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* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
vík.
Ákveðnir kaupendur
ur
Talaðu endilega
bíða eftir réttu
við Auði í síma
eigninni.
824-7772 eða
audur@fasteignasalan.is

Ný fasteign (hin seldist) Skólastræti.

Sérhæð í 101 Reykjavík
Heimili-fasteignasala kynnir
í einkasölu: Skólastræti 5B –
opið hús í dag frá 17.00-17.30.

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

G

óð, sjarmerandi 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli í bakhúsi í 101 Reykjavík við hliðina á Menntaskólanum
í Reykjavík. Gengið inn frá Amt-

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

sylvia@remax.is

mannsstíg. Stór og mikil sameiginleg lóð í góðri rækt, verönd með
skjólgirðingu. Búið að klæða húsið
og endurnýja að hluta.
Þegar inn er komið tekur við
flísalögð forstofa, fatahengi og efri
skápar. Tvö svefnherbergi, annað
er parketlagt, hitt með korki. Skápar í báðum herbergjum. Stofan er

með korki. Eldhúsið og borðkrókurinn eru flísalögð. Gott flísalagt
baðherbergi með sturtuklefa. Lítil
geymsla innan íbúðar. Í heildina
flott eign sem býður upp á mikla
möguleika.
Nánari upplýsingar veitir
Gústaf Adolf, gustaf@heimili.is.
Sími 530-6500 og 895-7205.
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Barónsstígur - skemmtilegt stúdío.
Björt og skemmtileg stúdíó íbúð, um 41 fm. Íbúðin
er mikið endurnýjuð, m.a. rafmagn, lagnir og
innréttingar. Frábærlega vel staðsett íbúð í miðbænum. Verð 13,9 millj.

Grettisgata - 3ja í risi - byggingarréttur !
3ja herbergja íbúð í risi sem þarfnast lagfæringa.
Tvö herbergi og stofa. Búið er að samþykkja
teikningar fyrir kvistum á framhlið. Eign sem bíður
uppá mikla möguleika. Verð 15,7 millj.

Hraunbær - 4ra herbergja.
Vel skipulögð um 97 fm íbúð á efstu hæð. Þrjú
herbergi og stór suður stofa, stórar suðursvalir með
frábæru útsýni. Endurnýjað baðherbergi, parket á
gólfum. Verð 18,9 millj.

Nönnugata 16 - Opið hús
Sérlega falleg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð í risi.
Mjög mikið endurnýjuð og í góðu ástandi. Svalir
með frábæru útsýni yﬁr miðborgina. Þvottahús á
hæðinni. V. 17,7 millj. SÝND Í OPNU HÚSI Í DAG
17:30-18:00.

Skólastræti 5B ,101 Rvk. - opið hús
73,5 fm neðri sérhæð í 2-býli við hliðina á MR,
gengið inn frá Amtmannsstíg. Tvö svefnherbergi.
Parket, ﬂísar og korkur á gólfum. Sjarmerandi íbúð.
Stór lóð í góðri rækt. Verönd. Verð 28,5 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:00-17:30.

Hvassaleiti - eldri borgarar
Í einkasölu 3ja herbergja 114,4 fm íbúð á fyrstu
hæð (jarðhæð) með hellulagðri verönd í VR-blokkinni. Mikil þjónusta. Parket og ﬂísar á gólfum. Gott
skipulag. Íbúðin er laus strax við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu.

Þórðarsveigur - 3ja herb.
Mjög góð um 87 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Parket og ﬂísar á
gólfum. Þvottahús og vinnuherb. innan íbúðar.
Gott skipulag.

Tunguvegur - raðhús
Vel skipulagt um 130 fm raðhús á þremur hæðum.
Endurnýjað, hús nýlega viðgert o.ﬂ. Möguleiki á
4-5 svefnherb. Góður sólpallur í suður í sérgarði.
Áhvílandi 20,0 m. Hagstætt verð Óskað er eftir
kauptilboði.

Vindakór - 3ja með sólpalli.
Björt og rúmgóð um 100 fm íbuð á jarðhæð
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar
og fallegt parket á gólfum. Stór aﬂokaður suðursólpallur út frá stofu. Verð 25,9 millj.

Gullsmári - eldri borgarar.
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er á 9. hæð með miklu útsýni.
Yﬁrbyggðar suðursvalir. Á jarðhæð er tengibygging
sem í er fjölbreytt félagsstarf á vegum eldri borgara.
Frábær staðsetning þar sem öll þjónusta er í
göngufæri. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
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Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Guðmundur Th.
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Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

BOÐAGRANDI- REYKJAVÍK.

BREKKULÆKUR- REYKJAVÍK

BOGAHLÍÐ – REYKJAVÍK. 4RA – 5 HERB.

HOLTAGERÐI-KÓPAVOGI

-

-

-

-

85,0 fm. íbúð á jarðhæð auk sér stæðis í lokuðu bílskýli.
Útgangur á verönd út af eldhúsi og stofu.
Þvottaherbergi innan íbúðar.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
24,8 millj.

106,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 11,5 fm. sér geymslu.
Stórar austursvalir út af stofu.
Nýlegir gluggar, þak og skolplagnir frá húsi.
Göngufæri í sundlaug. Stutt í alla þjónustu. 28,5 millj.

126,2 fm. íbúð á jarðhæð auk geymslu og bílastæðis í bílgeymslu.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Opið eldhús, rúmgóð setustofa, 2 svefnherbergi.
Sér hellulögð verönd í suðvestur.
48,5 millj.

221,0 fm. steniklætt einbýlishús að meðt. 60,0 fm. bílskúr.
4 svefnherberbergi.
Skjólsæll garður með um 70 fm . verönd.
Hellulögð aðkoma.
44,2 millj.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK

HRAUNBÆR - REYKJAVÍK

RÁNARGATA – REYKJAVÍK.

MÓAFLÖT-GARÐABÆ.

-

-

-

-

69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
Ytra byrði hússins er gott og í góðu viðhaldi. 15,7 millj.

52,8 fm. íbúð á 1. hæð auk sér herbergis í kjallara og geymslu.
Herbergið í kjallara tilvalið til útleigu.
Stofa. Eitt herbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi.
Laus til afhendingar ﬂjótlega.
17,5 millj.

82,1 fm. íbúð á 1. hæð í þessu fallega steinhúsi.
Lítil stúdíóíbúð í kjallara.
2 svefnherbergi á hæðinni.
Nýleg innrétting í eldhúsi.
29,5
Eign sem er í útleigu í dag. Góðar leigutekjur.

millj.

160,7 fm. raðhús auk 42,7 fm. bílskúrs.
Hús mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
Stórar stofur. 2 svefnherb. en möguleiki á 4 svefnherb.
Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og
54,9 millj.
vesturs.

RAUÐAVAÐ – REYKJAVÍK

HÁALEITISBRAUT- REYKJAVÍK. LAUS STRAX.

FISKAKVÍSL – REYKJAVÍK. 5 HERB.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

-

-

-

-

Vönduð 91,3 fm. íbúð á jarðhæð.
Sérinngangur auk sér stæðis í bílageymslu.
Sér hellulögð verönd til suðurs.
Eikarinnréttingar og þvottaherbergi innan
íbúðar.

23,9 millj.

92,0 fm. 3ja herbergja endaíbúð í kjallara.
Endurnýjuð að hluta m.a. baðherb. og raﬂagnir.
Gluggar í þrjár áttir. Góð staðsetning við opið svæði.
Sérinngangur. Laus til afhendingar strax. 23,9 millj.

127,1 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Vel staðsett innst í botnlanga. Afgirt skjólsæl verönd.
3 herbergi auk sjónvarpsherbergis.
Sér merkt bílastæði fylgir íbúðinni.
32,5 millj.

Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýlishús með 68,8 fm. innbyggðum bílskúr.
Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins.
Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að langstærstum 84,9 millj.
hluta til suðurs.

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- REYKJAVÍK

HÖRÐUKÓR-KÓPAVOGI.

FÁLKAGATA – REYKJAVÍK. 6 HERB.

KAMBASEL-REYKJAVÍK

-

-

-

-

80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
26,9 millj.
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Góð 96,6 fm. íbúð á 11. hæð í álklæddu fjölbýli.
Frábært útsýni til suðausturs. Flísalagðar svalir.
Opið eldhús með beykiinnrétt. 2 rúmgóð herbergi.
Sér stæði í lokuðu bílskýli.
25,2

millj.

SÓLVALLAGATA

SÓLVALLAGATA 82. FALLEG 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Falleg og björt 89,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni 7,7 fm. geymslu
í nýlegu lyftuhúsi í vesturbænum. Íbúðin er með útgengi á rúmgóðar svalir til suðvesturs. Rúmgóð stofa. Eldhús með fallegum
hvítum innréttingum. 2 svefnherbergi, bæði með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér stæði í bílageymslu. Hitalagnir í
stéttum og bílaplani. Verð 34,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0306. Anna á bjöllu. Verið velkomin.

131,6 fm. 6 herbergja íbúð á 2. hæð.
Samliggjandi stofur. 4 herbergi. Suðursvalir.
Hús nýlega viðgert og málað að utan.
Lokaður bakgarður. Tilvalin eign fyrir
37,9
barnafólk.
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millj.

188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald. 42,9 millj.

SAFAMÝRI

SAFAMÝRI 57. 5 HERBERGJA NEÐRI SÉRHÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Mjög falleg og vel skipulögð 118,6 fm neðri sérhæð í þríbýlishúsi auk
sér geymslu í kjallara og 28,4 fm. bílskúrs, sem innréttaður er sem stúdíóíbúð. Hæðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol/borðstofu, setustofu, eldhús með góðum innréttingum, þrjú herbergi á svefngangi og baðherbergi. Útgangur á svalir bæði úr stofu og
hjónaherbergi. Auðvelt að breyta bílskúr aftur í fyrra horf. Verð 43,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

SUMARBÚSTAÐIR

KLAPPARBERG- REYKJAVÍK.

KLAPPARSTÍGUR

SUMARHÚS Í LANDI LÆKJARBOTNA, BLÁSKÓGABYGGÐ

- Einbýlishús á frábærum stað niður við Elliðaárnar.
- Húsið er 197,6 fm. á tveimur hæðum auk 30,0 fm. bílskúrs.
- Stórar stofur með arni. Sólskáli. 3 rúmgóð svefnherbergi.
- Áhvílandi hagstæð yﬁrtakanleg lán. Útsýni til fjalla.

-

70,8 fm sumarhús á 8.180 fm. eignarlóð.
Mikill gróður. Grjótá rennur um landið. Veiðiréttur.
100 fm. viðarverönd við bústaðinn.
Frábær fjallasýn í allar áttir.

Tilbð óskast

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til norðurs, austurs og suðurs.
Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.

19,5 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁRAKUR - GARÐABÆ. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS.

NAUSTABRYGGJA – REYKJAVÍK.

MÖRKIN- TIL LEIGU EÐA SÖLU.

-

-

- 158,8 fm. verslunar- og lagerhúsnæði.
- Vel staðsett við fjölfarna umferðaræð
- Fjöldi bílastæða.

Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr.
Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt.
Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs.

210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Sér stæði í bílageymslu.
5 svefnherbergi. Stofa með gólfsíðum gluggum.
Glæsileg íbúð. Aukin lofthæð.

56,9 millj.

TILBOÐ ÓSKAST

HÓLAVALLAGATA- REYKJAVÍK.

SILFURTEIGUR- REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

LAUGARVEGUR- VERSLUNARHÚSNÆÐI.

-

- Falleg 112,7 fm. 5 herbergja mikið endurnýjuð sérhæð.
- Búið að endurnýja m.a. gólfefni, innréttingu í eldhúsi og baðherbergi.
- Samliggjandi stofur. 3 herbergi. Rúmgott eldhús.
39,0
- Tvennar svalir og bílskúrsréttur fylgir íbúðinni.

-

Virðulegt 380,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs.
Þrjár samþykktar íbúðir.
Mögulegt að byggja eina hæð ofan á húsið.
Frábær staðsetning við Landakotstún.

millj.

123,7 fm. verslunarhúsnæði.
Ný gólfeni, raﬂagnir, lýsing o.ﬂ.
Laust til afhendingar 1. febrúar nk.
Frábært fjárfestingartækifæri.

49,0 millj.

HAUKANES – GARÐABÆ.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ

BALDURSGATA-VERSLUNARHÚSNÆÐI

-

-

-

274,0 fm. einbýlishús að meðt. 63,0 fm. innb. tvöföldum bílskúr.
Skemmtilega hönnuð eign.
Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað.
1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og með góðu útsýni.

69,0 millj.

122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
Extra háar innihurðir. Halogenlýsing. Eikarparket og ﬂísar.

HRAUNTUNGA

46,9 millj.

70,5 fm. verslunarhúsnæði á götuhæð.
Bjart opið verslunarrými, snyrting og kafﬁstofa.
Flotuð gólf. Stórir gluggar. Aukin lofthæð.
Staðsett rétt við Skólavörðustíg.

24,9 millj.

EIGNIR ÓSKAST
• 150-200 fm. sérbýli í gamla vesturbænum eða í miðbænum .
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
• 250 – 400 fermetra skrifstofuhúsnæði / einbýli í 101 eða 107 til
kaups fyrir fjársterkan aðila
• Sérhæð í Þingholtum
• Sérhæð á Högum eða Melum.
• Sérhæð við Ægisíðu með sjávarútsýni
• Einbýli í Vesturbænum
• Einbýli í Þingholtum
• Höfum kaupendur að nokkrum 2ja – 3ja herbergja íbúðum í
póstnúmeri 101. Staðgreiðsla í boði.

HRAUNTUNGA

• Einbýlis- rað- og parhús í Garðabæ.

Glæsileg eign í suðurhlíðum Kópavogs. Glæsilegt keðjuhús á tveimur hæðum, svokallað „Sigvaldahús“ með víðáttumikilli fjallasýn m.a. yﬁr
Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Húsið er 214,3 fm. að stærð að meðtöldum 27,2 fm. bílskúr, en er stærra sem nemur um 24 fm. sólskála
og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr. Eign sem hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum á vandaðan og smekklegan hátt. Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólfsíðir gluggar í stofu. Húsið stendur fremst í götunni og eru fjögur bílastæði við húsið. Verð 57,9 millj.

