
FASTEIGNIR.IS
7. FEBRÚAR 20116. TBL.

Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu glæsi-
lega íbúð með fallegu sjávarútsýni við Löngu-
línu í Garðabæ.

Í búðin er á efstu hæð í húsi sem stendur vestast á 
tanganum við Sjálandið í Garðabæ. Hún er sér-
staklega vönduð með mikilli lofthæð og stórum 

gluggum. Marmari og parket er á gólfum og vandað-
ar innréttingar. Stæði fylgir í lokaðri bílageymslu.

Íbúðin er um 150 fm og skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, eld-
hús og stofu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Í kjall-
ara er sérgeymsla.

Komið er inn í forstofu með marmaragólfi. Svefn-
herbergin eru parketlögð með fataskápum. Baðher-
bergið er marmaralagt í hólf og gólf með glæsilegri 
sturtuaðstöðu og vandaðri innréttingu. Góð innrétt-
ing í þvottaherbergi. Eldhúsið er opið inn í stofu með 
marmara á gólfi og vönduðum innréttingum. Granít 
er á borðum. Stofan er sérstaklega glæsileg með stór-
um útsýnisgluggum.

Marmari er á gólfi en miðja stofunnar er römm-
uð inn með fallegu parketi. Suðursvalir eru frá stofu 
með fallegu sjávarútsýni.

Húsið stendur við sjóbaðströndina í Sjálandshverf-
inu og er útsýnið með því betra sem gerist.

Eign fyrir vandláta
Hátt er til lofts í stofunni og ægifagurt útsýni til sjávar.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500
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hæð eða stórri íbúð til leigu í Hvarfahverfinu
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur 
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja – 4ra herbergja góðri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með bílskúr eða bílageymslu.
Verð allt að kr. 30 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í Salahverfi 
í Kópavogi.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

4ra herbergja góðri íbúð í nágrenni, 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðu rað/parhúsi með tveimur íbúðum í nágrenni 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla.
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

raðhúsi í Fossvogi.
Höfum ákveðinn kaupanda að sem er nýbúinn
að selja sína eign. Afhendingartími er 1. júní 2011.
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson 
 í síma 899 3700.

nýlegri 120+ fm íbúð á höfuðborgarsvæðinu.  
Stæði er skilyrði.  Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100.

4ra herbergja á höfuðborgarsvæðinu 
gegn yfirtöku á lánum.  
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

5-6 herbergja íbúð í efri byggðum Reykjavíkur. 
Skilyrði að um sé að ræða möguleika á 5 svefnherbergjum.  
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðri 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

2ja-3ja herbergja íbúð undir 15M. 
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485. 

eign á höfuðborgarsvæðinu í skiptum 
fyrir sérbýli á Selfossi. 
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

sérbýli í Linda- eða Salahverfi.
Bein kaup eða skipti á minni eign í hverfinu.
 - Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

3ja til 4ra herbergja íbúð 
í Linda- Sala- og Kórahverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

sérbýli, tilbúnu til innréttinga 
á höfuðborgarsvæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

220-300 fm einbýli í Vesturbæ Kópavogs og 
Hjallahverfi í Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

280 -350 fm einbýli í Lindahverfi í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485.

hæð, par- eða raðhúsi í barnvænu umhverfi 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, verð 35-40M. 
- Nánari upplýsingar veita Hilmar Jónasson í síma 695 9500 
 og Heimir Eðvarðsson í síma 893 1485.

4ra-5 herbergja íbúð í Vesturbæ við Granda, 
Mela eða Haga.
Fyrir aðila sem er búinn að selja sína eign. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

rað- eða parhúsi í Vesturbæ eða Seltjarnarnesi. 
Stóri stofu og eldhúsi. Lágmark 2 svefnherbergi. 
Kostur ef eignin er á einni hæð. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

par- eða raðhúsi í Hjöllunum eða Salahverfi.
Allt að 40 milljónir, lágmark 3 svefnherbergi. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

