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Fallegt hús í Vesturbænum
domusnova.is

Básbryggja 51

Verð 105.900.000

Stærð : 334fm
Herbergi : 7
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 62.400.000

Ein af glæsilegustu íbúðum borgarinnar staðsett í fallegu fjölbýli með lyftu.
Einstakleg vönduð eign á frábærum stað í bryggjuhverfinu
Einstakt útsýni til allra átta sem hægt er að njóta á þrennum svölum eignarinnar.
Stutt er til útivistar og fallegra gönguleiða.
Stór tvöfaldur bílskúr. 334fm og 7 herbergja.

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

www.domusnova.is

www.domusnova.is

Fasteignasalan TORG kynnir:
Fallegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt steinsteyptum
kjallara að Sólvallagötu.
Húsið er 235,5 fermetrar að stærð
og þar af er 25,2 fermetra steinsteyptur bílskúr sem var byggður
nýr frá grunni 2006. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir og fleira. Skipt
var um glugga í stofu og járn á
öllu húsinu árið 1999 og húsið var
drenað árið 2006. Árið 2010 var
byggður fallegur sólpallur út frá
stofunni með stiga niður í garðinn. Húsið var málað að utan 2013
og rafmagn endurnýjað um 1985.
Í forstofu eru fallegir sérsmíðaðir
skápar. Eldhúsið er rúmgott með
beykiinnréttingum og -borðplötum. Góður borðkrókur og korkflísar á gólfi. Innbyggð Miele-uppþvottavél og tvöfaldur ofn fylgja
með, einnig innbyggður Siemensísskápur og keramikhelluborð.

Samliggjandi stofur með parketi á gólfi. Vængjahurð er úr stofu
út á verönd. Forstofuherbergi er
opið inn í stofu og forstofu. Parket á gólfi. Möguleiki væri á að loka
því og nota sem svefnherbergi. Á
efri hæð eru þrjú rúmgóð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi
með baðkari og sturtuklefa.
Innangengt er úr forstofu í
kjallara en einnig er sérinngangur. Þar er þvottahús, snyrting og
tvö stór herbergi.

Jötnaborgir 7 - 112 Reykjavík

Opið hús í dag að Sólvallagötu 57.

Allar nánari upplýsingar veitir
Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri, gsm
895-6107, eða hafdis@fasttorg.is
OPIÐ HÚS Í DAG, 28. JÚLÍ,
kl. 18.30-19.00,
SÓLVALLAGATA 57.

Gerplustræti 25-27 – 270 Mosfellsbær

Allt að 90% fjármögnun
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Lómasalir 12 - 201 Kópavogur
Mjög björt og falleg 123,7 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á efstu hæð
með frábæru útsýni í lyftuhúsi,
ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu
við Lómasali 12 í Kópavogi. Eignin
skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir
sérgeymsla í kjallara. V. 37,2 m.

Nýtt á skrá

Mjög fallegt 180,2 m2 parhús á tveimur
hæðum með bílskúr á fallegum útsýnisstað
við Jötnaborgi 7 í Grafarvogi. Eignin skiptist í
forstofu, gestasalerni, stóra stofu/borðstofu
og eldhús á efri hæð og sjónvarpshol, 2
barnaherbergi, baðherbergi, stórt hjónaherbergi m/fataherbergi, þvotthús og geymsla á
neðri hæð. V. 49,5 m.

Laus strax

Stakkhamrar 27 -112 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt 167,3 m2 einbýlishús með innbyggðum bílskúr við
Stakkhamra 27 í Grafarvogi. Hellulagt
bílaplan og garður með timburverönd
í suðvestur. Eignin skiptist í 3-4
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu
og bílskúr með góðu geymslulofti.
V. 49,9 m.

Lausar strax

Stórikriki 1A - 270 Mosfellsbær

Klapparstígur 14 - 101 Rvk

Laus strax

Laus strax

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Gerplustræti 25-27 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru fullbúnar með eikarparketi og flísum, vönduðum tækjum og glæsilegum innréttingum frá GKS. Sérstæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Rúmgóðar suðursvalir og sérgarður á 1. hæð.
Glæsilegt útsýni. Stærðir frá 129 til 152 fm.
Verð frá. 35,5 m.
Nýjar íbúðir

Falleg og rúmgóð 102,7 m2, 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við
Stórakrika 1A í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í rúmgott svefnherbergi,
forstofuhol, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla
í kjallara.
V 26,5 m.