• Einbýlishús með fjórum svefnherbergjum í Mýrum eða Hæðum í
Garðabæ fyrir mjög traustan aðila.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali
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Rauðalækur 11 0201 - 5 herbergja hæð.
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Smyrlahraun 23 - laust strax
Fallegt talsvert endurnýjað einbýlishús á mjög
góðum stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er
samtals 193,5 fm á tveimur hæðum, ásamt
26,3 fm bílskúr samtals ca 220 fm. Fimm
svefnherbergi, laust strax sölumenn sýna.
V. 51,9 m. 2368

Glæsilegt um 198,3 fm (+50 fm) tvílyft endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Vandaðar innréttingar. 4
svefnherb. Mjög gott útsýni. Lóðin er öll nýlega standsett og mjög glæsileg. Hún er með stölluð og
með góðri verönd, stóru upphituðu bílaplani fyrir 4 bíla o.ﬂ. Hér er um mjög glæsilega eign að ræða.
EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 56,9 m. 7327

Grænihjalli 23 - raðhús
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Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Íbúðin skiptist
í rúmgott hol, stórt eldhús, tvær stofur (önnur notuð í dag sem herbergi) þrjú herbergi og baðherbergi. Gert ráð fyrir gestasalerni. Að utan lítur húsið vel út.EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 19.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 39 m. 2492

Langahlíð 19 - íb. 0402 -Glæsilegt útsýni
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Sigurhæð - gott einbýli
Einlyft 199 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, tvö baðherbergi, fjögur
svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Bílskúrinn er 50 fm og hefur verið nýttur sem
íbúðarrými en þar eru tvö herbergi. Samtals
eru því sex svefnherbergi í húsinu. Auðvelt er
að breyta bílskúr aftur. V. 55,0 m. 2227

Raðhús

Tvílyft 266 fm raðhús á frábærum stað. Örstutt í alla þjónustu. Mjög gott skipulag. EIGNIN
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 42,0 m. 1962

Vallengi 9 - Íbúð merkt 02.02 - Laus
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Falleg 4ra herbergja 106,7 fm íbúð á tveimur hæðum (hæð og ris) með sérinngangi. Þrjú svefnherb., björt og rúmgóð stofa. Gengið út á svalir. Stutt í verslunarmiðstöð og Egilshöll. Skóli og
framhaldsskóli í göngufæri. Íbúðin er laus til afhendingar. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00 V. 24,9 m. 2101

Hólmgarður 33 jarðhæð - sér inngangur

Mjög falleg og björt 2ja herbergja 83 fm íbúð á 4. hæð í fallegu steinhúsi með aukaherbergi í
risi. Íbúðin er skemmtilega skipulögð og skiptist í hol, baðherbergi með glugga, hjónaherbergi,
eldhús með fallegum eldri innréttingum og rúmgóðri stofu með útgengi út á vestur svalir .EIGNIN
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 19.MARS MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 23,5 m. 2533

Bræðratunga 20 - raðhús - laust strax.
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Rauðás - Vel skipulagt raðhús
Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr við Rauðás í
Reykjavík. Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu.
Hellulagt plan með snjóbræðslu er fyrir framan
húsið og góð verönd fyrir aftan. Gott og vel
skipulagt fjölskylduhús. V. 57 m. 2031

135,1 fm raðhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í Kópavogi . Í dag eru í húsinu tvö til þrjú
herbergi en miklir möguleikar á breytingum. Góður garður. Hellulögð verönd. Húsið er laust strax
og sölumenn sýna. Verð 31,9 millj. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 19.MARS 2012
FRÁ KL. 17:30 - 18:00

Klapparstígur- penthouse

Birkigrund Kóp. - endaraðhús
m. bílskúr.
Rúmgott og vel skipulagt 136,8 fm endaraðhús
á tveimur hæðum auk rislofts (ca. 30 fm *)
ásamt 28,5 fm bílskúr, samtals 195,3 fm.
Húsið hefur mikið verið endurnýjað á s.l. árum.
Sólríkur suðurgarður, 4-5 svefnherbergi.
V. 44,7 m. 2519
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Karfavogur 14 - Endaraðhús

3ja herb. falleg 81,3 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, lítið herbergi/
geymslu, hol, stofu, borðstofu (sem er teiknað sem herbergi), svefnherbergi, eldhús og baðherb.
Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus strax. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 18 MARS FRÁ
KL. 17:30-18:00 V. 23,9 m. 2384

Stórglæsileg 176,2 fermetra útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Klapparstíg í Reykjavík auk sér stæðis í bílageymslu í kjallara hússins. Þrennar svalir
eru á eigninni, til norðurs, austurs og suðurs og eru allar ﬂísalagðar. Stórkostlegt útsýni, t.d. út á
sundin, að höfninni, Esjunni, Akrafjalli og yﬁr austurborgina. Verð tilboð. 2536

Mjög fallegt 194,7 fm endaraðhús á tveimur
hæðum við Karfavog. Húsið er teiknað af
Sigvalda Thordarson. Húsið skiptist þannig.
1. hæð: forstofa, stofa, borðstofa, herbergi,
sólstofa, eldhús, þvottahús, snyrting og hol. 2.
hæð: fjögur herbergi, baðherbergi, og gangur.
25,2 fm bílskúr tilheyrir. Samtals 219,9 fm.
2535

Hæðir

Hraunbær - 2ja herbergja.

Vatnsstígur - ný íbúð í Skuggahverf

Hólmgarður - sérinngangur.
Góð og vel skipulögð 76 fm efri hæð með
sérinngang við Hólmgarð í Reykjavík. Gott
geymsluris er yﬁr hæðinni sem nýta má sem
herbergi. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús, bað og gang. Þvottahús er sameiginlegt með neðri hæð. V. 23,5 m. 2432

4ra-6 herbergja

Snyrtileg og björt 58 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í ágætu fjölbýlishúsi Góðar vestursvalir. Að
utan er húsið klætt að hluta með steni. V. 15,5 m. 2457

Bergstaðastræti - 133 fm glæsileg eign.

Ný og glæsileg 125 fm íbúð í skuggahverﬁnu í Reykjavík. Innréttingar og tæki eru sérstaklega
vönduð. Allar innréttingar er með liggjandi eikarspón og innihurðar eru úr eik. Mikil lýsing í loftum.
Íbúðin er sérlega glæsileg. Stæði í bílageymslu fylgir. Eigum ﬂeiri íbúðir á sama svæði. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum okkar Verð frá 45,1 m. 1536

Brautarland 7 - raðhús á einni hæð

Burknavellir - vönduð endaíbúð.
Vönduð einstaklega björt og vel skipulögð
4ra herbergja 106,8 fm íbúð á efri hæð í litlu
álklæddu sex íbúða húsi á Völlunum. Sérinngangur. Þrjú góð herbergi. Sérþvottahús.
Góðar svalir. Mjög gott skipulag. Eikarparket
og eikarinnréttingar. Örstutt í mjög góða
þjónustu og skóla. V. 27,6 m. 2453

Glæsileg 133,7 fm 4ra herbergja mikið endurnýjuð hæð með sameiginlegum inngangi í fallegu
fjórbýlissteinhúsi á besta stað í Þingholtunum. Íbúðin var mikið endurnýjuð á afar smekklegan
hátt fyrir nokkrum árum síðan. 3 herbergi. Rúmgóð stofa, opið eldhús. Góðar svalir. Sérbílastæði á
baklóð. V. 43,9 m. 2527

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint
út í suður garð frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. Húsið er laust við kaupsamning. V. 51,9 m. 2367

Sóltún - Efsta hæð með glæsilegu útsýni

Ásgarður íb.0101- m. bílskúr og
aukaherb.
Falleg og vel skipulögð 120 fm 4ra-5 herb. íb.
á 1. hæð ásamt bílskúr og auka útleiguherb.i í
kj. Rúmgott eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi,
gestasnyrting, stofa og borðstofa. Mjög góður
staður. V. 35,9 m. 2274

Laugarnesvegur 89 - m. bílskýli

Ársalir - útsýnisíbúð m. bílageymslu.
Falleg og snyrtileg 85,4 fm 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt
útsýni. Tvær lyftur. V. 26,9 m. 2361

Miklabraut - með bílskúr
Snyrtileg ca 110 fm 4ra herbergja neðri hæð
með sérinngangi og góðum bílskúr við Miklabraut samtals ca 140 fm. Mjög gott verð. Laus
strax. V. 27,9 m. 2444

Glæsileg og góð 2ja til 3ja herbergja íbúð á
5. hæð efstu í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði
í lokaðri bílageymslu. Gólfefni íbúðarinnar er
parket á öllu nema forstofu og baðherbergi
þar eru ﬂísar. Vandaðar innréttingar og mikið
útsýni. V. 29,9 m. 2440

2ja herbergja
Þverbrekka - fínt útsýni - lyftuhús

3ja herbergja

íbúð 0303, 50,3 fm íbúð á 3.hæð í góðu nýlega
viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á fínum útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er með sérsvefnherb.
baðherb. og eldhúsi sem er opið yﬁr í stofu.
Suðvestursvalir með miklu útsýni. V. 15,0 millj

Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðunum í vönduðu húsi með mjög fallegu útsýni, sérstaklega til
norðurs og austurs. Íbúðin er 142 fm og sérmerkt stæði í bílageymslu 24fm. Sérstaklega vandaðar innréttingar og stór stofa með góðum útsýnisgluggum. Allir fataskápar og eldhúsinnrétting er
frá Brúnás. V. 49,5 m. 2456

Bíldshöfði-Bil á einni hæð(Axarhöfða megin)

Barónsstígur - góð staðsetning.

Hamrahlíð - 3ja herbergja.
Mjög falleg og hlýleg þriggja herbergja íbúð
á 3.hæð með útsýni. Íbúðin skiptist í hol, tvö
herbergi, baðherbergi, stóra stofu með svölum
og gott eldhús með borðkrók. Í kjallara eru
tvær geymslur sem tilheyra íbúðinni. 2534

43 fm íbúð í kjallara í góðu vel staðsettu húsi
við Hallgrímskirkju og Iðnskólann. Íbúðinni
fylgja tvær geymslur á gangi og gæti önnur
þeirra nýst sem herbergi. Góð sameign og
góður bakgarður. Íbúðin snýr öll í bakgarðin.
V. 11,5 m. 2497

Skiki á Hólmslandi
Skiki á Hólmslandi, lítið gamalt sumarhús í fallegum trjálundi til sölu. Húsið er byggt 1938 og
þarfnast gagngerra endurbóta. V. tilboð 2531

Engjavegur Mos. - Lóð

Hæðargarður - 2. hæð - laus.
3ja herbergja vönduð og björt endaíbúð á 2.
hæð Íbúðin er í austurenda hússins og er með
glugga til suðurs, austurs og norðurs. Út af
stofu eru suðursvalir sem hefur verið lokað.
V. 29,5 m. 2523

Kambsvegur - möguleiki á tveimur
litlum íb.
Um er að ræða 66,9 fermetra rými á jarðhæð
sem hægt væri að breyta í tvær ósamþykktar
stúdíó-íbúðir með sér inngangi. V. 13,9 m.
2532

Vorum að fá í sölu 1.830 fm einbýlishúsalóð við
Engjaveg í Mosfellsbæ. Byggja má allt að 250
fm einbýlishús á einni eða tveimur hæðum.
Lóðin liggur að Varmá, fallegt útsýni til Úlfarsfells. V. 14,9 m. 2406

Gott og vel staðsett 337 atvinnubil á einni hæð. Eignin stendur í raun við Axarhöfða. Góð innkeyrsludyr og mikið útsýni til norðurs. Gott auglýsingagildi. upplýsingar gefur Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignsali í síma 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is V. 30 m. 2437

Vatnsendahlíð ofan við Skorradalsvatn.

Atvinnuhúsnæði

Krókháls- efsta hæð í lyftuhúsnæði- í leigu
Laugavegur - glæsileg íbúð

Njálsgata - laus strax.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 86,6 fm risíbúð á 4. hæð í fallegu steinhúsi við Laugaveg
í Reykjavík. Íbúðin er með glæsilegu sjávar- og
fjallaútsýni og rúmgóðum suðursvölum. Þá eru
einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. hæð til
suðurs. V. 32 m. 2373

2ja herbergja 58,2 fm íbúð á 2. hæð fyrir
miðju. Húsið er á horni Njálsgötu og Snorrabrautar Íbúðin er skráð 54,8 fm og geymsla
í kjallara 3,4 fm. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, eldhús herbergi, stofu og sér geymsla í
kjallara. V. 18,2 m. 2416

Góð skrifstofuhæð. Nóg af bílastæðum og gott
útsýni. Hæðin er skráðir 508 fm en að auki eru
um 66 fm óskráðir. Er því um 574 fm. Eignin er
öll í leigu fyrir um 520 þúsund á mánuði. Góð
kaup. Nánari upplýsingar um eignina gefur
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali/leigusali í síma 824-9098 eða hilmar@
eignamidlun.is 2524

Glæsilegur sumarbústaður í hlíðinni fyrir ofan Skorradalsvatn í Vatnsendalandi og stendur við
Vatnsendastíg. Frábært útsýni.Húsið skiptist í stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og
ﬂ. Bústaðurinn er á steyptum grunni með skriðkjallara. 40 fm geymslukjallari. Sumarbústaðurinn
er reistur úr stálgrind og timbri. Allir veggir eru klæddir gifsi að innan. Að utan er húsið klætt með
harðviði. Verð 33,0 millj.
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Dórothea
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
893 4416
898 3326

Reykjafold 6 – 112 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Þorsteinn
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
698 7695
694 4700

Berglind
Bjarni
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
694 4000
895 9120

Kópavogsbraut 87 - 200 Kóp

Verð: 49,6m

Þóra
Óskar
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
822 2225
893 2499

Verð: 33.9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
Opið
hús
hús

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Strandvegur 15 - 210 Gbæ

Verð: 59.9m

Opið
hús

Herb:4-5
5-6 Stærð: 171,7 fm Bílskúr
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 154,5 fm Bílskúr
Herb.