4ra-5 herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Kostur ef það er mikið áhvilandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason í
  síma 822 2307

par- eða raðhúsi á Stór-Höfuðborgarsvæðinu.
Í skiptum fyrir 110 fm íbúð í Kríuhólum. 
Mjög rúmur afhendingartími ef þess er óskað. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

einbýlishúsi á Seltjarnarnesi.
Fyrir fjölskyldu sem er búinn að selja sína eign. 
Sterkar greiðslur og afhendingartími getur verið í vor. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

einbýli eða raðhúsi í Gvendargeisla eða 
Þorláksgeisla. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

góðri hæð í Hlíðunum. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

3ja-4ra herbergja í 
Safamýri/Fellsmúla/Hvassaleiti.
Helst mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýli í Laugarás/Teigum. 
Má vera með aukaíbúð
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sérbýli í Reykjavík í kringum Landsspítalann 
Fossvogi eða Akrahverfi Garðabæjar.
Fyrir fjölskyldu sem búin er að selja sína eign.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

sérbýli á Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Í skiptum fyrir fyrir 3ja herbergja fallega eign í Grafarvogi.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

18 - 20 milljón króna eign í góðu fjölbýli í hverfum 
112,113 og 105 - Bein kaup.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

16 - 18 milljón króna eign
í hverfum 104, 105 og 108.
Yfirtaka á lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir 
 í síma 695-8905

Vegna mikillar eftirspurnar vantar íbúðir í sölu 
í Norðlingaholtinu.  
- Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Mikluborgar. 

Við leitum að ...
Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasalir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasalir

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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Verð 38,0m

Vífilsgata 105 Reykjavík
3 hæða parhús

Mjög fallegt og vel við haldið parhús, húsið skiptist í tvær

hæðir og kjallara. Fallegur og gróinn garður með hellulagðri

verönd. Vel skipulögð eign sem nýtist sérlega vel. 176 fm

og fimm svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.





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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v. 29,0m

Tómasarhagi
5 herb

107 Rvk

Stórglæsileg rishæð
Reisulegt hús
Mikið endurnýjuð íbúð
Útsýni
Laus strax.

v. 19,9m

Langholtsvegur
3ja herb

104 Rvk

Risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

116 Rvk

172 fm á einni hæð
Einbýli
Innbyggður bílskúr
4 svefnherbergi

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 15,0m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 31,5m

Flúðasel
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 36,9m

Fellahvarf
4ra herb
203 Kóp

Glæsileg efri hæð
Stórbrotið útsýni
Sérinngangur

v. 33,7m

Bústaðavegur
4ra herb
108 Rvk

134,5 fm á 2 hæðum
Glæsilega nýuppgerð
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað

v. 23,5m

Njálsgata
3-4 herb

101 Rvk

Rúmgóð 88,1 fm
Töluvert endurnýjuð
Fyrsta hæð
Falleg eign

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Blikahöfði
4ra herb
270 Mos

148 fm
40 fm
Aðgen
Góðu

v. 24,9m

Hvassaleiti
4ja herb
103 Rvk

Falleg og mikið endurnýjuð
Nýlegt eldhús og bað
Bílskúrs
Frábær staðsetning
Gott áhvílandi lán

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 17,9m

Klapparstígur
2ja herb
101Rvk

1. hæð
Lítið fjölbýli
Miðbær
Falleg og björt íbúð

Tilboð

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

Glæsilegt einbýli
350 fm, möguleiki á aukaíbúð 
Frábært útsýni til norðurs
Sérlega vandað hús

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

Atli Snær
Sigvarðsson

Atli hefur áralanga reynslu af sölu fasteigna.

Orðin sem okkur finnst lýsa Atla best eru:
„Gæfan fylgir góðri nennu”
En Atli er hörkuduglegur og framtakssamur 
einstaklingur sem gustar af.

Atli er maðurinn sem kemur málunum í gegn 
fljótt og örugglega.

Atli er sunnlendingur sem þekkir suðurlandið 
eins og fingurna á sér. Hann hefur mikinn áhuga 
á hvers kyns útivist og hreyfingu og starfaði m.a 
um árabil í flugbjörgunarsveit.  Á sumrin er Atli 
liðtækur á golfvellinum og duglegur í útilegum 
víðs vegar um landið.

