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Heimili fasteignasala hefur 
til sölu vandað parhús við 
Fjallalind 87 í Kópavogi. Opið 
hús verður í dag frá klukkan 
17.30 til 18.

Mjög vandað parhús með fallegum 
garði. Húsið er á tveimur hæðum, 
skráð 188 fermetrar. Íbúðarrýmið 
er 163,8 fermetrar og bílskúrinn 
24,5 fermetrar.

Nánari lýsing eignar: Neðri 
hæð. Komið er inn í flísalagða for-
stofu. Inn af forstofu er gott park-
etlagt gestaherbergi ásamt því að 
innangengt er í bílskúrinn. Hol 
parketlagt og gengið úr holinu inn 
í stofu, borðstofu og eldhús, sem 
eru samliggjandi. Úr borðstofunni 
er gengið út á verönd og þaðan út 
í garð. Á gólfum er parket. Kirsu-
berjaviðarinnrétting í eldhúsi. Úr 
holi er stigi upp á efri hæð.

Þar er hjónaherbergi með falleg-
um fataskápum úr eik og tvö góð 
barnaherbergi. Því til viðbótar er 
stórt sjónvarpsherbergi. Á hæð-
inni er flísalagt baðherbergi með 
baðkari og sturtu ásamt þvotta-
húsi með skápum og innrétting-
um. Úr sjónvarpsherbergi er geng-
ið út á svalir. Á gólfum efri hæðar 
er parket. Húsið er nýlega málað 
að innan og nýleg gólfefni á neðri 
hæð og teppi á stiga.

Vandað parhús í Kópavogi
Fjallalind 87 í Kópavogi er parhús með verönd og garði.
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Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900

Er sláttuvélin í stofunni? 
Vantar þig bílskúr? 

þér hentugri eign með bílskúr!
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Viltu se

miklaborg.is

v. 34,9m

Framnesvegur   
hæð

   101 Rvk

136 m2 með fallegu útsýni
Stórar stofur
3ja hæð, 
eina íbúðin á hæðinni
Mikið endurnýjuð

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 36,0m

Sóltún
3ja herb
105 Rvk

Glæsileg 108,9 m2
Efsta hæð
Lyftublokk
Eftirsóttur staður

v. 41,0m

Þrastarás
Fallegt miðjuraðhús

221 Hfj

190 m2 velstaðsett
Gott skipulag
Tvær verandir
Laust strax

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 39,9m

Grænamýri 
Mjög góð 4ra herb 

170 Seltj

Efri hæð - 112 m2
Stórar stofur 
Suðvestur svalir
Frábær staðsetning

v. 39,0m

Holtsgata 11
Einbýli
210 Hfj

Fallegt eldra einbýli
Stærð 223 m2
Mikið endurnýjað
Góð staðsetning
Bílskúr 32,8 m2r

v. 29,9m

Þrastarhöfði 
Raðhús
270 Mos

Höfum til sölu
tvö 185 m2 raðhús 
Góð staðsetning
Skemmtilegt skipulag

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

221 Hfj

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 57,0m

Grófarsmári
Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð
Frábært útsýni

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,0m

Nönnufell
Björt 3ja herb

111 Rvk

83,5 m2
Yfirbyggðar svalir
Útsýnisíbúð
Góðar innréttingar

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2            
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 78m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 64,5m

Akrasel
Einbýli

109 Rvk

Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð 2ja herb.
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur

v. 31,5m

Fálkagata  
4ra herb
107 Rvk

Stórglæsileg vesturbæjaríbúð
96,4 m2 íbúð á 1.hæð
Eignin er mikið endurnýjuð
Eftirsótt eign
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4ra herbergja íbúð í Bryggjuhverfi
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

3ja herbergja íbúð, afhending sem allra fyrst.
Í hverfum 103,105 eða 108. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

einbýlishúsi við Gvendargeisla. 
Traustur kaupandi leitar að einbýli við Gvendargeisla, með 
4ra herbergja íbúð í Þorláksgeisla í hugsanlegum skiptum.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.