Herb:45-6Stærð: 140,9 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl 17.30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl.18.30-19.00

Hringið og bókið skoðun s. 694 4000

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er
frábært fjölskylduhús með 4 góðum svefnherb. þar sem búið er að
útbúa eitt herb. í hluta af bílskúrnum. Húsið hefur fengið mjög gott
viðhald. Garðurinn er stór og gróinn með verönd. Bílaplanið upp að
húsinu er mjög stórt, hellulagt og með hita.

Mjög falleg og rúmgóð 4-5 herbergja sérhæð með sérinngangi og
góðum bílskúr. Íbúðin er 119,5 fm og bílskúrinn er skráður 35 fm,
undir honum öllum er gryfja með lofthæð sirka 2.1 m. Í íbúðinni eru 3
svefnherb. og 2 stórar stofur. Fallegt gegnheilt eikarparket er á alrými.
Frábær staðsetning.

EIGN Í SÉRFLOKKI, Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg og
vönduð íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi. Tvö stæði í bílageymslu
fylgja. Aukin lofthæð og stórir gluggar. Innréttingar hannaðar af
Guðrúnu Margréti innanhúsarkitekt. Þetta er gullfalleg íbúð þar sem
hvergi hefur verið til sparað. Sjón er sögu ríkari.

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Látrasel 5 - 109 Rvk

Urðarhæð 12 - 210 Gbæ

Verð: 59.9m

Verð: 62,5m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Móabarð 37 - 220 Hfj

Verð: 59,0m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:95-6Stærð: 307,8 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 187,9 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 273,7 fm
Herb.

Hringið og bókið skoðun s. 694-4000

OPIÐ HÚS mánudag 18.03 kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudag 19.03 kl. 17:30-18:00

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð.
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja, þar af 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.

Vel skipulagt einbýli við lækinn í Garðabæ. Eignin með tvöf.bílskúr.
Fjögur svefnherb., útgengi út á verönd úr hjónaherb. Tvö baðherb.,
eldhúsinnrétt. hvíttað birki, bjartur borðkrókur. Þvottahús innaf eldhúsi.
Stofa með arni, góð lofthæð, útgengi út á verönd í suður. Einstök
staðsetn. á rólegum og fjölskylduvænum stað.

Einstaklega fallegt einbýlishús auk 2ja herb. séríbúð í kjallara og 39,4
fm bílskúr með jeppahurð. Fjögur herb, tvö baðherb. og þvottahús.
Sjónvarpshol með útgengi út á skjólgóða verönd. Stofa og borðstofa
með útgengi út á svalir. Eldhús með eyju, stálháfur og keramik hella.
Ofn í vinnuhæð . Eldhús með búri innaf.

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326
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Góður útsýnisstaður
Þorrasalir eru í 12 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, en
um 20 mínútur akstursfjarlægð á annatíma. Fallegt útsýni er yfir golfvöll
Kópavogs og Garðabæjar frá Þorrasölum 9-11 og örstutt í útivistarparadís ásamt góðum gönguleiðum í Heiðmörk og Elliðavatn.
Ein glæsilegasta sundlaug landsins Salalaug er í
göngufjarlægð frá Þorrasölum. Salaskóli og leikskóli eru í fárra mínútna
göngufjarlægð frá Þorrasölum.
Heilsugæsla, lyfjaverslun, matvöruverslun ofl. er í fárra mínútna
göngufæri. Stutt er í ýmsa afþreyingu hesthúsabyggð eða golfvelli. Um
15-20 mínútna gangur í klúbbhús Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar.
Hjólreiðastígur liggur að verslunarmiðstöðinni Smáralind.

ÞORRASALIR 9-11
201 KÓPAVOGUR
S ala er h af in á n ýju m rú m góðu m íbú ðu m m eð glæsilegu ú tsýn i í
5-6 h æða f jölbýlish ú si m eð bílageym slu . Íbú ðirn ar eru f rá 108148 f m Íbú ðirn ar verða m eð vön du ðu m íslen sku m in n réttin gu m
f rá A XIS og A EG eldh ú stækju m . Hrein lætistæki og blön du n artæki
eru f rá TENGI. Íbú ðu n u m f ylgja stórar svalir n em a á jarðh æð eru
góðar veran dir. S tæði í bílageym slu f ylgir öllu m íbú ðu m .

Byggingaraðilar Silfurhús ehf og MótX ehf

Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing er hægt að fá hjá
Sigríði Rut, sölufulltrúa í síma 699-4610 eða netfang:
siggarut@fasttorg.is sem og á skrifstofu Fasteignasölunnar TORG.

Sigríður Rut
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Sjá einnig á www.silfurhus.is
Fylgist með framkvæmdum á vefmyndavél! www.silfurhus.is

Fasteignasalan TORG

Garðatorgi 5

210Garðabær

Sími5209595

www. f a s t t o r g . i s

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Eskivellir 3 - 221 Hfj

Rjúpnahæð 9 – 210 Gbæ

Verð: 27,4m

Opið
hús

Arnarás 13 - 210 Gbæ

Verð: 63.9m

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 109,7
Herb.
9,7 fm

Verð: 23.9m

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 290 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 75,5
Herb.
,5 fm

Nýtt einbýlishús í grónu hverfi!
Sérlega vöndað
öndað og glæsileg 4ra herbergja, 109,7 fm íbúð
íb með
sérinngangi
gangi á fyrstu hæð í fjölbýli á Völlunum í Haf
Hafnarfirði með stæði í
lokaðri
kaðri bílageymslu. Innréttingar eru vandaðar, öll gólfefni eru olíuborin
planka eikarparket nema á baði og forstofu
forstofu, þar eru gráar flísar og í
þvottahúsi er epoxy gólfefni. Allar hurði
hurðir eru innfelldar eikarhurðir.

6 herb. einbýlishús á tveimur hæðum m/góðum bílskúr. Húsið er í
byggingu og verður afhent samkv. skilalýsingu fokhelt að innan, tilbúið
að utan. Alls verða 5 svefnherb. stórt aðalrými á annari hæð, góðar
suður svalir og góð verönd. o.fl. Afhending samkomulag. Hringdu og
fáðu frekari uppl., teikningar og skilalýsingu.

AUÐVELD KAUP! EIGNIN FÆST GEGN YFIRTÖKU L
LÁNS +
2.000.000.000.- Mjög falleg og góð íbúð á jarðhæð me
með sérinngangi og
góðri
ðri aflokaðri verönd í fallegu litlu fjölbýlishúsi í Ásahverfinu. Um er að
ræða 75,5 fm íbúð sem upphaflega var 3ja herb en búið er að taka
niður eitt herbergi, hægt að bæta því vi
við aftur.

Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Uppl. Hafdís sölust, gsm: 895 6107

Fagrakinn 9 - 220 Hfj

Klapparstígur 3 - 101 Rvk

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Flétturimi 23 – 112 Rvk

Verð: 120m

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 235,7 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 222,8 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 112,7 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 18.mars kl 17:30-18:00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698 7695

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 899 8811

LÚXUS "PENTHOUSE" ÍBÚÐ VIÐ SJÁVARSÍÐUNA (skráð sem tvær
íbúðir ) á tveimur hæðum með þrennum svölum og tveimur stæðum í
bílageymslu. Algjörlega endurhönnuð og endurnýjuð í samráði við
Björn Skaptason, arktitekt. Lumex-ljósahönnun.
MAGNAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Fallegt einbýlishús með bílskúr á þessum fjölskylduvæna stað í
Fögrukinn í Hafnarfirði. 4 svefnherbergi, 2 baðherb, stór skrifstofa og
rúmgóðar stofur. Góður garður og 15fm suðursvalir. Auðvelt væri að
útbúa íbúð í kjallara hússins. Búið að er að lagfæra stétt og tröppur,
skipta um gler og setja nýtt þak á bílskúr.

Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 24,9m

Opið
hús

Vel skipulögð 5 HERBERGJA íbúð á efstu hæð, með stæði í
bílageymslu við Flétturima í Reykjavík. Tvennar svalir. Skápar í öllum
herbergjum. Stutt í skóla og aðra þjónustu.

Uppl. Garðar söluf, gsm: 899 8811

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Langalína 15-23 - SJÁLANDI Garðabæ

NÝJAR ÍBÚÐIR

Hringið og bókið skoðun í gsm: 699-4610
Langalína 15-23 er þriggja hæða fjölbýlishús í
Garðbæ með samtals 41 íbúð, ásamt lokaðri
og upphitaðri bílageymslu.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Vandaðar eikar innréttingum frá Brúnás og
AEG eldhústækjum verða í íbúðunum.

Verð: frá kr. 21,8-45,8 m
Herbergi: 2-5
Stærðir: 67-157 fm

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.
Sjáland er við Arnanesvog í Garðabæ,
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við
sjávarsíðuna.

Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

Verð: 27,5- 39,5m

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Verð: 27,6-53,5 m

Hamraborg 22 – 200 Kóp

Verð: 15,9m

Opið
hús

Fjölbýlishús

Stærð: 95 - 119 fm

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir
búðir
Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað
fyrir ofan golfvöllinn. Glæsilegt útsýni. Góðar
svalir, lyfta og bílgeymsla. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar í des 2013.

Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Teigasel 2 - 109 Rvk

Stærð: 107 - 160 fm

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Hringið og pantið skoðun
Sýningaríbúðir tilbúnar
Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í við höfnina
í miðbæ Hafnarfjarðar. Falleg hús með lyftu og
bílakjallara. Fallegar sýningaíbúðir tilbúnar.
Afhending í júlí 2013.

Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499
Verð: 12,9m

Opið
hús

Herb. 1

Herb. 3-4

Stærð: 43,3 fm

Efstasund 100 – 104 Rvk

Verð: 16,9m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 52,3 fm

Herb. 2

Rjúpnasalir 10 - 201 Kóp

Verð: 25,6m

Opið
hús

Stærð: 45,5 fm

Herb. 3

Stærð: 95,3 fm

OPIÐ HÚS mánud. 18. mars. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 18. mars kl. 18.00 - 18.30

Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

FLOTT ÚTSÝNI! - Tveggja herb. íbúð í
Hamraborg, Kópavogi. Íbúðin er á 3. hæð og
skiptist í svefnherbergi, baðherbergi rúmgóða
stofu og eldhús. Nýtt parket á gólfi. Vestur svalir
og bílageymsla í kjallara. Laus v. kaupsamning.

Norðurbrú 4 – 210 Gbæ

Verð: 34,3m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 107,5 fm Bílageymsla

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, íb. 104. Vel
skipulögð, vandaðar innréttingar og rúmgóð.
Snyrtileg sameign og vel við haldið. Íbúðin hentar
líka fötluðum, hurðir 90 cm víðar og án þröskulda.
Laus við kaupsamning. Veðbandalaus.

Reykás 37 – 110 Rvk

Verð: 23,9m

Opið
hús

LYFTU
HÚS

Herb. 3

Stærð: 108,5 fm

OPIÐ HÚS mánud. 18.mars kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 18.mars kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 19.mars kl 17.30-18.00
8 00

OPIÐ HÚS þriðjud. 19.mars kl 18.30-19.00

Góð fyrstu kaup! Björt studió íbúð þar sem búið
er að endurnýja baðherbergi og eldhús. Herbergi
er innaf stofu. Skápar í forstofu og herbergi.
Stórar svalir í suðvestur út frá stofu. Innbú getur
fylgt með.

Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á
2 hæð í litlu fjölbýlishúsi. Búið er að draga nýtt
rafmagn í íbúðina og skipta um töflu. Mjög falleg
og björt íbúð á góðum stað.

Mjög falleg 4ra herb. íbúð á 3.hæð með stæði í
bílageymslu. Lyftuhús. Út frá stórum hornglugga
í eldhúsi næst mjög gott útsýni út á sjóinn og yfir
stóran hluta höfuðborgarinnar. Í eigninni eru þrjú
svefnherbergi.

Góð 3ja herb. endaíbúð á tveimur hæðum.
Aðeins er gengið upp1 ½ hæð að íbúðinni.
Stórglæsilegt útsýni er frá íbúðinni yfir
Rauðavatn, Heiðmörk. Tvennar svalir eru á
íbúðinni og aðrar eru mjög stórar og yfirbyggðar.

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

iUD

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983
Norðurbakki 21 - Hf.

ð

nti

Pa

n

Útsýnisíbúðir - Hf.

ðu

sko

Skipalón 10 - Hf.

•
•
•
•
•
•
•
•

Glæsilegar útsýnisíbúðir.
3ja til 4ra herbergja íbúðir.
Tvennar svalir.
Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar.
Verð frá 27,6 millj.
Til afhendingar sumar 2013.
Allar frekari uppl. gefa sölumenn
hraunhamars.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.

•
•
•
•
•

Fallegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir.
Sér stæði í bílageymslu.
Lyfta.
Innréttingar og skápar frá Parka.
Fallegt útsýni.

• Tvennar svalir í stærri
íbúðunum.
• Afhending frá mars 2013.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm
samkomusal.
Uppl. gefa
sölumenn
Hraunhamars.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús
Erluás - Glæsilegt einbýli – Hf.

Frábær staðsetning og
útsýni.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt
pallabyggt einbýli
með innbyggðum
bílskúr samtals
286 fm. Húsið er
glæsilega hannað
af Sigríði Ólafsdóttur arkitekt.
Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj.
Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.

Hlíðarás - Einbýli - Hf.

Hlíðarás - Parhús - Hf.

Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús
með auka íbúð og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar
parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í
sérﬂokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj.

Glæsilegt nýtt fullbúið einbýlishús á frábærum
útsýnisstað í Áslandshverﬁnu. Eignin er skrá 282,4
fm. en þar af er bílskúr 35,7 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni, allt fyrsta ﬂokks. Mjög rúmgóð
herbergi með fataherbergjum innaf. Arin, innfelld
lýsing, gólfhiti, gufubað oﬂ. Vönduð og góð eign.
Frábær staðsetning og útsýni.

