
FASTEIGNIR.IS

Inná www.landmark.is er hægt að panta 
verðmat eða selja í sölu. 

...Og við höfum samband um hæl!
Landmark fasteignasala 
- Þú hringir – við seljum!

KÍKTU INNÁ WWW.LANDMARK.IS – ÖFLUGUR HÓPUR SÖLUMANNA!

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

20. JÚNÍ 201125. TBL.

Hraunhamar fasteignasala hefur til sölu 
glæsilegt einbýli á einni hæð með sérstæðum 
bílskúr í Hafnarfirði.

E inbýlið stendur við Steinahlíð í Hafnarfirði og 
er í heildina 168 fermetrar.

Góður inngangur er á húsinu og komið er 
inn í rúmgóða flísalagða forstofu með vönduðum 
skápum. Gott herbergi er inni af forstofu.

Björt stofa er í húsinu og falleg borðstofa. Einnig 
er rúmgóður sjónvarpsskáli með útgangi út á suður-
verönd. Eldhúsið er með vandaðri innréttingu. Gott 

þvottaherbergi með sérútgangi er einnig í fasteign-
inni.

Í svefnálmu eru tvö góð barnaherbergi með skáp. 
Þá er rúmgott svefnherbergi með skáp og útgangi út í 
garðinn. Einnig er flísalagt baðherbergi með baðkari, 
sturtuklefa, vandaðri innréttingu og glugga.

Innfelld halógenlýsing er í stofu, borðstofu og sjón-
varpsskála. Þar er einnig hvíttaður askur á loftum og 
eikarparkett á gólfum.

Rúmgóður 32,8 fermetra bílskúr stendur við fast-
eignina. Þá er garður auk verandar með skjólgirð-
ingu og heitum potti. Fyrir utan er hellulagt bílaplan 
með hita.

Einbýli á rólegum stað
Eignin er fullbúin og vönduð.
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Auglýsingasími

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

ÞAKÍBÚÐ  F.60 ÁRA OG ELDRI VIÐ 
HRAFNISTU /KLEPPSVEGUR

Kleppsvegur 62 
Reykjvaík - efsta hæð 
(7.hæð) 2ja herbergja 86 
fm. íbúð með glæsilegu út-
sýni og suðursvölum. Húsið 
er með þjónustusamning við 
Hrafnistu. Öryggishnappur í 
íbúð. Verð kr. 19,9 milljónir. 
Áhvílandi ca. 12 milljónir.
Andrés tekur á móti þér og 
þínum í dag kl. 17,30-18,30
Nánari upplýsingar gefur 
Andres Pétur á Fasteign.is 
í síma  5-900-800 / 
772-0202 eða á 
andres@fasteign.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30–18:30

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Ca. 112 fm. björt og falleg, talsvert endurnýjuð íbúð á 2 efstu hæðum í lyftuhúsi. Tvennar 
svalir, sólskáli. 2 svefnherbergi. Íbúðin er mjög smekkleg og er í þægilegu íbúðarhúsi þar sem 
innangengt er í alla þá þjónustu sem Eiðistorgið hefur uppá að bjóða. Verð 29,5 millj.

Eiðistorg-penthouse

Háalind-parhús

Ca, 207 fm glæsilegt, nýlegt parhús á 2 hæðum. Arinn í stofu. Gott eldhús, innréttingar úr hlyni. 
Húsið er vel hannað og skipulagt með 5 svefnherbergjum, rúmgóðum bílskúr og vönduðum 
innréttingum. Skipti möguleg á 4ra herbergja íbúð. Verð 54,9 millj.

Vesturberg-endurnýjuð útsýnisíbúð
Ca. 60 fm. talsvert endurnýjuð falleg íbúð á efstu 
hæð með frábæru útsýni yfir borgina. Nýlegt eldhús, 
þvottaherbergi inn af eldhúsi. Góð eign. 
Verð 14,9 millj.

Laugateigur 14
Ca. 80 fm. björt og falleg kjallaíbúð á góðum 
stað. Skiptist í svefnherbergi, stofu, eldhús 
og bað. Sérgeymsla á hæðinni og sam. 
þvottahús. Íbúðin er laus við samning. Verð 
16,9 millj. OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18 
Viðar sýnir gsm. 694-1401

Blikahólar-útsýnisíb. m. bílskúr
Ca. 65 fm íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi. Frábært útsýni 
yfir borgina og sjóinn. Góður ca. 26 fm. bílskúr 
fylgir. Verð 16,9 millj.

