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Fasteignasalan Miklaborg er með á skrá 
endaraðhús á einni hæð við Sæviðarsund 34 í 
Reykjavík.

Húseignin hefur nánast öll verið endurnýjuð að innan 
á undanförnum árum, en henni fylgir meðal annars 
garður, verönd og heitur pottur til suðurs.

Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. 
Snyrtingin er flísalögð og með handklæðaofni. Her-
bergin eru fjögur samkvæmt teikningu, en eru þrjú 

í dag og eru þau öll flísalögð og með skápum. Frá 
hjónaherbergi er útgengt á pall. Arinstofa er með 
reisulegum arni, mikilli loftæð, flísalögðu gólfi og 
með gluggum við þak. Stofa og borðstofa eru sam-
liggjandi ásamt eldhúsi og mynda eitt parket- og flísa-
lagt rými. Frá borðstofu er útgengt í garð. Eldhús er 
með viðarinnréttingu og inn af því er þvottahús með 
innréttingu og bakútgengi. 

Parket er gegnheilt og innfelld halógenlýsing  er 
í lofti.

Uppgert endaraðhús
Eignin hefur nánast öll verið gerð upp að innanverðu á síðustu árum. MYND/ÚR EINKASAFNI 

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur B Blöndal lgf.  
Gsm. 6-900-811

Ég hef verið beðinn að óska eftir sérbýli til kaups á 

Seltjarnarnesi. Lágmarksstærð er 200 fm og 

verðhugmynd hámark 75 millj.  Um er að ræða 

ákveðna kaupendur sem þegar hafa selt sína eign. 

STAÐGREIÐSLA Í BOÐI. 

SELTJARNARNES
SÉRBÝLI ÓSKAST

Til sölu
Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 7m lofthæð 

í sölum. Góð athafnalóð og næg bílastæði. Laust til afhendingar 
strax. Hagstæð lán til 25 ára áhvílandi. 

  Upplýsingar í S: 861 3889
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MARKAÐURINN
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Sæviðarsund

Einstaklega glæsilegt 
endaraðhús
Allt endurnýjað. Arinn.
Þrjár stofur, þrjú 
herbergi, tvö baðh.
Heitur pottur og pallur
Suðurgarður.  
Hús á einni hæð.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Grænlandsleið

Glæsileg neðri sérhæð
2-3 herbergja 83,0 fm.
Falleg íbúð
Óskað er eftir tilboði

v. Tilboð

v. 55,0 m.

Sunnubraut

131 fm einbýlishús með 
bílskúr
Suðurhlíðar Kópavogs
Eignin þarfnast 
standsetningar
Óskað er eftir tilboði!

v. Tilboð

Aflagrandi

Einstaklega fallegt 
214 fm raðhús
Endaraðhús
Innst í botnlanga
Sérlega vandað hús

v. 59 m.

Glæsileg 3ja herb.
lyftublokk
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

Akurhvarf 

v. 24,9 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m.

Klukkurimi

4ra herbergja
Stór pallur
Vandaðar innréttingar
gólfefni og tæki
góð herbergi

v. 24,4 m.

Langalína

Glæsileg 4ra herbergja 
íbúð
Rétt við sjóströnd
Hágæða innréttingar
Vandað hús
Frábært hverfi 

v. 30,8 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu

v. 21 m.

Dalaþing
Glæsileg 230 fm einbýli
3400 fm lóð, hús byggt 
2002
Byggingarréttur fyrir 
hesthús
Útsýni yfir vatnið
Sveitasæla
Lækkað verð

v. 62,5 m.

Aflagrandi

2ja herb, þjónustuíbúð
5. hæð í lyftublokk
Gott skipulag
Yfirbyggðar svalir

v. 20,3 m.

Berjavellir

Öðruvísi 3ja herb 113 fm
Endaíbúð með sérinngangi
Glæsilega innréttuð
Engu hefur til sparað
Óskað er eftir tilboði

v. Tilboð

Trönuhjalli

Falleg 60 fm 2ja herb
Íbúðin er á 1. hæð
Snyrtileg fjölbýli
Björt og falleg 

v. 14,8 m.

Gullengi

3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 24,9 m.

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og 
sjónvarpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

v. 49,5 m.

Engjasel

Gott raðhús á góðu verði.
182,3 fm á þremur 
hæðum,
5 svefnherbergi.
Pallur fyrir fram húsið.

v. 33,9 m.

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Suðurmýri 40 a
OPIÐ HÚS Mánudaginn 8. 2. 2010 
kl. 17:00 til 18:00

Glæsilegt tvílyft 181 fm parhús byggt 
árið 2000. Húsið er 154 fm á tveimur 
hæðum, 3 svefnherbergi, 2 bað-
herbergi, 2 stofur og sjónvarpshol, 
þvottahús
Góður suðurpallur og svalir út af 
hjónaherbergi
Vandaðar innréttingar, gólfefni og tæki
Fullbúinn 27 fm flísalagður bílskúr

v. 58,9 m.

Tröllakór - til leigu

Glæsileg 3ja herb 
114 fm Íbúðin er á 
2. hæð Rúmgóð 
- vandaðar innréttingar 
Hafðu samband og 
skoðaðu þessa

v. Tilboð

Rauðamýri

Glæsileg íbúð
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

v. 22,7 m.

