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Fasteignamarkaðurinn hefur 
til sölu mjög fallegt og vandað 
einbýli á grónum stað í 
Garðabæ.

F asteignin stendur við 
Bæjargil og er skráð 182,9 
fermetrar auk 32 fermetra 

bílskúrs. Húsið er á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð er forstofa, 
gestasalerni, hol, stórar samliggj-
andi stofur, sólskáli, eldhús og 
þvottaherbergi. Á efri hæð er 
sjónvarpshol, fjögur svefnher-
bergi og baðherbergi.

Komið er inn í flísalagða for-
stofu með fatahengi. Gestasalern-
ið er flísalagt í hólf og gólf með 
sturtuklefa. Stofurnar eru park-
etlagðar og bjartar með útgangi 
á verönd til vesturs. Sólskálinn 
er flísalagður, með gólfhita og út-
gangi á verönd til suðurs. Eldhús-
ið er með innréttingum úr hvítt-
aðri eik með mósaikflísum á milli 
skápa, ásamt eyju með háfi yfir 
og góðri borðaðstöðu. Þvottaher-
bergið er rúmgott, flísalagt og 
vel innréttað. Þaðan er gengið 
út á lóð með veröndum og skjól-
veggjum. Á baklóð fasteignarinn-

ar er einnig stór túnblettur.
Stigi úr járni með þrepum úr 

marmara og glerhandriði ligg-
ur upp á efri hæð. Stigapallurinn 
er parketlagður og með vinnuað-
stöðu. Sjónvarpsholið er parket-
lagt og með útbyggðum glugga. 
Svefnherbergin fjögur eru park-
etlögð. Eitt þeirra er með rúm-

góðan fataskáp og útgangi á flísa-
lagðar svalir. Baðherbergið var 
endurnýjað árið 2010 og er flísa-
lagt, með góðum innréttingum og 
hornbaðkari.

Bílskúrinn er flísalagður, með 
geymslulofti yfir og rafmagni, 
hita og rennandi vatni. Raf-
magnsopnari er á bílskúrshurð.

Vandað einbýli á grónum stað
heimili@heimili.is

Sími 530 6500
heimili@heimili.is

Sími 530 6500



Opið virka daga frá kl. 9-17





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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Efstasundi 85 104 Reykjavík

Sjarmerandi tvíbýlishús ásamt bílskúr og stórum 

fallegum garði. Húsið er klætt timburhús á steyptum 

kjallara sem er nýrri en sjálft húsið, með risþaki úr 

timbri klæddu bárujárni. 

Eignin er 6 herbergja íbúð á 3 hæðum. 

Á 2. hæð eru 4 svefnherbergi 

Eigninni tilheyrir bílskúr sem er á lóðinni 

og stæði fyrir framan hann.

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 11.júlí

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 31,9m

v. 16,7m

Kleppsvegur
3ja herbergj

104 Rvk

Stærð 78,1 m2 
Lyftublokk
Góð staðsetning
Góð áhvílandi lán

v. 25,9m

Espigerði
Glæsileg útsýnisíbúð

108 Rvk

102 m2  
8. hæð
Falleg íbúð
Laus strax

v. 69,0

Selvogsgrunn
Glæsilegt einbýlishús

104 Rvk

Frábær staður
Teiknað af Jóhanni Eyfells
Húsið er mikið listaverk
og vel skipulagt 

v. 18,8m

Meðalholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Eftirsótt staðsetning
Aukaherbergi í kjallara
Tvær stofur
Góður garður

v. 24,4m

Frostafold
Góð 3ja herb

112 Rvk

Sérinngangur og bílskúr
Góður suðurpallur
Eftirsótt eign!

v. 16,9m

Næfurás
Stór 2-3ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Frábært útsýni
Mikið áhvílandi!
Lækkað verð!

v. 34,0m

Aðalland
3ja til 4ra herb

108 Rvk

Falleg 140 m2íbúð
Þar af bílskúr 30 m2
Sérinngangur

v. 26,8m

Núpalind
Falleg 4ra herb

201 Kóp

Rúmgóð og björt 113 fm
Suðursvalir
Á 3.hæð í lyftuhúsi
Laus strax

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

105 Rvk

Á 2. hæð
88,6 m2 + 22,3 m2 bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 21,8m

Rauðagerði
Falleg 3ja herb

84,5 m2 í risi
Suðursvalir
Góð rými
Vel við haldið hús
Góð staðsetning 

108 Rvk

v. 18,9m

Suðurhólar
3 herb

111 Rvk

Stærð 91 m2 
Jarðhæð
Sér inngangur
Góð staðsetning

V. 13,9m

Víkurás

Íbúðin er á 3. hæð
Suð-vestursvalir
Kíktu á þessa!