  Hafið samband við Atla
 á atli@miklaborg.is 
 eða í síma 899 1178

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflugs og 
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætlum við a
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hér á opnu
Maður vikunnar að þessu sinni er

v. 54,8m

Fjallalind 201 Kóp

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasalir

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasalir
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- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Innlit 
á M

iklaborg.is

Í Innlitinu flakkar þú 
um eignina með
samspili ljósmynda
og grunnteikningar.

Innlitin hafa 
vakið mikla 
athygli og 
standa öllum 
til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

Fáðu
Innlit
fyrir eignina 
þína!

Neðri hæð

Efri hæð

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús

 113 Reykjavík

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

Falleg íbúð á 2 hæðum
Þrjú góð herbergi, tvö 
baðherbergi
Aukin lofthæð

v. 39,9m

Klukkurimi
Parhús

112 Rvk

170 fm tvílyft parhús
Bjart og skemmtilegt
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Góð bílastæði 

v. 73,0m

Hjallavegur 28
Einstakt einbýli

105 Rvk

Eitt af þessum sérstæðu 
húsum í Laugaráshverfinu er 
komið í sölu. Til sölu 307 fm 
einbýlishús á glæsilegri 
hornlóð á gatnamótum 
Hjallavegar og Ásvegar. 
Húsið hefur verið endurnýjað
og endurhannað að mestu 
leyti nánast frá grunni á 
sérstaklega smekklegan hátt.
Þetta er hús fyrir vandláta. 

r veitir:
son hdl og löggiltur fasteignasali
s  sími 899 3700

Í dag milli 
kl. 17:00 og 17:45

7. feb.

OPIÐ HÚS

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

Fyrir eldri borgara á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 25,9m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 130 fm raðhús
Góð staðsetning, fallegt 
útsýni, Suðurgarður
Aukaíbúð í kjallara
Ákveðin sala

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 29,9m

Lækjasmári
4ra-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 20,7m

Hrísrimi
4ra herb
112 Rvk

Mjög góð 89 fm jarðhæð
Endaíbúð
Permaform hús
Fjölskylduvænt hverfi

v. 25,9m

Kristnibraut
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg 4ra herbergja
Jarðhæð
Frábært útsýni
Vandaðar innréttingar 

v. 17,9m

Kríuhólar
5 herb

111 Rvk

Endaíbúð
3 góð herb. ásamt vinnuherb.
Auðveld kaup
Skipti á stærri eign á
höfuðborgarsvæðinu

v. 36,9m

Espigerði
3ja-4ra herb

108 Rvk

Falleg 165 fm íbúð
Lyftuhús
Lækkað verð
Sérlega hagstætt lán
áhvílandi : 34,2m

Hjaltabakki 109 Rvk

v. 15,0m

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.18:00-18:30
Glæsileg 3ja herbergja íbúð með stæði í bílskýli og 
góðum u.þ.b. 40fm timbur-sólpalli!  
Íbúiðin er með sér-inngangi af svölum á annari hæð í 
fallegu fjölbýlishúsi með lyftu.
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, gott baðher-
bergi og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og stofu ásamt 
þvottaherbergi. 
Sérhannað sólargardínur. Eikarparket og náttúrustein á 
gólfum, allar innréttingar sem og hurðar úr eik o.fl.
Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS mánud og þriðjud. kl.17:00-17:30
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur stæðum í 
bílskýli,  merkt: 304. Íbúðin er á þriðju hæð í þessu flotta 
sex hæðalyftuhúsi í Sjálandshverfinu í Garðabæ,  Eignin 
er alls 151,7 fm að stærð með tvennum svölum. 
Stutt í skóla og almenna þjónustu í Garðabæ sem og 
útivistarsvæði s.s. ylströnd o.fl. 
Nánari uppl. Þóra gsm: 822-2225

OPIÐ HÚS mánud. 7. febrúar kl. 17.30 – 18.00
Skemmtilega skipulögð 3ja herb., 100fm íbúð í austur-
enda á 3ju hæð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaup. 
Húsið var tekið í gegn að utan í haust, múrviðgert, skipt 
um glugga og gler eftir því sem þurfti og allt málað 
og snyrt. Sameign lítur öll einstaklega vel út.  Einstök 
staðsetning íbúðar, hlóðlátt umhverfi með alla þjónustu í 
næsta nágrenni.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