Vantar
2ja og 3ja

herbergja í 
101, 105 0g 107” 

OPIÐ HÚS

2ja herbergja

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á
 www.fold.is

 – eða hafðu samband í síma 
552 1400 / 694 1401

SUMARHÚSIN 
SELJAST Á FOLD - 

MIKIL EFTIRSPURN 
EFTIR

SUMARHÚSUM

Sumarhús Eyrarskógi-skipti á bíl 
möguleg
Sumarhús á fallegum stað nálægt Reykjavík á 
viðráðanlegu verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. 
Auk þess geymsluskúr. Skipti möguleg á bíl. 
Verð 6,9 millj. 

Seljabraut-6 svefnherb. og stæði í 
bílgeymslu
Ca. 190 fm. raðhús á 3 hæðum. Góður pallur á lóð. 
6 svefnherbergi. Stæði í bílgeymslu fylgir. Hentar 
vel fyrir stórar fjölskyldur. Skipti möguleg á 4ra-5 
herbergja íbúð. Verð 32,9 millj

Sumarhús

Einbýli Neshömrum Grafarvogi
Ca. 183 fm. fallegt einbýli á einni hæð á rólegum 
og góðum stað v. Neshamra í Grafarvogi. 4 
svefnherbergi, góður pallur og mjög fallegur garður. 
Skipti möguleg á minni eign. Verð 57,9 millj

Efstasund 52 einbýli
Ca. 222 fm. fallegt mikið endurnýjað einbýli á 
2 hæðum ásamt bílskúr. Þetta er eign sem er 
glæsilega endurnýjuð. Bílskúr er í dag innréttaður 
sem séríbúð. Húsið er mjög smekklega innréttað. 
Sjón er sögu ríkari. Verð 59,8 millj.

Einbýlishús

Raðhús

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 808

Viltu selja – Viltu kaupa – Viltu leigja
LAUSNIN ER fasteign.is

Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 
Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla5 900 800

Ólafur B Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Fax 5 900 8085 900 800
Helgi SnorrasonGísli RafnÍris Hall. 

Lögg. fasteignasali/
Lögg.leigumiðlari

Ólafur B Blöndal.
Lögg. fasteignasali 
20 ára starfsreynsla

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

KRISTBERG SNJÓLFSSON
í i 892 1931

VERSLUN MEÐ EIGIN INNFLUTNING

Hafðu samband

Stórverslun á höfuðborgarsvæðinu með ýmsar sérvörur. Um er 
að ræða eina af öflugustu sérvöruverslunum landsins með miklu 
vöruúrvali og góðri framlegð. Allar vörur fluttar inn frá einum 
byrgja sem gerir allt umhverfið þægilegra. Miklir möguleikar 
á stækkun bæði hérlendis sem á Norðurlöndunum. Þetta er 
tilvalið tækifæri fyrir fjárfesta sem vilja byggja upp stórveldi.

K
Sí

HHHH

tilvalið tækifæri fyr

ími: 892 1931Sí
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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

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

83,5 m2
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 12,9m

Leifsgata 
Góð 2ja herb

101 Rvk

44,1 m2
Ósamþ. 2ja herbergja 

v. 11,9m

Iðufell
Rúmgóð 2ja herb

111 Rvk

68 m2
3. hæð
Stutt í alla þjónustu

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 13,9m

Hraunbær
Mjög góð 2ja herb

110 Rvk

62 m2
Mjög góð 2ja herbergja
Ný gólfefni
Stutt í alla þjónustu

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

v. 28,4m

Fagrakinn 
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 24,9m

Álfatún

102,5 m2
Mikið útsýni
Stutt í alla þjónustu 

Mjög góð 4ra herb
200 Kóp

v. 19,4m

Laugavegur

Mikið endurnýjuð
Hús í góðu ástandi
Næg bílastæði
Snyrtileg sameign

Falleg 3ja herb
105 Rvk

v. 27,9m

Naustabryggja
 Glæsileg 4ra herb

110 Rvk

135 m2 endaíbúð
Í góðu lyftuhúsi
Stæði í bílageymslu

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttir
skjk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

v. 12,9m

Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Mjög góð áhvílandi lán

v.v.v.v.v.v.v.vvvvvvv.vvvvvvv.vvvvvvvvvvvvv.vvvvvvvvvvvvv. 111111111111 11111111 1111111111111 11 1111111  111111111111111111111177,7,7,77,77,7,777,7,777777,777777777,777,7,77777,777,7,777777,7777,7,77777777,,77,7777,7,,777,,,,,,,,,,,999m99999999