Snyrtileg 2ja herb
110 Rvk

v. 56,0m

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kóp

Sérstæður bílskúr og sauna
4 svefnherbergi
Gott fjölskyldurými
Alger gullmoli!

v.79,8m

Fornaströnd
Sérlega vandað einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur
Heitur pottur

v. 49,5m

Jórusel
Fallegt einbýlishús

109 Rvk

Reisulegt hús - 300 m2  
Fjögur góð herbergi, 
stofa og borðstofa
Eignin getur verið laus fljótlega
Skipti koma til greina

v. 22,2m

Svarthamrar
Hlýleg 3ja til 4ja herb

112 Rvk

Rúmgóð íbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning 
Stutt í skóla og leikskóla
Góð áhvílandi lán

v. 58,9m

Naustabryggja 
Glæsilegt endaraðhús

110 Rvk

Glæsilegt útsýni
Vandaðar innréttingar
40 m2 bílskúr 200 m2 íbúð

v. 69,5m

Hamravík
 Glæsilegt einbýli

112 Rvk

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús
Frábært útsýni, góður staður
Óbyggt svæði rétt við húsið
Snýr vel
Þarfnast lokafrágangs

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

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 

- 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 



v. 53,0m

Hjálmholt
Glæsileg neðri sérhæð

105 Rvk

Við eina vinsælustu götuna 
í hlíðunum.
5 - 6 herbergi
Góðar stofur
Mikið uppgerð íbúð

v. 60,0m

Flókagata
Sérhæð og kjallari

105 Rvk

Í fallegu húsi 
á þessum vinsæla stað
Samtals 200 m2
selst saman eða í sitthvoru lagi

v. 13,5m

Laugateigur
2ja herb
105 Rvk

Tveggja herbergja 
íbúð á jarðhæð í 
snyrtilegu fjórbýli 

Til leigu

Kringlan
Skrifstofu húsn. til leigu

103 Rvk

c.a. 75 m2 
Laust strax

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur s. 897 0634
throstur@miklaborg.is

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

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

v. 46,5m

Hlaðbrekka

Einbýli

200 Kóp

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

v. 37,9m

Njálsgata

Sérhæð

101 Rvk

Góð og mikið uppgerð 
neðri sérhæð
Þrjú svefnherbergi
Tvær stofur
Hús í góðu standi á 
frábærum stað

... eign í 104 - 105 (nágrenni við Laugardalinn).
4-6 svefnherbergi. Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 5 herbergja íbúð (4 svefnherbergi) í 
Norðlingaholti. Má vera mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Jason Guðmundsson
 í síma 569 7000 eða jason@miklaborg.is

... raðhúsi í Fossvogi með hugsanleg skipti 
í huga á minni eign í Fossvogi.
Um er að ræða íbúð sem hefur verið mikið endurnýjuð.  
Raðhúsið má þarfnast viðhalds.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@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

... 4-5 herbergja íbúð í Kórunum á því 
sem næst yfirtöku.
Um traustan greiðanda er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... neðri sérhæð í Norðlingaholti með sér inngangi.  
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... rað eða parhúsi í Fossvoginum.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@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                

... 5 herbergja íbúð eða raðhúsi í Víkur eða 
Foldahverfi í Grafarvogi með bílskúr. 
Hugsanlegt er að bjóða skipti á 4 herbergja íbúð á 
Bakkastöðum, þó ekki skilyrði.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... Leitum að 350 m²+ einbýlishúsi í Garðabæ.
Fyrir fjársterkan aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

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

Við leitum að ...

v. 19,8m

Lækjarbakki
Glæsilegt sumarhús

Grímsn.

8.022 m2  eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 13,7m

Bíldsfell
Fallegt sumarhús

Grímsnesi

Gróið 1 ha eignarland
Glæsilegt útsýni
Einstök staðsetning

v. 28,9m

Eyjatún
Nýlegt sumarhús

Kjós

Fullbúið 114 m2 sumarhús
Gott skipulag
Stórt svefnloft
Stór verönd með heitum potti
Ýmis skipti skoðuð

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2 
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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Til sölu 
um 300 hektara

land í Mosfellsbæ

Allar nánari upplýsingar veitir

lögg. fasteignasali hjá Fasteignamiðstöðinni
Hlíðasmára 17, 201 Kópavogi
S: 550 3000  GSM: 892 6000
magnus@fmeignir.is

Fasteignamiðstöðin er með til sölu 
áhugaverða eign fyrir fjársterka aðila 
m.a. vegna nálægðar við þéttbýli 
Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Aðgangur 
að landinu er með besta móti. Stutt er í 
margvíslega afþreyingu og þjónustu og 
býður það upp á ýmsa möguleika vegna 
stærðar, staðsetningar og umhverfi s.