Hraunhamar kynnir 253,4 fm. parhús á tveimur
hæðum á góðum útsýnisstað í Áslandi 3 í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í efri hæð: m.a. stofu, borðstofu,
arinstofu, eldhús og bílskúr með geymslu. Á neðri
hæð eru þrjú herbergi, hjónaherb. með baðherb. og
fataherb. Annað baðherbergi, fjölskyldurými, gang,
og tvö stór gluggalaus herbergi. Eignin er laus strax.
Sölumenn sýna. Verð 65,9 millj

Einihlíð - Einbýli - Hf.

Álfhólsvegur - Parhús - Kóp.

Lóuhraun - Einbýli - Hf.

Háaberg - Einbýli - Hf.

Mávahraun - Einbýli - Hf.

Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við grænnt svæði í Mosahlíðinni
í Hafnarﬁrði. Um er að ræða mjög snyrtilega eign
með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Frábær staðsetning. Verð kr. 59,9 millj.

Nýkomið bjart og fallegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals 180 fm. Stofa, borðstofa,
sjónvarpshol. 3-4 svefnherbergi, eldhús oﬂ. Svalir.
Mjög fallegur garður með pöllum, skjólgirðing oﬂ.
Hiti í plani. Útsýni. Hagst. lán. Verð 45,9 millj.

Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarﬁrði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með ﬁmm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í
Setbergslandi í Hafnarﬁrði.Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti
möguleg. Verð 58 millj.

Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur garður með skjólgóðum palli, pottur oﬂ. Eign í
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Kvistaberg - Einbýli - Hf.

Fjóluvellir - Raðhús - Hf.

Álfaskeið - Hf. - Raðhús

Stekkjahvammur – Raðh. m/ bílsk. – Hf.

Grundartangi - raðhús - Mosfellsbær.

Mjög gott 225,7 fm. einbýli á einni hæð þar af er
bílskúr 58,7 fm vel staðsett við Kvistaberg 11 í
Hafnarﬁrði.Eignin skiptist m.a í stofu, borðstofu,
eldhús, sjónvarpshol, sólskála, herbergi, gang, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gufubað,
þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 51,9 millj.

Hraunhamar kynnir sérlega rúmgott raðhús 250 fm.
fjögur svefnherbergi. Rúmgóð stofa og eldhús. Allt á
einni hæð. Nánari lýsing: Forstofa, hol, stofa, eldhús,
borðstofa, stofa, 4. svefnherbergi, baðherbergi,
geymsla, þvottahús og bílskúr. Sérlega vel staðsett.
Tilbúið til innréttingar. Verð 36 millj.

Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.
Húsið hefur verið endurnýjað á liðnum árum bæði
utan sem innan. Glæsileg hönnun og skipulag. Fjögur
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. Ný standsett
lóð. Frábær staðsetning. Verð 45,9 millj.

Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á
efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 80 fermetra
raðhús á þessum rólega stað. Allt sér. Suður garður,
sólpallur, garður í rækt. Hellulagt bílaplan. Róleg og
góð staðsetning. Verð 23,5 millj.

Eyrarholt - 3ja herbergja - Hf.

Suðurgata - m/ bílskúr - Hf.
Sérlega falleg 172 fm. neðri sérhæð m/ innb. bílskúr.
Góðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Hús í mjög
góðu ástandi. Nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning. Verð 37 millj.

Sérhæðir og fjölbýli

Tröllateigur - 4ra herb. - Sérhæð Mosfellsbær

Ljósavík – 112 Rvk. – 3ja herb. Sérhæð

Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka
íbúð / Bílskúr.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 150 fm. lúxus efri hæð
í góðu nýlegu fjórbýli. Sérinngangur, stórar stofur,
glæsilegt eldhús og baðherbergi. Þrjú stór svefnherbergi oﬂ. Góð staðsetning. Verð 34,9 millj.

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg 104,5 fm. Efri
sérhæð (efstu) í vönduðu nýlegu 6. Íbúða húsi.
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar. Parket og ﬂísar
. Tvennar svalir. Útsýni. Góð staðsetning í Grafarvogi.
Sjá myndir á netinu. Verð 28,9 millj.

Nýkominmjög falleg rúmgóð efri sér hæð í góðu
tvíbýli auk bílskúrs (íbúð) samtals 186,5 fm. Tvennar
svalir, fjögur svefnherb. stofa, borðstofa, oﬂ. Góð
eign og góð staðsetning. Verð 38,5 millj.

Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á
fjórðu hæð í stóra turninum á Holtinu í Hafnarﬁrði.
Íbúðin er mjög skemmtilega skipulögð með vönduðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni.
Verð 30,9 millj.

Norðurbakki - 4ra herbergja - Hf.

Breiðvangur - Efri hæð m/ bílskúr - Hf.

Kríuás 3-4ra herb. m/ bílskúr – Hf.

Fagrahlíð - 3ja herb. - Hf.

Eskivellir - 3ja herb. - Hf. - m/ bílskýli.

Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni, 3
svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og svalir,
fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign sem vert
er að skoða. V. 35,4 millj.

Nýkomin mjög góð 135 fm. efri sérhæð í góðu vel
staðsettu tvíbýli auk 32 fm. bílskúrs, samtals 167 fm.
Hús í góðu ástandi. Gott skipurlag. Verð 34,8 millj.

Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin
er 3-4ra herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni
er á frábærum útsýnisstað efst í Áslandinu. Eignin
skiptist m.a.í stofu, Þvottahús/geymslu, borðstofu,
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Tvennar svalir. Verð 29,9 millj.

Mjög snyrtileg 79,5 fermetra 3ja herbergja endaíbúð
á annarri hæð í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við
grænt svæði í Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði. Fallega
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Gólfefni eru
parket og ﬂísar. Eignin getur verið laus við Kaupsamning. Áhvílandi hagstætt lán. Verð 21,6 millj

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverﬁnu. Íbúðin er
79,9 fm. með geymslu og stæði í bílageymslu.Eldhús
með fallegri innréttingu og góðum tækjum.Þvottahús
er innan íbúðar. Gólfefni eru ﬂísar. Sér geymsla á
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Bæjarhrauni10
10• •Hafnarfirði
Hafnarﬁrði ••Sími
• www.hraunhamar.is
Bæjarhrauni
Sími520
5207500
7500
• www.hraunhamar.is

Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

899 2907

g
in 13
nd 20
he st
Af gú
íá

60 ára og eldri

Nánari upplýsingar veitir

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

107 Reykjavík

• Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í samstarfi við Samtök aldraða
• 2ja og 3ja herbergja íbúðir
• 88-195 fm íbúðir
• Frábært útsýni, góð staðsetning
VERÐ FRÁ:

28,0 millj.

170 Seltjarnarnes

112 Reykjavík

108 Reykjavík

Kaplaskjólsvegur

Miðbraut

Vesturfold

Stóragerði

155 fm raðhús auk stæðis í bílgeymslu

170 fm efri sérhæð með bílskúr

Glæsilegt einbýli

Glæsileg 135 fm, 3ja herbergja íbúð

3 góð svefnherbergi

3 - 4 svefnherbergi

Stærð 249 fm

Vönduð gólfefni og innréttingar

Nýlegt hús. Vandaðar innréttingar

Nýlegt eldhús og bað

5 svefnherbergi

Stæði í bílgeymslu

Gott skipulag

Tvennar svalir

Tvöfaldur bílskúr

Laus við kaupsamning

Verð

54,9
, millj.
j

Glæsilegt útsýni
Verð

110 Reykjavík

44,9
, millj.
j

Útsýnisstaður
Verð

170 Seltjarnarnes

69,5
, millj.
j

Verð

105 Reykjavík

104 Reykjavík

Naustabryggja

Neströð

Sóltún

Gullteigur

Fallegt raðhús

209 fm einbýli á einni hæð

Falleg 3ja herbergja íbúð á 5. hæð

Stærð 186,7 fm

Tvöfaldur skúr með 3ja fasa rafmagni

Lokaðar suðursvalir

4 svefnherbergi

3 - 4 svefnherbergi

Tvö stæði í bílageymslu

Innbyggður bílskúr

Vel viðhaldið hús

Viðhaldslétt hús

Góð 176,5 fm íbúð
Fallega innréttuð
Bílskúr
Einstök staðsetning

Sjávarútsýni
Verð

43,9
, millj.
j

Verð

69,5
, millj.
j

Verð

39,5
, millj.
j

56,5
, millj.
j

Verð

49,5
, millj.
j
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800 Selfoss

203 Kópavogur

OPIÐ HÚS

Furugrund
Vel staðsett einbýlishús á Selfossi
Alls 175 fm, fjögur svefnherbergi
Rúmgott eldhús og stofa
Góð afgirt timburverönd
Innbyggður bílskúr
Skipti möguleg á höfuðborgarsvæðinu
Verð

Mánudag 18. mars

17:00 - 17:30

221 Hafnarfjörður

Fjóluvellir 12
Fallegt 5 herbergja 243,3 fm raðhús
Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

29,5
, millj.
j

Nánast tilbúið til innréttinga
Grófjöfnuð lóð

Verð

Boðaþing - 55 ára og eldri
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
Heildarstærð 144,3 fm ásamt stæði í bílakjallara
Stórar stofur
Hjónasvíta með sér bað- og fataherbergi
Þjónustukjarni DAS í næsta húsi

36,0
, millj.
j

42,9
, millj.
j

Verð

Laust strax

110 Reykjavík

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Básbryggja
Glæsileg 3ja herbergja

Mánudag 18. mars

17:00 - 17:30

Stærð 89,6 fm

108 Reykjavík

Snyrtileg 69 fm íbúð á jarðhæð
2ja herbergja, vel skipulögð
Nýtt eldhús, þvottahús innan íbúðar
Góð fyrstu kaup, miðsvæðis í Rvk.
Talsvert endurnýjuð eign í góðu fjölbýli

Búðagerði 1
Mjög góð 2ja herbergja ibúð

Vönduð eign

1sta hæð - suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir

Stæði í bílageymslu

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

26,8
, millj.
j

Verð

Frábær staðsetning
Hús í góðu viðhaldi

Kleppsvegur

Verð

17,9
, millj.
j

16,9
, millj.
j

Verð

801 Selfoss

270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS

Lundeyjarsund
í Hraunborgum

Mánudag 18. mars

17:00 - 18:00

Fallegt og vel viðhaldið 43,3 fm sumarhús
Stutt í alla þjónustu og 3 golfvelli

Nánari upplýsingar veitir

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

11,8 millj.

Kvíslartunga
285 fm parhús

Grettisgata 71
Mjög mikið endurnýjuð 89 fm, 3ja-4ra herbergja

Glæsilega ræktuð lóð á mjög skjólsælum stað

Verð

101 Reykjavík

Frábær staðsetning
Nýstandsett bað, nýir gluggar og gler
Öll gólfefni endurnýjuð
Verð

26,9
, millj.
j

5 rúmgóð svefnherbergi
Mikil lofthæð
Fallegar innréttingar og góður frágangur
Frábært verð

52,0
, millj.
j

Verð

101 Reykjavík

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Miðstræti
Glæsileg eign í Þingholtunum
4ra herbergja, 120 fm
Upprunalegar gólffjalir, rósettur í loftum
Íbúð með mikinn karakter

Mánudag 18. mars

18:00 - 18:30

220 Hafnarfjörður

Sérhæð og ris

Breiðvangur 18

Bílskúr fylgir eigninni

3 herbergi, 60 fm
Nánari upplýsingar veitir

Fjögur svefnherbergi

Ný standsett íbúð

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.

Glæsilegt útsýni

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Frábær fyrstu kaup

Framnesvegur

Útsýni frá svölum
Verð

15,8
, millj.
j

200 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

Langabrekka

Barðaströnd

Tveggja hæða einbýlishús, samtals 261,8 fm

203 Kópavogur

182 fm endaraðhús

Stúdíóíbúð og stór bílskúr

Við Elliðavatn

Tvennir pallar

4 svefnherbergi

Mikið endurnýjað hús, glæsilegur garður

Stórglæsilegt 300 fm einbýlishús

Sérsmíðaðar innréttingar

Gott viðhald

Skipti á minni eign koma til greina

Stór lóð

Góður innbyggður bílskúr

Stórbrotið útsýni

Verð

2/4

27,0
, millj.
j

Verð

55,0
, millj.
j

Aðgengi að vatninu

TILBOÐ

Verð

54,9millj.
,
j

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

113 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS

Kristnibraut
Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Þriðjudag 19. mars 17:00 - 18:00

Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm
Glæsilegar innréttingar
Nánari upplýsingar veitir

Frábært útsýni
Tvennar svalir
Verð

38,9
, millj.
j

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

170 Seltjarnarnes

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
Frábært sjávarútsýni til suðvesturs
Tvö stæði í bílageymslu
Afhending á vormánuðum

Kolbeinsmýri 4
190 fm raðhús á tveimur hæðum
4 svefnherbergi
Fallegt og vel skipulagt
Skjólsamur garður
Stutt í alla þjónustu
Verð 59,0
,

Norðurbakki

millj.
j

Verð

40,5
, millj.
j

200 Kópavogur

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Vatnsstígur
3ja - 4ra herbergja, 128 fm

Miðvikud. 20. mars 17:00 - 18:00

Stæði í bílakjallara

200 Kópavogur

Furugrund 18
Vel skipulögð 3ja herbergja, 78 fm á 2. hæð

Frábært útsýni
Nánari upplýsingar veitir

Verð

56,5
, millj.
j

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

Lítið fjölbýli

Hlíðarhjalli
132 fm neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu
3 til 4 svefnherbergi
Rúmgóðar stofur og eldhús
Verönd í vestur með heitum potti

Svalir í suður
Fallegt útsýni í norður

21,2
, millj.
j

Verð

Verð

38,4
, millj.
j

311 Borganes

104 Reykjavík

Stórholt

Birkilundurr - Húsafelli
Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Endurnýjað fyrir fjórum árum

Kósý og notaleg íbúð

Góðar verandir og heitur pottur
Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu
Verð

13,9
, millj.
j

Stallasel

Falleg gróin lóð

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýli

Skipti möguleg á minni eign

Íbúð 137 fm, bílskúr 54,8 fm alls 191,8 fm

Góð áhvílandi lán

109 Reykjavík

Góð nýting á rými
Fallegur garður

54,0
, millj.
j

Verð

Frábær staðsetning

Verð:

24,0 millj.