Krókabyggð 18 - 270 Mosfellsbær
Falleg og björt 89,1 m2, 3ja herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi við við Klapparstíg 14 í
Reykjavík. V. 39,9 m.

Þorláksgeisli 27 - 113 Rvk

Fallegt 108 m2 raðhús við Krókabyggð
18 í Mosfellsbæ. Um er að ræða 96 m2
íbúð á jarðhæð ásamt 12 m2 rislofti sem
er að grunnfleti mun stærra. Timburverönd og garður í suður.
V. 35,9 m.

Árbraut - Meðalfellsvatn
Lindarbyggð 28 – 270 Mosfellsbær

Fallegt sumarhús, ásamt gestahúsi,
gróðurhúsi, vinnuskúr/geymslu,
sánaklefa og bátaskýli.
Frábær staðsetning með glæsilegu
útsýni við vatnið. V. 16,9 m.

Nýtt á skrá

Vatnalóð

Mjög falleg 113,5 m2, 4ra herbergja íbúð
með fallegu útsýni á efstu hæð í 3.ja hæða
lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílakjallara við
Þorláksgeisla 27 í Reykjavík. V. 35,9 m.

Fallegt og bjart 164 m2, 5 herbergja
parhús ásamt 22 m2 opnu bílskýli
innst í botnlanga við Lindarbyggð 28
í Mosfellsbæ. Frábær staðsetning í
vinsælu hverfi. Gróinn garður með timburverönd, útigeymslu og gróðurhúsi.
V. 44,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vegna mikillar sölu óskum við eftir
öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.
Skoðum og metum samdægurs.
Sanngjörn söluþóknun.
Suðurgata. Heil húseign.

Efstaleiti – 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm. glæsileg útsýnisíbúð á 3.
hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”
miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur
með útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi
innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og
hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins
eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og
rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í húsinu. Lóðin er
glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.

Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu
12 í Reykjavík. Húsið er kjallari og tvær hæðir,
samtals 357,2 fm. að gólfﬂeti auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900
fm. lóð. Átta bílastæði eru á baklóð hússins og
möguleiki er á að fjölga bílastæðum á lóðinni enn
frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var húsið
allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25
ár hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og
hentar það mjög vel undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel
sem glæsilegt íbúðarhús í hjarta borgarinnar.

Verð 55,0 millj.

2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Skógarsel - 2ja herbergja íbúð.
Mjög falleg og rúmgóð 106,7 fm. íbúð á 3 hæð í
mjög fallegu og snyrtilegu lyftuhúsi. Sér inngangur
frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Sér stæði í upphitaðri
bílageymslu og tvær geymslur fylgja íbúðinni.
Eignin skiptist í forstofu,hol/gang, svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofa.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.

Verð 39,9 millj.
BJARGARSTÍGUR- REYKJAVÍK.

GAUTAVÍK- RVK. SÉRINNGANGUR.

- Falleg 57,2 fm. íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
- Sameiginlegur inngangur er með íbúð á efri hæð.
- Endurnýjað baðherbergi og gólfefni.
- Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur.

Mjög fín 112,1 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í
Grafarvogi. Eignin er staðsett í lokuðum botnlanga. Stofa með
útgangi á ﬂísalagðar suðaustursvalir. Tvö rúmgóð herbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í alla þjónustu m.a skóla og
32,5 millj.
leikskóla. Egilshöll er í göngufæri.

23,9 millj.

4RA
RA – 6 HERBERGJA

4RARA 6 HERBERGJA

RJÚPNASALIR 2JA – 3JA HERB. ÍBÚÐ

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI.

ASPARFELL – 7 HERB. PENTHOUSE

- 93 fm. útsýnisíbúð á 10. hæð í Salarhverﬁnu.
- Yﬁrbyggðar svalir í suðaustur.
- Möguleiki að stúka af gott herbergi í hluta stofu.
- Einstakt útsýni er úr íbúðinni.

- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan íbúðar.