Magnús Leópoldsson

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



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is



Gagnagaman í öruggu umhverfi
Árið 2007 stofnaði Brynja Guðmundsdóttir þekkingarfyrirtækið Gagnavörsluna. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Ásbrú í sérhæfðu vörsluhúsnæði búnu full komnu öryggis- 
og brunakerfi. Þar eru varðveitt skjöl, munir, menningar minjar og lista verk fyrir ýmis fyrirtæki 
og stofnanir. Gagnavarslan hefur þróað hugbúnaðarlausnir á sviði upplýsingastýringar, s.s. 
CoreData ECM og kröfukerfi.  Fyrirtækið býður einnig upp á skönnunar- og prentþjónustu.  
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 sérfræðingar á ýmsum sviðum upplýsinga- og tæknimála.

GAGNAVARSLAN er eitt fjölmargra fyrirtækja 
sem kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða 
og atvinnulífs, sem sína bækistöð.

www.gagnavarslan.is

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is



FASTEIGNAMIÐLUN VESTURLANDS
SOFFÍA MAGNÚSDÓTTIR,

LÖGGILTUR FASTEIGNA- OG LEIGUMIÐLARI
KIRKJUBRAUT 40

SÍMI 431 4144 - 846 4144
fastvest.is

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
Sími 695 8905
elin@domusnova.is
elin.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Farðu beint á 
domusnova.is

Vegna góðrar sölu fasteigna
óskum við eftir eignum á skrá!
Gerum verðmat þér að kostnaðarlausu!

Ólafsgeisli 43 
113 Grafarholt:  
Stærð: 192,5 fm
Verð: 54.900.000

Enda raðhús
5 svefniherbergi.
Stór verönd.
Óhindrað útsýni.

OPIÐ HÚS

0PIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
11.07.2011 KL. 17.00-17.30

Æsuborgir 7 
112 Gravarv.:  
Stærð: 189,5 fm
Verð: 43.500.000

Fallegt parhús.
5 svefnherbergi.
Glæsilegt fjalla- og 
sjávar útsýni.
Frábær staðsetning.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
11.07.2011 KL. 18.00-18.30

Marbakki. 
Hákotsvör 9 
225 Álftanes:  
Stærð: 318,8 fm
Verð: 69.900.000.
Í húsinu í dag er 
starfsemi og rekstur 
Leirkrúsarinnar sem 
er mörgum handverks 
listamanninum kunn. 
Rekstur hennar er 
einnig til sölu, nánari 

upplýsingar á 
www.leir.is og hjá 
söluaðilum.

Eign með óteljandi 
möguleikum.
Þetta er afar einstök 
eign, alveg niður við 
sjóinn með óspillta 
náttúruna við 
lóðarmörkin og 
óhindrað útsýni til 
allra átta.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
11.07.2011 KL. 19.00-20.00

Grýtubakki 4 
109 Breiðholt:  
Verð: 18.900.000
Stærð: 99,9 fm

4 herbergja.
Nýlega endurnýjað 
eldhús.
Nýlega endurnýjuð 
gólfefni

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 
12.07.2011 KL. 17.30.18.00

heimili@heimili.is

Sími 
530 6500

Hrefnugata 4
105 Reykjavík
Góð sérhæð með risi og bílskúr 

Stærð: 134,6 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1939

Fasteignamat: 25.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.000.000
Íbúðin er með eikarparketi á gólfi sem er ný slípað og lakkað.
Svefnherbergi er á hæðinni með fataskáp og dúk á gólfi.Rúmgóð Stofa/ borðstofa með parket á gólfi,
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar með sturtuhengi, handklæðaofn og hvít innrétting.Eldhús
með hvítri innréttingu, eldavél, viftu og góðum borðkrók. Beyki stigi er á milli hæða.Á efri hæð eru þrjú
svefnherbergi. Baðherbergi með flísum á gólfi.Sjónvarpshol með beykiparket á gólfi. Þvottahús er í
sameign. Sér bílskúr.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!