Gott verð

801 Selfoss

113 Reykjavík

Borgarbraut

Andrésbrunnur

Einbýli á einni hæð
Stærð 155,7 fm auk 28,5 fm bílskúrs
Samtals 184,2 fm
Glæsilegt útsýni
Góð áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
Rúmgóðar suðursvalir
Lyftuhús
Laus til afhendingar 1.apríl
Góð áhvílandi lán

Verð

23,7
, millj.
j

Nesbali

170 Seltjarnarnes

Einbýli, 197 fm að stærð

Frábært útsýni

Tvöfaldur bílskúr

Einstök staðsetning

Verð

89,0
, millj.
j

Verð

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Freyjugata

Skipholt

Falleg og rúmgóð eign

Góð 4ra herbergja íbúð

2ja-3ja herbergja
70 fm á jarðhæð
Útgengt í garð frá eldhúsi
Verð

MIKLABORG

22,9 millj.

20,5
, millj.
j

200 Kópavogur

Álfhólsvegur

Nýlegt eldhús og bað

Rúmlega 200 fm einbýlishús á einni hæð

Tvöfaldur bílskúr

4 góð svefnherbergi

90 fm byggingaréttur
Verð

49,5
, millj.
j

4. hæð, mikið útsýni
Afhending strax

Verð

26,5
, millj.
j
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220 Hafnarfjörður

203 Kópavogur

Hringbraut

Suðurhvammur

Efri sérhæð ásamt risi

Falleg 3ja-4ra herbergja efri sérhæð

Mikið útsýni

Glæsilegt 2ja hæða, 215 fm parhús

Bílskúr og frágengin lóð
113 Reykjavík
Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði
Fullbúið að utan, innbyggður bílskúr
Hús og þak nýmálað 2012
Stórar suðursvalir, mikil lofthæð

Nánast tilbúið til innréttinga

5 herbergi og 2 stofur

Úlfarsbraut

Góð staðsetning

Verð

24,0 millj.

Verð

43,9 millj.

Verð

107 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Reynimelur

Tröllateigur

Glæsileg íbúð, 73,1 fm
3ja herbergja – suðursvalir
Vel umgengin
Frábær staðsetning

Fjögurra herbergja

Vatnsendahlíð, Skorradal
Verð

26,5 millj.

32,9 millj.

Glæsilegt heilsárshús
83,7 fm auk ca. 45 fm kjallara (geymslu).

311 Borgarnes
Steypt plata, heitur pottur, stórir sólpallar
Glæsilegt útsýni, 5.393 fm leigulóð
Búslóð getur fylgt með í kaupunum
Verð

29,0 millj.

Stærð 136,8 fm
Jarðhæð
Sólpallur
Sérinngangur
Verð

34,2 millj.

105 Reykjavík

Háteigsvegur

Óðinsgata

Falleg sérhæð með bílskúr

Falleg íbúð í hjarta borgarinnar
Baka til við Óðinsgötu gömlu tveggja hæða húsi
Frábær staðsetning
Nýlega uppgerð íbúð með sérinngangi
Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa

Íbúð 120,3 fm, bílskúr 23 fm
113 Reykjavík

Freyjubrunnur

Mikið endurnýjuð eign
Laus við kaupsamning
Verð

41,0 millj.

Raðhús, tveggja hæða

Góð staðsetning

Vandaðar innréttingar

Fallegt útsýni
Verð

270 Mosfellsbær

48,9 millj.

310 Borgarnes

Verð

16,6 millj.

101 Reykjavík

301 Akranes

Sveit í borg við Hafravatn

Mávaklettur

Framnesvegur

Eyrarskógur

BÚSTAÐUR 40,8 FM
Við Hafravatn
Pallur
Náttúruperla

Fallegt 6 herbergja hús
Gróin lóð og afgirt verönd
Friðsælt hverfi
Góð áhvílandi lán

Þriggja herbergja, kjallaraíbúð
Sérinngangur
Frábær staðsetning

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

Verð

14,9 millj.

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg
Gróin og falleg lóð
Laus við kaupsamning

Verð

23,9 millj.

112 Reykjavík

230 Keﬂavík

15,9 millj.

Verð

221 Hafnarfjörður

Verð

8,9 millj.

112 Reykjavík

Vatnsnesvegur

Sóleyjarimi

Eskivellir

Smiðshöfði - Til leigu

Glæsileg 2ja herbergja íbúð

Góð 2ja herbergja íbúð

Glæsileg ný 3ja herb. íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi

Stærð 81,4 fm

Jarðhæð, sérverönd

Fullbúin íbúð með gólfefnum

Stæði í bílakjallara

Sérinngangur

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Glæsilegt útsýni

Fyrir 50 ára og eldri

Tilbúin til afhendingar við kaupsamning

Til leigu vel staðsett 787 fm atvinnuhúsnæði á
hornlóð
Húsið er ný standsett að innan, nýjar hurðir og fl.
379 fm á jarðhæð og 108 fm í milliloft
Hentar í margvíslegan rekstur
Leiguverð 750.000 á mánuði auk vsk

Yfirtaka á ÍLS láni ca 19,0 m
Verð

4/4

Laus strax

19,0 millj.

Verð

18,1 millj.

Verð

21,3 millj.

MIKLABORG

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Fax 535 1009

Baldursgata - 101 Rvk.

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Falleg 100 fm. 4ra herb. Íbúð með sérinngang á einni hæð á einum besta stað í miðbæ Reykjavíkur.
Nánari uppls. á skrifst.

240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning,
fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Verð: 79 millj.

Höfum kaupanda að íbúð í
Lækjasmára og Lautasmára í
lyftublokk.

OP

IÐ

Höfum kaupanda að 4 herbergja Íbúð í vestubænum í
skiptum fyrir 3 herbergja íbúð
í 101 Reykjavík.

Höfum kaupanda að einbýlishúsi miðsvæðis í Reykjavík eða
Garðabæ.

Höfum kaupanda að 2ja eða
3ja herbergja íbúð í miðbæ
Reykjavíkur.

S

HÚ

Akurhvarf 1 - 203 Kóp.

Hásteinsvegur - 825 Stokkseyri

Hverafold - 112 Rvk

Norðurbakki - Hfj

Fellsmúli - 108 Rvk

Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð ásamt sérstæði í bílageymslu á grónum og
fallegum stað. Frábært útsýni yﬁr Elliðavatn. Gróið
og fjölskylduvænt umhverﬁ. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Verð: 24,9 millj.
Opið hús í dag kl 17:30-18:00.

Einstaklega fallegt hús á sjávarlóð á Stokkseyri.
Húsið er fallega innréttað með 4 svefnherbergi,sjónvarpshol, stofa og eldhús í opnu rými með frábæru
útsýni út á haf. Sólpallur, heitur pottur og útisturta.

Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum stað í Grafarvogi Hægt er að gera aukaíbúð
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til
suðurs. Verð: 68,8 millj.

Erum komin með íbúðir á þessum eftirsótta stað til
sölumeðferðar. Um er að ræða glæsilegar 3ja og 4ra
herbergja fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með stæði í
bílgeymslu. Þessi bygging er við sjávarbakkann og
afhending íbúða í maí / júní 2013.

Einstaklega falleg og vel skipulögð 106,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi á frábærum
stað, miðsvæðis í borginni. Stórar suðursvalir. Aukaherbergi í kjallara með aðgangi að salerni, sem hægt
væri að leigja út sér.

Árvellir - Kjalarnesi

Súlunes - 210 Gbæ.

Hlynsalir - 201 Kóp

Fannborg - 200 Kóp

Tröllakór - 203 Kóp

Tæplega 9 hektara land ásamt , 299 fm. gistiheimili
og 53,2fm sumarhús að Árvöllum á Kjalarnesi.
Verð: Tilboð

Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sólstofu og eldhús.

Gott 206,8 fm parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Skipti
möguleg á minni eign í sama hverﬁ. Verð: 64,4 millj.

2ja herbergja falleg íbúð sem skiptist í anddyri, baðherbergi, eldhús, stofu og svefnkrók. Fallegt útsýni.
Verð: 14,8 millj.

Falleg og vel skipulögð 104,1 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi af svölum við Tröllakór í Kópavogi.
Laus við kaupsamning. Verð: 25,9 millj.

Sólheimar - 104 Rvk

Þrastanes - 210 Gbæ

Öldugata - 101 Rvk.

179,9 fm. endaraðhús með aukaíbúð á jarðhæð. Vel
staðsett eign sem hefur fengið gott viðhald. Rúmgott
eldhús, suður svalir úr stofu og svefnherbegi.
Verð: 44 millj.

Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt
1989. Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á
jarðhæð. Gróið og fallegt umhverﬁ. Mögulegt að taka
góða íbúð upp í. Verð: 89 millj.

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð sérhæð ásamt
sér íbúð í kjallara, samtals 244,2 fm. í virðulegu og
fallegu húsi á frábærum stað. Vandaðar og fallegar
innréttingar og gólfefni, upprunalegar rósettur og
loftlistar. Nýir gluggar, lagnir og dren. Lóðin er öll
endurnýjuð. Verð: 99,5 millj.

Frakkastígur - 101 Rvk

Norðurbakki - 220 Hfj

Stallasel - 109 Rvk

Fallegt og vel skipulagt, 149 fm. einbýlishús á
þremur hæðum við Frakkastíg. Sérinngangur á hverja
hæð, en einnig er innangengt á milli hæða. Góður
bakgarður á móti suðri. Sannkölluð perla í hjarta
borgarinnar. Verð: 39 millj.

Falleg 4 herbergja íbúð á 1. hæð með góðum palli
og stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar
og eikarparket á gólfum. Baðherbergi og þvottahús
ﬂísalagt. Verð: 35,4 millj.

Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt og fallegt mikið endurnýjað 191,8 fm. einbýlishús á einni hæð á friðsælum
stað innst í lokaðri götu. 3-4 svefnherbergi, stórt endurnýjað eldhús, góður bílskúr. Gróið og fallegt hverﬁ.
Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og lán að
upphæð 34M getur fylgt eigninni. Verð: 54 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk

Eskiholt - 210 Gbæ

Mánatún - 105 Rvk

Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með
tveimur stæðum í bílskýli. Íbúðin var innréttuð 2006
á skemmtilegan máta. Fjögur svefnherbergi og 2-3
stofur. Verð 46,9 millj

Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum
stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar stofur,
vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð: 99 millj.

151,8 fm 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu til
leigu. Leiguverð, 220 þ.

Nýhöfn
210 Gbæ.
Glæsilegar 152 fm
og 160 fm íbúðir
með bílskúr við
Nýhöfn í Garðabæ
hannaðar af Rut Káradóttir. Íbúðirnar eru með óhindrað útsýni yﬁr
Arnanesvoginn. Fullbúin sýningar.Íbúðir til sýnis. Bókið skoðun hjá
Sölumönnum Stakfells og þeir sýna. Nánari uppls. á skrifst.
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Landmark leiðir þig heim!

BÆJARHOLT 1 – 220 – HFJ.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.17:30-18:00
ÍBÚÐ 205
Um er að ræða snyrtilega og vel
skipulagða 2ja herb. íbúð með
sérinngangi á 2.hæð (sem er
aðalhæð).Rúmgóðar suður-svalir,
ísskápur og uppþvottavél innbyggð í innréttingu sem fylgir með
í kaupum.
V. 22.5 millj.
Sveinn s: 6900.820
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Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali
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OPIÐ HÚS Í DAG KL.17.30-18.00
Húsið hefur allt verið endurnýjað
að utan. Garður sem væri hægt að
loka og vera með hund
V. 19.9 millj.
Eggert s.690-1472

S
HÚ

KROSSALIND - 201 KÓP.

STEKKJARHVAMMUR 66 - 220 HAF

REYKÁS 31- 110 RVK

Parhús í enda á botnlangagötu. Frábærlega staðsett. Íbúðin
er 177.5m2 með
innbyggðum bílskúr
24.8m2. Samtals
202.3m2. Fjögur
svefnherbergi. Góður sólpallur sem snýr í suður með
heitum potti. V. 52.9 millj.
Sigurður Fannar 897-5930.
siggifannar@landmark.is

Endaraðhús í grónu
hverfi í Hafnarfirði.
Íbúðin er 148.8m2 og
bílskúr 26.3m2. Samtals 175.1m2. Eignin
er í enda botnlanga.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, gott skipulag. Möguleiki að yfirtaka c.a. 27
mkr lán frá ARION banka. Afborgun c.a. 130þús pr
mán. V. 39.9 millj. Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is

Snyrtileg 5
herbergja íbúð, alls
160,8 fm og þar af
er bílskúr 24,9 fm.
Tvennar svalir og
rúmgott ris. Fallegt
útsýni, stutt í skóla
og útivistarsvæðin
Heiðmörk, Elliðavatn og Rauðavatn.
V. 34.3 millj.
Haraldur s 845-8286

ESPIGERÐI – 108 RVK

KAMBASEL – 109 RVK
Virkilega góð og
vel skipulögð 64,2
fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð
með sérgarði.
Eldhús endurnýjað
fyrir nokkrum árum.
6 íbúða stigagangur.
Eign að utan í góðu

SUÐURGATA – 220 HFJ.

Virkilega fallegt og
vel viðhaldið 253,6
fm. 8 herbergja
endaraðhús. Innbyggður 23,9 fm.
bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
2 sólpallar bæði
fyrir framan og aftan
eign, einnig suðursvalir.
V. 49,9 millj. Þórarinn s. 770-0309

ástandi. V. 19,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

SOGAVEGUR - 105 RVK

standi.
V. 46.9 millj.
Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is

Vel skipulögð 3ja
herb. 89 fm íbúð á
3.hæð í lyftuhúsi í
Kórahverfinu.
Fallegar
eikarinnréttingar
og eikarparket á
gólfum. Byggt af
vönduðum verktaka.
V. 25.4 millj.
Sveinn s: 6900.820.