115,3 fm. hæð og ris ásamt 33,1 fm bílskúr í þríbýlishúsi.
Húsið var allt klætt að utan árið 2006. Íbúðin sem er nýmáluð skiptist m.a. í eldhús með eikarinnréttingu, stofu og
borðstofu með gluggum á tvo vegu og 3 herbergi. Bílskúrinn
er innréttaður sem íbúðarherbergi í dag.
41,5 millj.

Glæsileg 187,0 fm. penthouse íbúð á 8. hæð í nýuppgerðu
fjölbýlishúsi. Um 100 fm. sér þakgarður, yﬁrbyggður að hluta
fylgir íbúðinni. Frábært útsýni til allra átta. 25,5 fm. bílskúr
fylgir eigninni. Sér þvottaherbergi með glugga á hæðinni.
Íbúðin er ein á þessari hæð hússins
43,9 millj.

28,5 millj.

34,9 millj.

ERLUÁS

LJÁRSKÓGAR

Erluás - Hafnarﬁrði.

Ljárskógar - Reykjavík.

Glæsilegt 267,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað neðst í Erluási í Hafnarﬁrði. Verulega aukin lofthæð er
á efri hæð hússins, eða allt að 6,0 metrar og innfelld lýsing í loftum. Gríðarlega fallegt útsýni af efri hæð og af verönd útaf neðri
hæð hússins. Bjartar og glæsilegar stofur. Mögulegt er að hafa allt að 5 svefnherbergi í húsinu. Lóðin er með stórri hellulagðri innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús. Stór og skjólgóð viðarverönd er vestan við húsið og heitur pottur á henni. Verð 69,9 millj.

Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr.
Samliggjandi stofur með arni og útsýni til sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.

Vindakór 16 – Kópavogi . 3ja herbergja íbúð með verönd.
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Funalind 7 - Kópavogi. 4ra herbergja útsýnisíbúð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45
Mjög falleg, björt og vel skipulögð 105,1 fm. íbúð á
jarðhæð með stórri afgirtri verönd. Sér þvottaherbergi og sér geymsla innan íbúðar. Bæði baðkar
og sturtukleﬁ í baðherbergi. Parket og innréttingar
eru úr hvíttaðri eik, innihurðir eru úr eik og Mustang
ﬂísar eru á eldhúsi og baðherbergisgólﬁ. Íbúðin
getur verið laus til afhendingar ﬂjótlega.

H
Ð
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Glæsileg 109,9 fm. útsýnisíbúð á 5. hæð með
yﬁrbyggðum svölum í lyftuhúsi í Lindahverﬁ í
Kópavogi. 24,6 fm. bílskúr fylgir íbúðinni. Rúmgóð
stofa með útgengi á yﬁrbyggðar svalir til suðurs
með útsýni til sjávar og yﬁr bæinn. Baðherbergi
nýlega endurnýjað. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
Fataherbergi innaf. Sér geymsla á 6. hæð.

O ÍD

Verð 29,9 millj.

Verð 35,9 millj.

Íbúð merkt 0102.
Verið velkomin.

Íbúð merkt 0503.
Verið velkomin.

Akurgerði 46 - Reykjavík. Parhús.

ÚS

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS

Stóragerði 17. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45

ÚS

Eignin verður til sýnis
frá kl. 17.15-17.45
Vel skipulagt 143,7 fm. parhús á tveimur hæðum
að meðtöldum 25,9 fm. bílskúr á þessum eftirsótta
stað í Smáíbúðahverﬁnu. Stofa með útgengi á
verönd til suðurs með skjólveggjum. Þrjú herbergi
auk fataherbergis. Eldhús með máluðum hvítum
innréttingum. Vel staðsett eign. Stutt í skóla og
aðra þjónustu.

H UN
Ð
I
P RG

Mjög falleg og vönduð 5 herbergja 129,5 fm.
efri sérhæð við Stóragerði auk 25,9 fm. bílskúrs.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum,
m.a. baðherbergi, innréttingar að stórum hluta,
settur nýr arinn og loft tekin niður í hluta íbúðar
og sett upp óbein lýsing. Samliggjandi stofur með
gluggum í þrjár áttir og útgengi á svalir til vesturs.
Rúmgott hjónaherbergi með föstum innréttingum
og góðum skápum.