Leita að einbýli í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup og sterkar greiðslur er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvarfa-, Sala- eða 
Kórahverfi Kópavogi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

eldri borgara íbúð,
ca 100 m2 í VR blokkinni (Hvassaleiti 56-58) við Kringluna. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

penthouse íbúð á svæði 101. 
Aðeins glæsilegar íbúðir koma til greina fyrir 
staðgreiðslukaupanda
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100. 

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

2-3ja herbergja íbúðum með miklu áhvílandi 
á svæði 104, 105, 107 og 108 svæðinu.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

fyrir ákveðinn kaupanda að glæsilegu 
einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 4ra herbergja íbúð í Grafarholti.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

Við leitum að ...elja ... en hafa hljótt um það?

Leitum að góðum eignum fyrir nokkra viðskiptavini okkar.

Ekki er um að ræða nein stærðartakmörk, ýmsar staðsetningar koma til greina 

og um er að ræða fjársterka kaupendur.

Ef þetta vekur áhuga þinn, vinsamlegast hafðu samband við 

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltan fasteignasala í síma 661 2100 eða

Rögnu S. Óskarsdóttur, MBA og löggiltan fasteignasala í síma 892 3342.

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur 55

3ja herb

107 Rvk

Virkilega falleg og mikið 
endurnýjuð 3ja herbergja

83,4 m2
Endaíbúð
Gott skipulag

Nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Finnbogason,  Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is  sími 822 2307

Á morgun 
frá 17:00-18:00

Þriðjudaginn 12. apríl 

OPIÐ HÚS

v. 28,0m

Lyngás
Atvinnuhúsnæði

210 Gbæ

285 m2 iðnaðarhúsnæði
Skiptist í tvær
jafnstórar einingar
Innkeyrsludyr

BÓKIÐ SKOÐUN

STÓRAGERÐI 42-44
 Stórglæsilegar íbúðir
Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir 
í einu vandaðasta 
fjölbýlishúsinu í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 7,2m

Sandskeið
Sumarhús

801 Self

Bláskógabyggð
50 m2 Sumarhús 
5.000 m2 eignalóð
Útsýni yfir Þingvallavatn
Stór sólpallur

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 21,9m

Háaleitisbraut
4ra herb
108 Rvk

Góð 4ja herbergja
Stærð 107,4 m2
Góð staðsetning
Efsta hæð
Fallegt útsýni

v. 4,8m

Faxafen 10
Atvinnuhúsnæði

108 Rvk

Iðnaðarbil
Stærð 50 m2
Frábær staðsetning
Ótrúlegt verð!

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 34,5m

Langalína
Glæsileg íbúð

210 Gbæ

117,4 m2 íbúð á 2. hæð
Stæði í bílageymslu
Lifa-design innrétting í eldhúsi
Frábær staðsetning, við 
sjóströndina, eftirsótt blokk

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri







Skuldlaus 
banki!

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð 
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaflega
rammbyggt, hefur eins metra þykka 
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti, 
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Skotheld bygging
Húsnæði með 100 íbúðum er til sölu eða
leigu. Húsið er 3.359 m2 á þremur hæðum. 
Það var byggt árið 1976 og er í mjög góðu
ástandi. Baðherbergi og eldhús er í öllum 
íbúðum og húsnæðið gæti því hentað 
vel undir stúdentagarða, lýðheilsuskóla, 
ráðstefnur o.fl. Húsið er staðsett í heilsu-
þorpinu á Ásbrú.

Lýðháskóli

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í flugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi,
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage) 
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin 
Reykjavík Whale Watching Massacre var
meðal annars tekin upp í verinu.

Atlantic Studios

Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka. Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var byggt árið 1956.
Gengið er inn á fyrstu hæð í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu hæð eru einnig tvær skrifstofur, 
baðherbergi og peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. 
Húsnæðið hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra þjónustu.

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningar-
salur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið 
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er 
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerfi er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika 
eða ráðstefnur.

Andrews-leikhúsið

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til 
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir 
á www.asbru.is/fasteignir.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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