Falleg og
rúmgóð 113,1fm 5
herbergja íbúð á 1.
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi í vinsælu
hverfi. Stutt er í alla
þjónustu.

V. 29.5 millj.
Haraldur s 845-8286 eða haraldur@landmark.is

RAUÐAGERÐI 39 – 108 RVK

Virkilega fallega
108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð í tvíbýli.
Eign í góðu ástandi.
Eignin er tveimur
hæðum, hringstigi
á milli hæða. Baðherbergi á báðum
hæðum.
V. 24,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ÁSAKÓR - 203 KÓP.

Vönduð og nýstandsett 147.5m2
- 3ja - 4ra herbergja
efri sérhæð ásamt
bílskúr í nýlegu húsi
á eftirsóttum stað í
austurborginni.
Nýlegt hús, í topp-

STIGAHLÍÐ – 105 RVK

Fallegt 357,2 fm.
Hús miðsvæðis í
rólegri götu. 90 Fm
leigueign á neðri
hæð. Fallegur gróinn
garður. Stórt sólskýli,
hellulagðir stígar
umhverfis hús.
V. 79.9 millj.
Eggert s.690-1472.

ÞINGVELLIR SUMARHÚS - NESJAR

SUÐURBRAUT 2 – 220 HFJ.

Fallegt og frábærlega staðsett um
60 fm sumarhús á
3.600 fm eignarlóð
við Þingvallavatn,
n.t.t. í landi Nesja
við Hestvík í
Grímsnes- og
Grafningshreppi. Möguleikar á stækkun. Skógi- og
kjarrivaxin lóð. Útsýnisstaður. V. 32,0 millj.
Sigurður fasteignasali s. 896-2312
eða ss@landmark.is

Mjög góð 3ja
herbergja, 79,2
fm íbúð á efstu
hæð miðsvæðis í
Hafnarfirði. Fallegt
útsýni yfir höfnina
úr stofu og eldhúsi.
Flott staðsetning!
Húsið hið snyrtilegasta að innan sem utan.
V. 18,9 millj.
Sigurður fasteignasali s. 896-2312
eða ss@landmark.is

Tröllakór 13–15, 203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
Í DAG
KL.17:30-18:00
Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett innst
í botnlangagötu.
Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir.
Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.
Hreinlætistæki og blöndunartæki frá Tengi.
2ja herbergja. Verð: 22,9 millj. - 23,7 millj.
3ja herbergja. Verð: 23,9 millj. - 29,9 millj.
Bókaðu skoðun hjá sölumönnum.

Landmark leiðir þig heim!

Upplýsingar veita:
Sigurður Samúelsson sími 896 2312
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309
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Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
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Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
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Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Skógarás - glæsileg - 5 svefnherb.
Glæsileg 130 fm ibúð að, íbúðin er
hæð og rishæð. Hún var öll endurnýjuð í hólf og gólf 2007 á vandaðann og smekklegan hátt. Glæsilegt
eldhús og baðherb. Sérþvottahús.
Fimm svefnherbergi. Suðursvalir.
Falllegt útsýni. Vandað parket á
gólfum. Nýjar hurðir og skápar. Verð
34.4 millj. Bárður H Tryggvason
veitir upplýsingar í-896-5221.

Selbraut 72 Seltjarnarnesi.
Opið hús þriðjudag
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Garðsstaðir - Glæsilegt einbýli á frábærum
útsýnisstað útvið óbyggt svæði.
Nýkomið glæsil. nýlegt 191 fm
einb. á einni hæð m. innb. bílskúr á
frábærum stað neðan götu innst við
Garðsstaði í Grafarvogi. Vandaðar
innréttingar og parket, arinstofa,
4 svefnherbergi á teikningu, góð
verönd, glæsilegt útsýni: Esjan,
Sundin, Akrafjall, Geldinganes og
fl. Ásett verð 62 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Gissurarson lg.fs. 896-5222

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.
Glæsileg sérlega vel staðsett
135 fm hæð ásamt 25 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni m.a. yfir
Elliðarvatn. Þrú góð svefnherbergi.
Stórar suðursvallir. Parket og flísar
á öllum gólfum. V. 42,5m. Nánari
uppl. veitir Ellert 893-4477

Opið hús þriðjudaginn 19. mars á
milli 12 og 12.30. Gott vel skipulagt
ca. 225 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum tvöföldum bílskúr,
annar skúr er innréttaður sem
íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í
stofu, frábær staðsettning, rétt hjá
t.d. skóla,leikskóla og sundlaug.
V. 68 m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477

Sumarhús - Öndverðarnes
v. Þrastarskóg

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm
eignarlandi umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með
sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu og stór og opin
stofa. Útgengt frá stofu á yfir 100 fm pall umhverfis
bústað. 9 fm útigeymsla V. 15,5 millj. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Þóroddsstaðir - Við Svínavatn

80 fm sumarhús í góðu ástandi. 10 mínútna akstur
til Laugarvatns. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Tvær
stórar stofur ásamt eldhúsi. Pallur fyrir framan og til
hliðar v. hús. 7400 fm lóð. V. 11,0 millj. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Stærri eignir
Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Höfum tekið í sölu 142,6 fm raðhús á einni hæð
með sérstæðum bílsk. við Maríubaug í Grafarholti.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 3-svefnherbergi,
rúmgóð stofa, flísar á gólfum, gólfhiti. Sérstæður
27,3 fm bílskúr. Verð 42,9 milj. Uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356

Nýbyggingar
Lóðir undir, einb. rað-par og
fjölbýlishús í Urridaholti Garðabæ.

Til sölu lóðir undir einb. rað, par og fjölbýlishús, í
suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af Urriðavatni
í Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj. með
gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú
hægt að verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar
eru byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á
staðnum, leitið upplýsinga hjá Heiðari í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

Hæðir

3ja herb.

4ra herb.
Veghús, 4ra herb.116,9 fm íbúð á
tveimur hæðum.

Höfum fengið í sölu 116,9 fm íbúð á tveimur hæðum
við Veghús í Grafarvogi. Neðri hæð skiptist í eldhús,
borðstofu og baðherbergi, útgengi út á stórar suður
svalir. Á efri hæð eru þrjú herbergi og stofa. Íkjallara
er geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 24,9
milj. Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er
laus við kaupsamning.

Húsafell vandað hús

Glæsileg 3ja herb. við höfnina í
Reykjavík

Höfum tekið í sölu fallega og sjarmerandi íbúð við
Nýlendugötu í Reykjavík. Íbúðin sem er stofa og
tvö herbergi er á efstu hæð í nýlega viðgerðu húsi.
Frábær staðsetning og útsýni yfir höfnina í Reykjavík.
Íbúðin er mikið endurnýjuð, bæði að utan og innan.
Óskað er eftir tilboðum í eignina, upplýsingar veitir
Heiðar í s:693-3356

Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu á birki
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir
með í kaupum. Þrjú óvenju stór svefnherbergi og
eru tvö með tvíbreiðum rúmum og það þriðja með
kojum. Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum
potti. V. 24,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús Laugarvatni

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning

Til afhendingar strax ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3.hæð
(efstu) í mjög góðu fjölb. innst við Flétturima ásamt
25 fm bílskúr. Sérinngangur. Góðar innr., parket,
suðvestur svalir, fallegt útsýni, þvottaherb. í íb. Ásett
verð 27,9 m. Lyklar á Valhöll. Sölumenn sýna.

Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli

3ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Íbúðin er 79,3 fm og
fylgir henni 30,9 fm stæði í bílgeymslu. Til viðbótar
er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm að
stærð. Tvö svefnherbergi m. fataskápum. Góð innrétting í eldhúsi. Baðherbergi með baðkari og tengi f.
þvottavél. V. 25,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja.

Fallegt sumarhús í landi Snorrastaða Laugarvatni.
Eignin er staðsett á bakka Stekkár. Húsið stendur á
5000 fm eignarlandi og er m. vatni ásamt rafmagni,
hitaveita . Stofa og eldhús eru í opnu rými ásamt
borðkrók. Verönd og heitur pottur. Gamall og mikill
trjágróður. Verð 9,5 millj. Uppl. Sigþór S:899-9787

ÓSKA EFTIR
Vantar ca 200 fm raðhús
eða parhús í Grafarvogi.
Nánari uppl. veitir Ellert í
s: 893-4477
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Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu. Fallegt útsýni.
V.26,9 m Uppl. Sigþór S: 899 9787

4ra herb. íbúð við Veghús í
Grafarvogi

Opið hús mánudaginn 18.mars. kl. 18 - 18,30
Njálsgata 72, 4.hæð, Endurnýjuð 40 fm 2ja herb.
íb. á efstu hæð í góðu húsi á mjög góðum stað í
miðbænum, örskammt frá Sundhöllinni. Tilvalin
fyrir Námsfólk og fl. Verð 12,5 m. Sími á staðnum
820-2205.

Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og
nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir
pallar. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til
staðar. Heitur pottur á verönd. V. 19,5 m Uppl. Sigþór
S: 899 -9787.

Sumarhús – Borgarﬁrði - Gott verð.

Sumarhús

Höfum í sölu 112,8 fm íbúð við Veghús í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi,
þrjú rúmgóð herbergi, og þvottarhús. Íkjallara er
geymsla og hjóla og vagnageymsla. Verð 25,5 milj.
Uppl. veita sölumenn Valhallar. ATH. íbúðin er laus
við kaupsamning.

53 fm fallegt og endurbætt hús í 5 mínútna akstursfjarlægð frá Laugarvatni. 3200 fm eignarlandi.
Hitaveita komin að lóðarmörkum. Tvö svefnherbergi
Stórt svefnloft þar sem 6-8 dýnur mætti hafa, tilvalið
fyrir börnin bæði til leikja og hvíldar. V. 14,5 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Vantar 3ja herbergja með
sér inngangi. Nánari
uppl. veitir Ellert í
s: 893-4477
Vantar einbýlishús í
Garðabæ, má kosta allt
að 90 milj, uppl. veitir
Bárður í s:896-5221

Leynir - Stutt frá Laugarvatni

Álfhólsvegur - Sérhæð í Kópavogi

Nýkomið í einkasölu eitt af þessum eftirsóttu einnar
hæðar raðhúsum með innb. bílskúr alls 120 fm, á
frábærum stað við Jökulgrunn, örfá skref frá DAS.
Góðar innréttingar, parket, 2 svefnherb., góð stofa og
innb. bílskúr. Laust fljótlega. Selst skuldlaust. Verð
39,9 millj. Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222

Skorradalur - Vandað hús

Njálsgata 72. Endurnýjuð íb. 4.hæð
(efstu). Opið hús.

OP

189 fm efri hæð í tvíbýli með bílskúr. Eignin er með
þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi.
Stofa með stórum útsýnisgluggum yfir til Esju og
Skarðsheiði. Yfirbyggðar suðursvalir. Stórt eldhús
með borðkrók. V. 34,9 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Eldri borgarar.
Eldri borgarar - Einstakt tækifæri.
Jökulgrunn við DAS.

Flétturimi - mjög góð íb. m. bílskúr
og útsýni.

Rúmgóð hæð með stórum bílskúr
við Miklubraut

Nýkomin í sölu rúmgóð 108 fm hæð + 33 fm bílskúr á
horni Miklubrautar og Engihlíðar í Reykjavík. Hæðin
skiptist í tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð herbergi, eldhús og bað. Í kjallara er stórt sameiginlegt
þvottarhús og tvær sér geymsla sem er ekki inní birtri
stærð skv. þjóðskrá. LAUS STRAX. Verð 27,9 m.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Glæsilegt sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er 220
fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru
opnu rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36
mill. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Fallegt 60,0 fm sumarhús á í landi Heyholts í Borgarfirði, lóðin er kjarri vaxin. Tvö góð svefnherbergi,
stofa og eldhús, Kamína er í stofu. Snyrting. Húsið er
rafmagnskynt. Sólpallur með nuddpotti. Staðsetter
ca,10 km norðan við Borgarnes og er örstutt í góðan
golfvöll, sundlaugar og alla þjónustu. Náttúrulegt
birkikjarr . V 6,9 millj uppl.Sigþór s: 899 9787

Vantar 3ja til 4ra herb.
íbúð í Linda, Kóra eða
Sala - hverﬁ Kópavogs,
uppl. veitir Bárður í
s:896-5221

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
TT

Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri
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Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi
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ORRAHÓLAR - RVÍK
Góð 58 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Yﬁrbyggðar svalir m/opnanlegu gleri. Merkt
bílastæði. Gott lán áhvílandi. Laus strax.
Verð 15,5 millj.

LINDARBERG - HFJ

ÁR

Sérlega fallegt og vel skipulagt 202 fm einbýli
ásamt 35 fm bílskúr, samtals 237 fm á vinsælum
stað í Setberginu. 5 svefnherb. Verönd m/
skjólveggjum og heitum potti. Verðlaunagarður
og gata. Verð 64,9 millj.

Ð
KA

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir
50 ára og eldri á góðum útsýnisstað.

VE

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
UN
Vandaðar innréttingar og tæki
OÐ

ÆK

L

IÐ

NT
PA

HÁIHVAMMUR - HFJ

BURKNAVELLIR - HFJ

ARNARHRAUN - HFJ

Fallegt 259 fm einbýli ásamt 43 fm bílskúr,
samtals 302 fm á góðum stað í Hvömmunum. 6
svefnherb. Auðvelt að gera aukaíbúð á neðri
hæð m/sérinngangi. Frábær útsýni yﬁr fjörðinn
og víðar. Verð 59,9 millj.

Góð 71 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi á góðum stað í jaðri byggðar. Suðvestursvalir. Í göngufæri við alla helstu þjónustu. Gott
yﬁrtakanlegt lán frá Íbúðalánasjóði.
Verð 17,9 millj.

Falleg 75 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð með
SÉRINNGANGI ásamt 22 fm stúdíóíbúð og 7 fm
geymslu í kjallara, samtals 104 fm. Góð staðsetning, miðsvæðis í Hafnarﬁrði. Verð 18,9 millj.