O MO
Á

Verð 44,9 millj.

Verð 32,9 millj.

Verið velkomin.

Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

STALLASEL - RVK. EINBÝLISHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.

FORNASTRÖND - SELTJARNARNESI.

NORÐURBRÚ - GBÆ. 4RA HERB. MEÐ VERÖND.

377,1 fm. einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara að meðtöldum 41,7 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr. Sér íbúð er í kjallara. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús með eikarinnréttingu. Fimm herbergi. Gengið út á svalir/bílskúrsþak af stigapalli.
Í kjallara eru auk sér íbúðar herbergi/hobbýherbergi og góðar geymslur. Afar vel
staðsett í enda götu. Lóðin er ræktuð 800,0 fm. að stærð.
64,9 millj.

Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á
Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts
árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem er
frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er
undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og utanfrá.

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 124,6 fm. íbúð á jarðhæð með gluggum í 3 áttir
og útgengi á verönd í góðu álklæddu fjölbýlishúsi. Sér stæði í bílageymslu fylgir og
lyfta er í húsinu. Stofa með gólfsíðum gluggum og útgengi á verönd til suðurs. Opið
eldhús með birkiinnréttingum. Sjónvarpshol og þrjú herbergi. Staðsetning eignarinnar er góð þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði o.ﬂ. 39,9 millj.

SKRÚÐÁS – GARÐABÆ.

MÓAFLÖT – GARÐABÆ

TRÖLLAKÓR- KÓPAVOGI. 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ.

Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 235,9 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 37,1 fm. bílskúr á útsýnisstað í Garðabæ. Fimm rúmgóð svefnherbergi
eru í húsinu. Mikil lofthæð er í stærstum hluta hússins og innfelld lýsing í loftum að
stórum hluta. Allar innréttingar, innihurðir og loftaklæðningar að mestu eru úr beyki.
Stórar verandir með skjólveggjum.
73,9 millj.

Glæsilegt 210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum
bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra
fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í
öllu húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru
endurnýjuð. 1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs
Verð tilboð.

Glæsileg 160,7 fm. endaíbúð á fjórðu hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi ásamt sér
stæði í bílageymslu. Sérinngangur er af svölum. Íbúðin er skráð 141.9 fm og
geymslan 18,8 fm. Þrjú rúmgóð svefnh.. Granít í borðplötum á baði og í eldhúsi
ásamt öllum gluggakistum. Frábær staðsetning á fallegri íbúð í barnvænu og
grónu hverﬁ þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 41,9 millj.

SÓLVALLAGATA

LUNDUR 2-6

Sólvallagata. Glæsilegt einbýlishús.

Lundur 2 - 6 - Kópavogi

Fallegt einbýlishús sem er tvær hæðir auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Húsið er 235,5 fm. að stærð
að meðtöldum 25,2 fm. bílskúr og hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum m.a. eldhús, baðherbergi, lagnir
o.ﬂ. Aukin lofthæð er í stofum. Skipt hefur verið um járn á öllu húsinu og nýr bílskúr byggður frá grunni 2006. Nýlega
byggður sólpallur út frá stofunni með stiga niður í garðinn. Verð 74,9 millj.

STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI Á FRÁBÆRUM STAÐ VIÐ LUND Í KÓPAVOGI.
Nýjar og vandaðar 2ja til 6 herbergja íbúðir frá 100,7 fm. upp í 179,9 fm. í Lundi 2-6 í Kópavogi. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, nema ﬂísar verða á baðherbergi og í þvottahúsi. Í eldhúsi verður eikarinnrétting
frá Brúnás. Lyfta gengur niður í bílageymslu. Lóð verður frágengin með grasþökum og gróðri ásamt malbikuðum bílastæðum
og hellulögðum gangstéttum með snjóbræðslukerﬁ við húsið. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt í frábær útivistarsvæði, sem og alla þjónustu.

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

LUNDARBREKKA 10 200

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

MELHAGI 4

ÍBÚÐ MERKT 03-05.

