íbúðinni er hellulagt og er gönguleið að íbúðinni hellu-
lögð. Íbúðinni fylgir einnig sérafnotaréttur af lóð.  Íbúðin er laus til afhendingar strax. 4773

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL 18:00 TIL 18:30 Í SÚLUHÖFÐA 25

     Súluhöfði 25 - Neðri sérhæð

Opið hús

Opið hús
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