TT
TT
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DREKAVELLIR 44 - HFJ
Fallegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju
6-íbúða húsi á góðum stað á Völlunum í
göngufæri við leikskóla, skóla, íþróttasvæði, sundlaug og helstu þjónustu.

SK

BLIKAÁS – HFJ

Sérinngangur, suðursvalir og verandir.
Afhending í maí-júní.
Verð á 3ja herb. 23,5 millj. og
4ra herb. 27,9 millj.

Sérinngangur af svölum
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning
Verð frá 18,6-26,1 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla,
sundlaug, íþróttasvæði og helstu þjónustu.
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Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan
með gólfefnum.
Glæsilegt, vel skipulagt 176 fm parhús ásamt
30 fm bílskúr, samtals 206 fm á góðum stað í
Áslandinu. 4 svefnherb. Verönd í suðvestur
m/skjólveggjum, heitum potti og sturtu. Suðvestursvalir. Fallegt útsýni. Geymsluloft. Verð
52,9 millj.

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

Verð frá 20,0 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufullrúum Ás
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Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri

BIRKIBERG - HFJ

Fallegt 192 fm parhús ásamt 38 fm bílskúr á
frábærum stað í Setberginu. 4 svefnherb. Sólstofa, suðursvalir og verönd. Gott útsýni.
Verð 47,9 millj.

NÝ

EL

Laufey Lind
Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013
Verð frá 27,850 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnarﬁrði
í göngufæri við alla helstu þjónustu.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
Kirkjuvellir - Hafnarﬁrði

GARÐATORGI 7, 210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is
Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Hofakur 7 - Garðabæ

Skeiðarvogur – 104 Reykjavík
Mjög stílhreint, bjart og skemmtlegt enda
raðhús á góðum stað við Skeiðarvog
hannað af GUÐMUNDI KR. KRISTINSSYNI ARKITEKT. Húsið er samtals 187,4
fm. með 27,3 fm. sér stæðum bílskúr.

Opið hús kl 17-18 í dag, bjalla 103.
Glæsileg 141,8 fm 4ra herbergja enda
íbúð Í góðu lyftuhúsi með útsýni og
Stæði í bílgeymslu. Yﬁrbyggðar suður
svalir með hita í gólﬁ.

OPIÐ
HÚS

Erum með í sölu 2ja og 3ja herbergja íbúðir í
góðum lyftuhúsum við Kirkjuvelli.

Háabarð- Hafnarfjörður

Verð 41 millj.

Verð 46,9 m.

Atvinnutækifæri í ferðamannaiðnaðinum

Laugavegur – 101 Reykjavík

Til sölu mjög gott gistiheimili í vel
staðsettu 488 fm í eigin húsnæði við
Suðureyri.
Gisting fyrir 35 manns í 17 herbergjum.
Gott tækifæri á góðu verði.

Nýhöfn - Garðabæ - Sjávarútsýni

Mjög snyrtileg og góð 183,1 fm íbúð á
3ju hæð á góðum stað við Laugaveg.
Stofur er stórar, bjartar og góðar. Tvö
rúmgóð herbergi, góðir fataskápar.
Eldhús er rúmgott. Baðherbergi er
ágætt. Gólefni eru gegnheilt eikarparket,
olíuborið. Geymsla er c.a 20 fermetrar.
Sér bílastæði. Verð 47 millj.

Snyrtilegt og vinalegt vel staðsett samtals 196,5
fm einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr,
fallegum garði og gróðurhúsi. Bílskúr er 30
fm. Gott hús með mikla möguleika! tveir sér
inngangar, t.d möguleiki að útbúa sér íbúð á efri
hæð. Verð 39,8 millj.

Berjarimi – 112 Reykjavík

Hvammskógur 41 - Skorradal

Mjög glæsileg 156,2 fm 4ra herbergja
enda íbúð með 30 fm suð-vestur þaksvölum og frábæru útsýni út á sundin.

Glæsilegt 121,8 fm heilsárshús á frábærum stað í landi Hvamms í Skorradal.
Húsið hannað af Gassa arkitektum.
Húsið liggur í vinkil frá vestri til suðurs
og fellur inn í landslagið og opnar sig
móti Skorradalsvatni með bogadregnu
formi og stórum glerﬂötum. Húsið skilast
fullbúð að utan og fokhelt að innan.
Verð 34. Millj.

Íbúðinni fylgir sér 24,7 fm bílskúr
samtals 180,9 fm. Afar vönduð gólfefni,
innréttingar og tæki, innfeld lýsing.

Lyngbrekka - sumarhús

Til sölu vandað 127 fm heilsársbústaður á góðum útsýnisstað. Húsið stendur á 5.200 fm eignarlandi Með heitu og köldu vatni.

Hraunbær - gott verð

Digranesvegur – Kópavogur

Til sölu 56 fm 2ja herbergja íbúð í góðu húsi við
Hraunbæ. Verð 14.9 m.

Samtals 213,3 fm mjög snyrtilegt og gott einbýli
á 2 hæðum með 49,3 fm bílskúr. Húsið er vel
við haldið og talsvert endurnýjað! Garðurinn
er glæsilegur, stór timburverönd og mikið skjól.
Verð 49,9 millj.

FAGMENSKA – REYNSLA – METNAÐUR

Laus við kaupsamning. Vel skipulögð og góð
íbúð á 3. hæð auk bílskýlis í sérlega góðu
fjölbýli á góðum útsýnisstað í Grafarvoginum.
Íbúðin er samtals 113,5 fm. með bílskýli.

Kórsalir - glæsileg hæð

Um er að ræða mjög glæsilega 245 fm íbúð á
tveimur hæðum frábæru útsýni. Fernar svalir.
Sér hjónasvíta er í íbúðinni með glæsilegu
baðherbergi, fataherbergi og sér
svölum með heitum potti.

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00 - 17:30. Vorum að fá í sölu
119,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð
með sérinngangi í nýju húsi fyrir eldri
borgara. Íbúðin er afhent fullbúin
með gólfefnum. Glæsilegar Eikar
innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum.
Sameign verður fullbúin. Tvö sérstæði
í bílageymslu fylgja íbúðinni.
Verð 45,8 millj.
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SELJUGERÐI - EINBÝLISHÚS

HÁTEIGSVEGUR - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30 Tæplega
300 fm einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð og
tvöföldum bílskúr. Önnur hæð: Björt og rúmgóð stofa með vestursvölum. Eldhús nýlegri innréttingu. Fjögur svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi með baðkari. Fyrsta hæð: Þrjú svefnherbergi. Eldhús
með fallegri innréttingu. Stofa með vesturverönd. Verð 69 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Mjög góð
nýleg 104,8 fm 3ja herbergja íbúð við Háteigsveg. Anddyri með
skáp og gestasnyrtingu. Hol. Eldhús með góðri innréttingu. Stór
stofa með norðursvölum. Tvö svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 28,9 millj.

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

HÁALEITISBRAUT MEÐ BÍLSKÚR

ÞORLÁKSGEISLI - 4RA HERBERGJA

ASPARÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

KJARRHÓLMI 4RA HERBERGJA

SÓLEYJARIMI - 4RA HERBERGJA

MIKLABRAUT - M/AUKAHERBERGI

KAMBASEL - FALLEG EIGN

SOGAVEGUR - 2-3JA HERBERGJA

DUGGUVOGUR

STRANDGATA - HAFNARFIRÐI

DUGGUVOGUR - GISTIHEIMILI

GRANDARTRÖÐ - ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - ATVINNHÚSNÆÐI

VÖLVUFELL - ATVINNHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA 5 - ATVINNUHÚSNÆÐI

LÆKJARMELUR - MOSFELLSBÆ

GJÁHELLA - ATVINNUHÚSNÆÐI

BRENNUBYGGÐ - SUMARHÚS

LUNDEYJARSUND - GRÍMSNESI

Fallegt og vel við haldið 157 fm einbýlishús á einni hæð auk 49
fm tvöfalds bílskúrs (samtals 206 fm) á góðum stað í austurbæ
Kópavogs. Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa og sólstofa. Fallegar nýlegar innréttingar í eldhúsi. Parket, ﬂísar og dúkur á gólﬁ.
Bílskúr með rafmagni og hita. Stór 900 fm lóð. Verð 49,5 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta 101,5 fm 4ra herbergja
íbúð (íbúð 89,5fm og geymsla 12fm ) á 2. hæð í fjölbýli í Fosvogsdalinum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og björt stofa með fallegu
útsýni. Parket og ﬂísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Áhv. ca. 22
millj Verð 24,8 millj.

Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi. Stofa þaðan
sem útgengt er á verönd og í garð til suðurs. Baðherbergi með
baðkari. Eldhús með ágætri innréttingu og borðkrók. Tvö svefnherbergi (var eitt stórt áður). 12 fm geymsluskúr sem er á lóðinni fylgir
íbúðinni. Verð 18,5 millj.

Húsnæðið sem er nýlegt er með góðri innkeyrsludyr og tveimur
göngudyrum. Við innkeyrluhurðina er vinnusalur með góðri lofthæð.
Starfsmannaaðstaða og kafﬁstofa með innréttingu eru með sérinngangi en yﬁr þeim rýmum er milliloft. LAUS STRAX. Verð 21.5 millj

Vorum að fá í sölu í nýlegu atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými sem er
salur með millilofti (salur er 95 fm og milliloft 30 fm). Góð aðkoma
og eru innkeyrslu- og göngudyr í húsnæðið. Góð sameign. Lóð
malbikuð. LAUST STRAX. Verð 12,3 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 113 fm 4ra herb. enda íbúð á 4. hæð
auk 21 fm bílskúrs (samtals 133,9 fm). Þrjú svefnherbergi, stór og
björt stofa og borðstofa. Baðherbergi nýl. endurnýjað. Fallegar nýl
innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Suður- og norðursvalir. Nýl.
yﬁrfarið þak, skolp, dren og ﬂ. Verð 28,5 millj.

Falleg 112,1 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í bílskýli á
góðum stað í Rimahverﬁnu. Stofa og borðstofa með vestursvölum.
Eldhús með góðum innréttingum. Þrjú svefnherbergi, tvö þeirra með
skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Áhvílandi um 20 millj. frá ÍLS. Verð 27,2 millj.

307,5 fm iðnaðarhúsnæði ásamt 17,5 fm bílskúr. Húsnæðið er
skipt niður í tvö bil í dag. Fyrra bilið er með inngang inná móttöku
og eina skrifstofu. Atvinnusvæðið er gott með lítilli lageraðstöðu.
Seinna bilið er inngengt beint á atvinnusvæðið með miklu plássi.
Kafﬁstofa og snyrting er innst í bili. Bílskúrinn er tengdur seinna
bilinu enn getur verið notaður sér. Verð 43 millj.

Tvö 274 fm athvinnuhúsnæði. Lofthæð er mest ca. 6m og minst ca.
5,10 m. Hurðin er ca. 4,20 m á hæð og ca. 4 m á breidd auk gönguhurðar. Möguleiki á ca. 60 fm millilofti. Í dag eru þessir eignarhlutar
einn stór salur. LAUS STRAX. Verð 22.5 millj.

Gott 204 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum við Gjáhellu í
Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í stóran sal á neðri hæð með stórri innkeyrsludyr. Sér gönguhurð fyrir efrihæðina. Eignin er fullbúin með
vatni, hita og rafmagni en milliveggir eru ómálaðir. Eignin er laus til
afhendingar. Verð 13,5 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði
í lokaðri bílageymslu. Eldhús opið í stofu með fallegri innréttingu.
Stór og björt stofa með suðvestursvölum. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi. Þvottahús. Fallegt ﬂísalagt baðherbergi. Verð 32.9 millj

Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi með
aukaherbergi í kjallara. Góð innrétting í eldhúsi. Rúmgóð stofa.
Borðstofa með svölum (notuð sem herbergi í dag). Tvö svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Aukherbergi í kjallara með aðgangi að
snyrtingu. Áhv. ÍLS lán 21 millj. Verð 25,9 millj.

Fallegt og vandað atvinnuhúsnæði sem er kjallari, hæð og ris í
sögufrægu húsi á frábærum stað í Hafnarﬁrði. Eignin býður upp á
mikla möguleika. Í kjallara er verslunarrými (í leigu). Á hæðinni er
gott opið rými með eldhúsi inn af. Í risi eru 3 herbergi og fundarherbergi. Húsið hefur fengið ágætt viðhald í gegnum árin. Einnig er í
kjallara geymslurými með sérinngangi. Verð 54 millj.

521 fm atvinnuhúsnæði við Völvufell í Reykjavík. Húsnæðið er á
tveimur hæðum. Á efri hæð er 131,2 fm. verslunar- og þjónusturými
en neðri hæðin er 389,7 fm. Innkeyrsludyr. Eignin þarfnast endurbóta. Miklir möguleikar. LAUS STRAX. Verð 31.5 millj.

110 fm sumarhús í byggingu, húsið er nánast fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, hitalagnir
lagðar í gólf. Sólpallur að mestu leyti kominn, frágangur að utan eftir
eins og í kringum glugga og sólpall. LAUS STRAX. Verð 14.3 millj

Traust þjónusta í 30 ár

EINGÖNGU Í SKIPTUM FYRIR 3ja HERBERGJA ÍBÚÐ Í SJÁLANDSHVERFINU GARÐABÆ. Vorum að fá í einkasölu fallega 117 fm 4ra
herb. efri hæð í fallegu fjórbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór
og björt stofa. Tvennar svalir. Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 36 millj.

Vorum að fá í einkasölu fallega 93 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á 2. hæð
í fallegu fjölbýli. Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur. Auðvelt er
að gera 4ða svefnherbergið í hluta af stofum. Góðar innréttngar.
Parket, ﬂísar og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Suðursvalir. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Verð 22,9 millj.