FURUGRUND 68 200

- HÆÐ OG BÍLSKÚR
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ÍBÚÐ MERKT 02-02.
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Mjög góð og vel skipulögð mikið endurnýjuð fimm herb. 109,1 fm endaíbúð
í fallegu húsi á fínum útsýnisstað í Kópavogi. Sérinngangur af svalagangi.
Fjögur svefnherb. Endurnýjað eldhús, innihurðir gólfefni og fl. Íb. er nýl. máluð.
Mikið útsýni. Laus strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.júlí milli kl. 17:15
og kl. 17:45. V. 29,9 m. 4433


Rúmgóð og björt 112 fm efri hæð ásamt 25 fm bílskúr á þessum frábæra stað
í Vesturbæ Rvk. Tvær bjartar stofur, tvö rúmgóð svefnherbergi og svalir til
suðurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 28.júlí milli kl. 17:00 og kl. 18:00.
V. 42,9 m. 4444

ÞRASTARÁS 35 - 220 HF.

HOFTEIGUR - 105 RVK.

- HF. GLÆSILEGT PARHÚS


Snyrtileg og vel skipulögð 72,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við
Furugrund í Kópavogi. Rúmgóðar svalir til suðurs. Húsið var málað og sprunguviðgert að utan fyrir ca 2 árum. Þá hefur gler verið endurnýjað að hluta.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 29.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 23,9 m.
4025 Þrastarás 35

BREKKUGERÐI 26 108 RVK.
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Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216
fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur.
Góðar innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór timburverönd
og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og borgarinnar. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 29.júlí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 54,0 m.4443

GNOÐARVOGUR 84 104 RVK.


Falleg mikið endurnýjuð og einstaklega vel skipulögð 2ja - 3ja herbergja
íbúðarhæð í risi. Mjög góð staðsetning. Eignin er skráð 21,1 fm en er mun
stærri þar sem hún er mikið undir súð. Góðar innréttingar og frábært skipulag.
Endurnýjað eldhús, kvistgluggar, raflagnir, gólfefni, gluggakistur og fleira.
V. 18,9 m. 4319

HAGAMELUR 49, 107 REYKJAVÍK.

HÆÐ OG BÍLSKÚR.


Falleg og mjög vel skipulögð 5-6 herbergja 126 fm neðri sérhæð ásamt 34,8 fm
mjög góðum bílskúr. Sérinngangur. Fjögur svefnherbergi, stofa og borðstofa.
Rúmgott eldhús. Suðursvalir. Falleg ræktuð lóð. V. 39,9 m. 4402

LÁTRASTRÖND - 170 SELTJARNARN.

GOÐHEIMAR 3

- HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.


Fallegt og bjart 285,5 fm parhús við Hagamel. Um er að ræða stórt og gott
fjölskylduhús þar sem möguleiki er að hafa fimm svefnherbergi samkvæmt
teikningu en í dag eru þau fjögur. Vinsæll staður í vesturbæ Reykjavíkur þar
sem stutt er í helstu þjónustu eins og verslun, sundlaug skóla og fl.
V. 89 m. 4339

HÓLAR

LAUGARNESVEGUR 87 105 RVK.


Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá. Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu)
og stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40 fm nýlegur bílskúr. Húsið er
í góðu ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Útsýni er fallegt.
V. 49m. 1599


Glæsileg talsvert endurnýjuð 5 herbergja 171,8 fm hæð m. bílskúr í góðu
frábærlega staðsettu húsi í Austurborginni. Vandaðar innréttingar. Parket.
Góðar svalir. Fjögur svefnherbergi. Rúmgóðar stofur. Sérþvottahús. V. 49,9 m.
4292

ESJURÆTUR VIÐ MÓGILSÁ


221,1 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. Eignin er að
hluta á tveimur hæðum en aðkoma er inn á efri hæð. Innbygður bílskúr sem
er innréttaður sem herbergi. Sér inngangur er einnig á neðri hæð. Fallegur
garður. V. 75 m. 4275


Glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum teiknað af Sigvalda Thordarson arkitekt. Húsið er mjög vandað og stendur á góðum og vinsælum stað
miðsvæðis í Reykjavík. Á lóðinni eru tvö bílastæði. Við húsið er fallegur
gróðursæll garður með palli og heitum potti. V. Tilboð 3255


Glæsilega 110 fm íbúð á 4. hæð með sérinngang frá svölum og stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, barðherbergi,
þvottahús, stóra stofu, eldhús og borðstofu. Rúmgóðar svalir með svalalokun.
V. 42 m. 4448