OPIÐ HÚS mánud. 7. febrúar kl. 18.30 – 19.00
Raðhús, 217,2 fm  með innbyggðum  28,7 m2 bílskúr.  
Eignin er tilbúin að utan. Innkeyrsla er hellulögð og er 
hitalögn í henni. Lóðin er að öðru leyti frágenginn, sléttuð 
og tyrfð. Gólfhiti hefur verið lagður. Húsið er tæplega 
tilbúið til innréttinga. Steyptir veggir eru slípaðir og 
tilbúnir til spörslunar og málunar. Rafmagn ídregið að 
hluta. Léttir gifsmilliveggir eru óuppsettir. Eignin er seld 
á því byggingastigi, sem hún nú er í. Síðasta óselda 
raðhúsið í götunni. Ómótstæðilegt útsýni.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

Katrínarlind 2 - 4 – 113 Rvk Langalína 2 – 210 Gbæ

Álftamýri 8 – 108 Reykjavík Fossahvarf 4 – 203 Kópavogur.

Herbergi: 7 – Stærð: 217 fm Herbergi: 3 – Stærð: 100 fm

Verð: 21,4 m  

Verð: 24.9 m  

Herbergi: 3 – Stærð: 96,2 fm

Verð: 39.9m

Herbergi: 4 – Stærð: 151,7 fm

OPIÐ HÚS mánud og þriðjud. kl.17:30-18:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með tveimur stæðum í 
bílskýli,  merkt: 206. Íbúðin er á þriðju hæð í þessu flotta 
sex hæða lyftuhúsi í Sjálandshverfinu í Garðabæ,  Eignin 
er alls 171,6  fm að stærð með tvennum svölum. 
Stutt í skóla og almenna þjónustu í Garðabæ sem og 
útivistarsvæði s.s. ylströnd o.fl. 
Nánari uppl. Þóra gsm: 822-2225

OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.17:30-18:00 
Glæsileg  og vönduð íbúð á tveimur hæðum á efstu hæð 
í fallegu litlu fjölbýli í bryggjuhverfi Grafarvogs. 
 íbúðin er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð 
og efnisval er allt samræmt í húsinu. 
Spónlagður Kirsuberjaviður er í innréttingum og hurðum 
og rauðeik er á gólfum.  Tvö salerni eru í íbúðinni og 3 
svefnherbergi.  Aðeins tvær íbúðir eru í stigaganginum. 
Skipti á minni eign koma til greina..  
Nánari uppl. Hafdís  gsm 895-6107 

Langalína 2 – 210 Gbæ Naustabryggja 24 - 110 Rvk

Ásholt 2, við Laugaveg, 105 Rvk. Gaukshólar 2 – 111 Rvk.

Herbergi: 5 – Stærð: 175,6 fm  Stærð: 107 fm

Verð: 19.9 m  Verð: 32,9 m

Verð: 41.9 m  

Herbergi: 4 – Stærð: 171,6 fm

Verð: 29.9 m

Herbergi: 5 – Stærð: 127,1 fm

OPIÐ HÚS mánud. 7.feb. kl.17:30-18:00
Endaíbúð á 2 hæðum, TOPP-ÍBÚÐ (Pent- House) á 
tveim hæðum, samtals 150,2ferm + bíslkúr 25,5ferm = 
samtals 175,6ferm eignarhlutur.
3 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, 26ferm svalir, 
möguleiki á heitum potti á svölum, útsýni út um allt.
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Einstakt verslunar- og atvinnuhúsnæði
Einstaklega fallegt og vel staðsett 107 fm húsnæði, 
hentugt fyrir margs konar starfsemi. Hentug stærð og 
lögun húsnæðis. Há lofthæð, kerfisloft, léttbyggðir veggir, 
tvær sjálfstæðar inngönguhurðir frá Laugavegi og bakdyr 
inn í sameign. Loftræstikerfi, vatns og frárennslislagnir, 
allt svo aðgengilegt til að aðlaga húsnæðið að hinum 
fjölbreytilegustu notum. Straumur gangandi ferðamanna 
um Laugaveg við framdyr.
Nánari uppl. Árni s: 893 4416

Verð: 39,5 m  





...ég sá það á Vísi

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir leigjendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 
heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir

og almennar leiguíbúðir