Vesturgata 

Einstaklingsíbúð
Frábær staður 
Gott skipulag 
Jarðhæð

v. 11,9 m.

Merkjateigur

Einbýli á tveimur hæðum
Heildarstærð 170,2 fm
þar af aukaíbúð 53,7 fm
Gott verð
Þarfnast standsetningar

Hjarðarhagi

Mjög falleg 3ja herbergja 
íbúð
3. hæð 
Vinsæll staður 
Fallegt útsýni

v. 21,9 m.

Kambasel

Sérlega falleg og opin 
4ra herbergja íbúð á 
annarri hæð 
Örstutt er í grunnskóla

v. 22,9 m.
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að lí lli íbúð í næsta 
nágrenni við Grund.

Höfum kaupendur að 
2-3 herb íbúðum 
miðsvæðis í Rvk.

Leitum að einbýli í 
litla Skerjafirði.

Eru með ákveðna kaupendur 
að einbýlishúsum 

í Þinghol nu.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

HVASSALEITI  - PARHÚS 
 Vorum að fá í einkasölu fallegt 215 fm tveggja 
hæða parhús á þessum eftirsótta stað í austur-
bæ Reykjavíkur. Þrjár stórar stofur (arinn í stofu) 
og fjögur stór herbergi. Góðar innréttingar. 
Parket og fl ísar á gólfum. Innb. bílskúr. Fallegur 
garður.  Verð  58 millj. 

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

RAUÐHAMRAR - LAUS 
 Falleg 112 fm 4ra herb. íbúð í litlu fjölbýli í 
Hamrahverfi nu. Fallegar innréttingar. Þrjú 
rúmgóð herbergi og björt stofa. Þvottahús innan 
íbúðar. Dúkur og fl ísar á gólfum. Fallegt útsýni. 
Góð sameign. Laus strax, lyklar á Gimli.  Verð 
23,5 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 19 - 20 
NEÐSTALEITI 2 MEÐ BíLSKÝLI 
 Falleg, björt og vel skipulögð 106 fm 4ra herbergja 
íbúð á  2.hæð í góðu lyftuhúsi, auk stæðis í lokaðri 
bílageymslu. Þrjú rúmgóð herbergi, stór og björt stofa 
og borðstofa. Suðursvalir. Parket og fl ísar á gólfum. 
Falleg sameign. Stutt í þjónustu.  Verð 29,5 millj.

LJÓSALIND MEÐ SÉR VERÖND 
 Falleg 58 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fallegu 
fjölbýli auk sér suðvestur timburverandar. Stór 
og björt stofa og rúmgott herbergi með skáp. 
Parket og fl ísar á gólfum.  Góð staðsetning innst 
í lokaðri götu. Áhv. 14,8 millj. Íbúðarlánsj.  Verð 
15,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 - 19:00
HÁTEIGSVEGUR 3 - 4RA HERBERGJA 
 Vorum að fá í sölu mjög fallega og rúmgóða 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 3 góð 
svefnherbergi með skápum. Eldhús opið í stofu með fallegri innréttingu. Rúmgóð stofa og borðstofa. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Baðherbergi með kari. Íbúðin er laus nú þegar, sölumenn sýna.  Verð 
28,3 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

S. 562 1200   862 3311 TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

FYRIR LAGHENTA!
RÉTTARHOLTSVEGUR 91  
Raðhús, tvær hæir og kjallari, 124,2 fm. 
Vel staðsett eign. Þarfnast nokkurra 
endurbóta. Hagstætt verð, 23.0 millj. 
Opið hús í dag kl. 17.30 – 18.00

Opið hús

Hæðargarður
 fyrir 60 ára +
Höfum til sölu 4ra herbergja endaíbúð 
á 4. hæð í eftirsóttu húsi fyrir 60 ára 
og eldri. Íbúðin er björt (3 gluggavegg-
ir) og vel skipulögð. Suðursvalir. Stæði 
í bílageimslu. Verð 33,0 millj.

Ásgarður
Raðhús, tvær hæðir og kjallari, 129,6 
fm. Í húsinu er stofa, eldhús, 4 herbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi og 
geymsla. Mjög gott original hús. Laust 
fl jótlega. Tilboð óskast

Hvassaleiti – mjög gott lán 
áhvílandi
2ja herb. 66,1 fm íbúð í kjallara í 
fjölbýlishúsi. Björt og mjög fín íbúð á 
eftirsóttum stað.Ýmis heimilstæki og 
húsgögn geta fylgt. Frábær kostur fyrir 
ungafólkið. Verð 16,5 millj.

Sogavegur
2ja herb. 55,7 fm íbúð á hæð í 
þríbýlishúsi. Mikið endurnýjuð, falleg 
íbúð í grónu hverfi . Sér inngangur. Góð 
suðurverönd. Verð: 15,8 millj.

Grettisgata 
- atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði, götuhæð, 74,4 fm. Í 
húsnæðinu er í dag teiknistofa. Hentugt 
húsnæði fyrir margvíslega starfsemi. 
Bjart, huggulegt pláss. Verð 9,9 millj.

Viltu selja 
sumarhús!
Höfum kaupanda 

að nýlegu, vönduðu 
sumarhúsi. Staðgreiðsla.

Kári Fanndal Guð Brandsson  Sigrún Sigurpálsdóttir lögg. fasteignasali

Verðmetum 
eign þína frítt
samdægurs