EINBÝLI

ATVINNUHÚSNÆÐI

Háalind 3 201 Kópavogur
Þrastanes 22 - Glæsilegt einbýli
Mikið endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur hæðum
innst í botnlanga við Þrastanes 22 á Arnarnesi. Auka íbúð
er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm
eignarlóð. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 86 m. 4442

Snyrtilegt 145 fm parhús á einni hæð á þessum vinsæla
stað í Kópavogi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, góðar stofur,
bílskúr og skjólgóður garður. Stutt er í skóla, verslun og
aðra þjónustu. V. 48,9 m. 4346

93,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt sér stæði í
bílgeymslu við Daggarvelli í Hafnarfirði, sér geymsla er
á hæðinni. Lyfta er frá bílakjallara og upp á hæðina. V.
26,9 m. 3912

RAÐHÚS

Kleifarvegur 1 104 Rvk.

Fellahvarf 32 203 Kópavogur

Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2.
hæð skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi
og geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla. V. 75
m. 3651

Stórglæsilega 148 fm þriggja til fjögurra herbergja
raðhús með óhindruðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.
Mjög fallegar og vandaðar samstæðar eikarinnréttingar,
náttúrusteinn á öllum gólfum. Rut Kára sá um hönnun
innanhús. Lýsing frá Lumex. Hiti í gólfum. V. 51,9 m. 3905

Logafold 78, 112 Rvk.

Akurvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Einstaklega vel staðsett 278,1 fm einbýlishús með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Húsið er einstaklega vel
skipulagt, með mikilli lofthæð og með fallegum garði til
suðurs við opið útivistarsvæði. V. 59,5 m. 4128

Daggarvellir 4a 221 Hafnarfjörður

4RA-6 HERBERGJA

Fossháls - mjög gott húsnæði.
146 fm vörugeymsla/atvinnuhúsnæði á frábærum stað
með góðri aðkomu, innkeyrsluhurð og gönguhurð og eru
góðir gluggar við hlið innkeyrsluhurðarinnar. Mjög gott
húsnæði sem hægt er að nýta til ýmiskonar starfssemi,
heildsala, lager o.fl. V. 23,9 m. 3760

Skúlagata 40a 101 Rvk. íbúð merkt 04-04.
Snyrtileg 3ja herbergja 87 fm íbúð í góðu lyftuhúsi við
Skúlagötu. Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílskýli
fylgir. Aðgangur að sameiginlegu sauna, heitum potti og
líkamsræktaraðstöðu. V. 28,9 m. 3991

Auðbrekka 2 - 200 Kópavogur

2JA HERBERGJA

398,8 fm sérhæft atvinnu / skrifstofuhúsnæði á mjög
góðum útsýnisstað, efri hæð við Auðbrekku í Kópavogi. Húsnæðið er nýlega endurnýjað að mestu, hol ,
10-12 herb, eldhús/kaffistofa og snyrtingar. Talsvert af
bílastæðum. V. 44,6 m. 3331

Þúfubarð HF.- 0203

Akurvellir 1 er 133 fm 4-5 herbergja endaíbúð á 2.hæð
í lyftuhúsi með miklu útsýni. Eikarinnréttingar. Í dag eru
fjögur svefnherb. í íbúðinni en samkv. teikningu eru þau 3.
Sérþvottahús. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 31,0 m. 3974

Vel skipulögð 2ja herb. 70,4 fm íb. á 2.h (efri) í litlu fjölbýli í
Hafnarf. Góðar innréttingar, suðursvalir gott útsýni. Þvottahús innan íbúðar. Til afh.við kaupsamning. Sölumenn
sýna. V. 18,9 m. 3568

3JA HERBERGJA

SUMARHÚSALÓÐ

Lækjarmelur 8 116 Rvk.
Nýtt og mjög gott 125,4 m2 geymsluhúsnæði, miðjubil
(norður) með millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. V. 13
m. 6343

Logasalir - laust strax
Glæsilegt 279,9 fm einbýli m. tvöf. bílskúr og geymslulofti.
Húsið er mjög vel staðsett innst botnlanga. Aðkoma er
góð. Hellul. bílaplan með góðum bílastæðum. Glæsil.
lóð falleg og er með hellul. verönd, tjörn, skjólveggjum,
grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri. V. 69,5 m. 3047

PARHÚS

Skálalækjarás 24 Skorradal 311

Vatnsstígur 16 – 18 fjórar fullbúnar íbúðir.
Fjórar fullbúnar íbúðir með parketi á gólfi. Glæsilegar
innréttingar frá GKS með granít stein á borði. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðunum nema einni. Íbúðirnar
eru frá 112,5 fm – 173,8 fm, á 1., 2., og 8. hæð. frá 47,4m.
m.