Atvinnuhúsnæði skráð sem gistiheimili á tveimur hæðum og í risi.
Á 1. hæð eru 4 studioíbúðir og er eldhúsinnrétting með helluborði
í hverri þeirra og ﬂísalagt sérbaðherbergi með sturtu. Á 2. hæð eru
5 studioíbúðir og eru þau eins þ.e. með eldhúsinnréttingum og
með sérbaðherbergjum. Risið er skráð sem geymsluloft samkvæmt
fasteiganmati en þar er búið að útbúa íbúð með þakgluggum. Allar
einingar eru í útleigu í dag. Verð 67 millj.

Húsnæðið er 168 fm. Húsnæðið skiptist í stórann vinnusla með
mjög mikilli lofthæð, salerni og tvær rúmgóðar skrifstofur. Búið er
að gera milliloft yﬁr skrifstofum. Stór innkeyrsludyr. Lofthæð er mest
ca. 6,0m og minst ca. 5,10 m. LAUS STRAX. Verð 14.2 millj.

Fallegt 43 fm sumarhús á 5000 fm leigulóð (Sjómannadagsráð)
ásamt geymsluskúr og stórri timburverönd. Eignin hefur fengið gott
viðhald. Kalt vatn og rafmagn er komið í bústaðinn en hitaveitan er
kominn að lóðarmörkum. Lóðin er glæsileg og með miklum gróðri
sem gefur gott skjól. Bústaðurinn selst með innbúi. Verð 10,5 millj.
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Erum með kaupendur
að eftirfarandi:
Einbýli í Lindum, Kóp
3. Herb. Íbúð í
Kópavogi 201,203
5. Herb. Íbúð í
Kópavogi 201,203
4-5. Herb. sérhæð í
Reykjavík 105

Funalind 11 – 5-6 herb. íbúð

Garðhús 49 – Efri hæð m. bílskúr
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Sunnuvegur 5 – Einbýli, Mikið endurnýjað
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Flott og fjölskylduvæn, 151 fm vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á
tveimur hæðum, á frábærum stað í Lindahverﬁnu. Mikill lofthæð og
hagstæð lán. Skólar, leikskólar og öll þjónusta í nágrenninu.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. MARS KL: 18:00-18:30. V. 39,9 M.
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Falleg, góð staðsetning og vel skipulögð 4. herb 151 fm efri hæð
með bílskúr. Húsið er innst í botnlangagötu í fjölskylduvænu hverﬁ.
Stutt í skóla, sundlaug, íþróttaaðstöðu, verslun og þjónustu.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 18. MARS KL: 17:00-17:30. V. 35,9 M.

Kleifakór – Einbýlishús með útsýni

Fallegt og MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 5 herbergja einbýlishús á frábærum
stað við lækinn í Hafnarﬁrði. Húsið er 148,8 fm að stærð ásamt 43,8
fm bílskúr. Endurnýjað þak, gluggar, gler, þakkantur, rafmagn og ofnar.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19. MARS KL: 17:00-17:30. V. 45,9 M.

Hótel Mosfell, Hella – Einstakt tækifæri!
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Glæsilegt og vel skipulagt 287 fm, 4 herb. einbýlishús staðsett á einum
af fallegri útsýnisstöðum í Kópavogi. Fallegt eldhús og alrými með
kamínu. Falleg gólfefni og gólfhiti, hátt til lofts og með halogen lýsingu.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 19. MARS KL: 18:00-18:30. V. Tilboð.

Hótel með 53 herbergi og gistirými fyrir 106 manns í uppábúinn rúm. Aðalrými hótelsins er á tveim hæðum og svo kjallari sem býður uppá
mikla möguleika. Næg bílastæði við húsið, vel frágengin og hirt lóð. Stækkunarmöguleiki á hótelinu. Frábært tækifæri á einum besta stað á
hringveginum. UPPLÝSINGAR GEFUR SIGURÐUR ÓLAFSSON Í SÍMA 822-8440.

Hulduhlíð - 270 Mosfellsbær

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Akurholt 18 - 270 Mosfellsbær
Gott 214,2 m2 einbýlishús
með bílskúr á stórri lóð við
Akurholt 18 í Mosfellsbæ. Stór
timburverönd með heitum potti
og gróinn garður á þessum
vinsæla stað í Mosfellsbæ.
Húsið er talsvert endurnýjað.
Gott skipulag. 5 herbergi og
2 stórir sólskálar. Skipti
mögulega 4ra herbergja íbúð í
Mosfellsbæ. V. 46,9 m.

Mjög fallegt 158,8 m2 endaraðhús
með frístandandi bílskúr við Hulduhlíð
í Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar
og gólefni. 3 rúmgóð svefnherbergi.
Fallegur garður. V. 45,5 m.

Laus strax
Hlíð – Kjós Glæsilegur
70,2 m2 sumarbústaður við Hlíð 12A í landi
Meðalfells í Eilífsdal, Kjósarhreppi. Um er að
ræða glæsilegan sumarbústað byggðan árið
2009. Stór timburverönd með girðingu, heitur
pottur er á verönd. Húsið stendur á 4.896 m2
leigulóð. Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 18,8 m.

Klapparhlíð 24, íbúð 204 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Skipasund 18 - 104 Reykjavík
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Bjartahlíð 8 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 132,4 m2 endaraðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Gott skipulag. Þrjú svefnherbergi. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Steypt bílaplan,
timburverönd og fallegur
garður í suðvestur. V. 39,7 m.

Mjög falleg 113,5 m2, 5 herbergja
endaíbúð með fallegu útsýni á 2. hæð
í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 24
í Mosfellsbæ. Þetta er falleg og björt
íbúð á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 30,3 m.

Rósarimi 6 - 112 Reykjavík
Falleg 77,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð,
ásamt 22,8 m2 bílskúr við Rósarima 6 í
Grafarvogi. V. 25,9 m.

194,9 m2 einbýlishús á tveimur hæðum
m/risi og bílskúr við Skipasund 18 í
Reykjavík. Í dag er húsinu skipt uppí
tvær íbúðir. Hæð og ris 128 m2 og í
kjallara er 66,9 m2 3ja herbergja íbúð.
Eignin er laus til afhendingar strax.
V. 49,9 m.

Laus strax
Reykás 21 - 110 Reykjavík
Rúmgóð og björt 100,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
ásamt 23,2 m2 bílskúr við Reykás í
Reykjavík. Falleg íbúð, gott skipulag
og fallegt útsýni. V. 28,9 m.

Hjallahlíð 11 - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 174,6 m2 raðhús á
tveimur hæðum með bílskúr við
Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Fallegt
eldhús með borðkrók, rúmgóð
stofa, 3-4 svefnherbergi,
baðherbergi, gestasalerni,
sér þvottahús og sjónvarphol.
Hellulagt bílaplan og fallegur
suðurgarður. V. 45,3 m.

Skipti möguleg
Blíðubakki - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 185,1 m2 24 hesta hesthús við
Blíðubakka í Mosfellsbæ. Hesthúsið er
upprunalega 26 hesta hús, þar af tvær
graðhestastíur en hinar tveggja hesta. Húsið
í dag rúmar 24 hesta þar sem reiðfata og
reiðtygjageymsla var útbúin í einni stíunni,
þessu er auðvelt að breyta til baka ef áhugi er
fyrir hendi. V. 39,0 m.

Kleppsvegur 22 - 105 Reykjavík
Falleg 71,2 m2, 2ja herbergja íbúð á
2. hæð við Kleppsveg 22 í Reykjavík.
Eignin skiptist í hol, svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir 5,9
m2 sérgeymsla í sameign. V. 17,9 m.

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu
vantar allar stærðir
eigna á skrá.
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

FRUM

Föst sölulaun

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk
Sími 568-5556 www.skeifan.is
Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

LANGALÍNA 15-23

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

EIKARÁS
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Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

210 Garðabær. Einbýli.
Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Innbyggður stór
bílskúr. Fallegur garður.
Gott útsýni. Fallegt hús
hvar sem litið er.
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

SÓLTÚN

LANGHOLTSVEGUR
104 Rvk. 2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.

105 Rvk. 3ja herb. Mjög
falleg endaíbúð, vel
skipulögð tvennar svalir,
vandaðar innréttingar,
stæði í bílageymslu,
LAUTASMÁRI
200 Kóp. Mjög góð 3ja herb. Fallegar innréttingar. Góð gólfefni. Verð 24,5 millj.

HÁTÚN
105 Rvk. Penthouse.
Glæsileg eign. Sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggð
lýsing. Frábært útsýni.
Tvennar svalir.

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

PIÐ

S

HÚ

O

ÁLFTAMÝRI
108 Rvk. 3ja herb. 82 fm. Mikið
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni.
Verð 22,5 millj. Opið hús mánudaginn 18. mars frá kl. 12:00 til 12:30
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HVERFISGATA
105 Rvk. 104 fm 3ja herbergja íbúð.
Mikið standsett, góð staðsettnign.
Verð 35 millj. Opið hús mánudaginn
18. mars frá kl. 17:00 til 17:30
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HVASSALEITI
103 Rvk. 4ra herb 111 fm í VR blokkinni. Góð og snyrtileg íbúð í þessu
vinsæla húsi.
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HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm.
Stórar þaksvalir.
Góð staðsetning í lokaðri götu.
Verð 46,7 millj.

KRISTNIBRAUT 5 EFRI HÆÐ
113 Rvk. 189 fm efri sérhæð. Stórglæsilegt íbúð. Frábært útsýni.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Innbyggður bílskúr

BLIKAHJALLI 6
200 Kóp. Endaraðhús. 4 svefnherbergi. Frábær staðsetning. Falleg lóð.
Verð 56,9 millj.

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Vesturtún 53 A - Álftanesi, parhús.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Góð eign
gulli betri

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Hraunbær 5 herb. - Laus strax

Matsölustaður - Gott tækifæri

Ágæt 5 herb. 138,3 fm. íbúð á 2. hæð í ﬁmm íbúða húsi ofarlega í Hraunbæ.
Verð kr. 26,9 millj. uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Til sölu húsnæði , tæki og innréttingar matsölustaðarins Ömmu Habby á Súðavík.
Húsið er byggt 1988 og er vel staðsett við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn
er stór malbikuð lóð með þvottaplani. Staðurinn rúmar 35 manns í sæti og er vel
tækjum búin og í góðu ástandi. Góð velta hefur verið yﬁr ferðamannatímann og
hafa m.a. verið mikil viðskipti við erlenda veiðimenn af strandveiðibátum. Hér er
gott tækifæri til að skapa sér atvinnu í fallegu umhverﬁ þar sem hefur verið mikil
aukning ferðamanna. Verð: 7,9 m. Allar nánari upplýsingar veitir Brynjar s:
533-6050 eða 698-6919.
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Opið hús í dag á milli 18-18:30
Í dag býðst þér og þínum að skoða þetta fallega 96 fm parhús á einni hæð. Þrjú
ágæt herbergi stofa, eldhús og bað, ásamt góðri geymslu. Parket og ﬂísar eru
á gólfum. Áhv. Lífsj. Lán c.a. 23,5 millj. Verð 31,9 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali s- 895 3000.

Glæsileg eign við
Hafnargötu 58 í Reykjanesbæ

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Save the Children á Íslandi

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Grundarstígur 24 - 101 RVK.
Verð 26.9M • 2ja herb. • Stærð 69,4fm

Opið hús þriðjudaginn 19 mars kl 20:00 - 20:30
Stílhrein, björt og ﬂott
íbúð á góðum stað.
Parket og ﬂísar á gólﬁ.
Öll rými eru rúmgóð.
Þvottaaðstaða inn í
íbúð. Sér geymsla í
kjallara. Góð aðkoma
er að húsinu.
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Eignin er öll nýtekin í gegn og er hún 371ferm með 2 fastanúmerum
fastanúmerum.
Eign sem hefur mikla nýtingar möguleika td gistiheimili, veitingarstað eða
skrifstofuhúsnæði. Eldvarin skjalageymsla, tölvuskápur og nýlegt loftræstikerﬁ. Í dag er hún nýtt sem glæsilegt einbýlishús. Fleiri myndir á asberg.is
Hafnargata 27 • 230 Keﬂavík
Símar 421 1420 / 421 4288
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Bjarkarás - 210 GB.
Verð 62.5M • Parhús. 4 herb. • Stærð 194fm
Glæsilegt og vandað,
fjölskylduhús. Um er
að ræða 179,fm parhús
á 1. hæð með bílskúrs,
en auk þess er óskráð
vinnuherbergi tæpir
15 fm, samtals 194fm.
Timbur verandir bæði
til suðurs og norðurs
og skjólveggir.
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Boðaþing 10-12
Við ﬂytjum þér
góðar fréttir

Austurberg 6 - 111 RVK.
Verð 21.5M • 4ra herb. • Stærð m bílsk.112.5fm

Opið hús mánudaginn 18 mars kl 18:00 - 18:30
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Um er að ræða ﬂotta
RETRO íbúð á annari
hæð í góðri blokk.
Búið er að klæða
yﬁr svalirnar. Eignin
er vel með farin og
nálægt skóla og annari
þjónustu

Einkasala eða almenn sala, þá
vinn ég með öllum fasteignasölum á landinu til að þú seljir
hratt og örugglega. Hringdu
núna. Vantar eignir á söluskrá

10 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+
Til sölu nýtt lyftuhús fyrir 55 ára og eldri á góðum útsýnisstað í þingahverﬁ Kópavogs. Húsið
stendur nálægt Elliðarvatni og góðum gönguleiðum í ósnertri náttúru. Í húsinu eru 34 íbúðir
á ﬁmm hæðum. Íbúðirnar í húsinu eru 2ja og 3ja herbergja íbúðir og skráðar 52-170 fm.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílskýli og sólskálar. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan sem
innan án gólfefna. Innréttingar eru frá AXIS, hreinlætistæki frá Tengi og rafmagnstæki frá AEG.
Granít í borðplötum og sólbekkjum. Fallegt vel hannað fjölbýlishús á góðum fjölskylduvænum
stað. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagninar fyrir
almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra.

2JA HERB 52 FM VERÐ FRÁ 16,9 MILLJ.
2JA HERB 87 FM VERÐ FRÁ 25,5 MILLJ.
2JA HERB 94,5-98FM VERÐ FRÁ 25,9 MILLJ.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | Sími 530 6500
www.heimili.is

Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is
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