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timbumbumbummbmbumbumbumbummmmbbmbumbumbuum rverönd
SkSkSkeSkkSkeSkeSkeSkeSkeSkeSSkSkSkSkSkSkSSSkeekekeekekk mmtmmtmmmmmmmmtmmtmmtmmtmmmmtmmtttmtmmmttmmtmmtmtmmtmtmmmmtmmtmmmmmttmmmmmmmmttttttttmmtttttmtmmmmmmmtttiileililelleileiilllleeiiililllleeeileiilllleeeeeilllleeeeeeillleeeeeeeilllleeeeeeeilllleeeeeeeeiiillleeeeeeeiiiilllleeeeeeeiilllleeeeeiillleeeeeeeilellleeeeeg ígg íg íg íg íg ígggggg íg íg ííg íg ígggggggg ígggggggggggg búð
SkiSSkiSSkSkSSkSkSkSkSkSkiSkSSkSkSkkkikiiSkSkkSkiSkiSkiSkkkkkkiiiSkkkkkkkiSkiiSkiSSSkkkkkkSkSkkiSkiSkiSkiSSSkSkiSkiSkikiSSSSSSkiSkiSkkSSSkiSkSkki tttpttiptiptipptptitippptiptptptiiipptttttiiiptipppppppppttptitptiptiptippppppppppttptpppppppptptptptiptipppppppppppppppp k koko kokkok kokokkkkkokokkkkkkkkkkkkkkkok kk kkkkoo kkkkkokoo kk kkkkkokoookkkokooooo  kkkokokooooomammmaa aaaamma aaaaaaamamamaaaaaaaaammmama aaaaaamaaaaaamaaaaaaaaaaaa a maaa a tiliillilllilllttilttitittttttttttttttttttt  gr g g g g g gggggggggg einninnninnna áaaa a ááaaaaa ááaa á 
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- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 
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Heimahagi 9
Mikið endurnýjað einbýli

800 Selfoss

Gott innra skipulag
Fjögur góð svefnherbergi
Skoða skipti á eign á höfuðb.
Áhv. lán geta fylgt
Laus fljótlega

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, 
Sölufulltrúi

atli@miklaborg.is  
sími 899 1178

18:00 - 19:00

fimmtudagur 23.júní

OPIÐ HÚS Á FIMMTUDAG

v. 25,9m

 

Hverfisgata 21
Virðulegt hús við hliðina á Þjóðleikhúsinu

101 Reykjavík

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði á frábærum stað
Langtíma leigusamningur

Til leigu

TIL LEIGU

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 33,9m

Vogagerði
Einbýli

190 Vogar

Gott skipulag
Mikið endurnýjað
Skipti á minni eign í RVK

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

Til leiguv.vv  224,44,4,,999mm9m9m9m9m9m9m9m99m9m9m9m99m99m9mm

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl sttaðsaðsetnetningingngngngngngngngingnginggingngnnnnnnngngnging

... 300-400 m² einbýli á Seltjarnarnesi
í skiptum á 240 m2 einbýli á einni hæð í sama hverfi.  
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... Sérhæð á Seltjarnarnesi 
með 3-4 svefnherbergjum auk bílskúrs. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi.
Fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... hæð í vesturbæ Kópavogs 
eða Digraneshverfi.
Lágmark 3 svefnherbergi.
Fyrir aðila sem er búinn að selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... að rað/par húsi við Frostaskjól á Seltj.
Fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson
 í síma 695 9500 eða hilmar@miklaborg.is

... rað-, par- eða einbýli í Kópavogi.
Er með kaupanda sem er búinn að selja sína eign. 
Verðhugmynd allt að 48 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... eign í Fossvoginum 200-300 m² 
Verðhugmynd 40-55 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 2-3ja herb eign í 108 Rvk 
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut. 
Verðhugmynd 17-20 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
 í síma 615-8200 eða mar@miklaborg.is

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

 

Við leitum að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Stigahlíð

v. 87,5m

105 Reykjavík
Stórglæsilegt og sérlega vel skipulagt 275,4 m2 einbýlishús 

með innbyggðum  bílskúr við Stigahlíð í Reykjavík. 

Húsið hefur allt verið endurnýjað jafnt að innan sem utan. 

Fallegur gróinn suðurgarður með harðviðarverönd.
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