Um er að ræða 6058 fm skógi og kjarri vaxna endalóð þó
eru ber svæði inn á milli. Rafmagn og vatn er komið að
lóðarmörkum. Glæsilegt útsýni er frá lóðinni yfir vatnið og
fjallahringinn. Veiði er leyfð í vatninu í landi Indriðastaða
og lóðarhafi má reisa bátaskýli við vatnið. Komið er öryggishlið inn á sumarhúsasvæðið og reisa má allt að 180 m2
sumarhús á lóðinni. V. 5,49 m. 4341

Linnetsstígur 2 220 Hafnarf.
Linnetstígur 2 er 107 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð
i nýlegu húsi sem er blanda íbúðar og atvinnuhúsnæðis í miðbæ Hafnarfjarðar ásamt tveimur stæðum í
bílageymslu. Hentar mjög vel sem verslun eða kaffihús
o.m.fl. Steinteppi. Góður salur. Stendur við torgið. Til
afhendingar strax, sölumenn sýna. V. 27,5 m. 4323

SUMARHÚS

Hraunprýði 2 - Parhús í byggingu
Fallegt og vel skipulagt 240 fm tveggja hæða parhús
í byggingu á fallegum stað við Hraunprýði í Garðabæ.
Húsið er skráð á byggingarstig 4 sem er fokheld bygging,
þó var búið í húsinu á efri hæð með bráðabyrgða innréttingum. Eignin selst í því ástandi sem hún er í við skoðun.
V. 52 m. 4439

Hrísrimi 11 112 Rvk.
87,5 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, baðherbergi, tvö
svefnherbergi, stofu og eldhús. V. 22,9 m. 4023

Foss í Reykjalandi 270 Mosfellsbæ
Sumarbústaður á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.
Bústaðurinn er innst inn í Reykjadalnum í Mosfellsbæ.
Lóðin er eignarlóð og með miklum trjágróðri, læk og foss.
Útsýni er glæsilegt m.a. sést Snæfellsjökull. V. 35 m. 3967

Grensásvegur - Gott 643 fm atvinnuhúsn.
Glæsilegt húsnæði við Grensásveg með mikilli lofthæð.
Gott útisvæði. Lofthæð allt að 3,7 m. Góð innkeyrsluhurð
ca 3,6 m. Ný málað gólf og rými, snyrtilegt húsnæði. Laust
fljótlega. 76 3289

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• 65,4 til 141,7 fermetrar að stærð
• Stæði í bílageymslu með
ﬂestum íbúðum
• Verð frá 28,5
m.
29,6 m.
• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yﬁr borgina
• Allar innréttingar og fataskápar
verða af vandaðri gerð
• www.stakkholt.is
Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

569
7000
Lágmúla 4 108 Reykjavík

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

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
Sími: 695 9500

210 Garðabær

Sigurhæð
Glæsilegt 292 fm einbýlishús
5 svefnherbergi. 2 baðherbergi
Arinn. Stór bílskúr. Endurnýjað eldhús
Glæsilegur garður með heitum potti.

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

101 Reykjavík

Bergstaðastræti
Virðulegt 200 fm einbýlishús í Þingholtunum
4 svefnherbergi. 3 stofur. 3 baðherbergi. Stórar svalir til suðurs og vesturs
Skrifstofuviðbygging með sér inngangi
Bílastæði fyrir 3-4 bíla

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð

74,9 millj.

210 Garðabær

Skrúðás
Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús
Innbyggður 40 fm bílskúr
Frábært útsýni
Laust fljótlega

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Verð

89,5 millj.

105 Reykjavík

Mánatún
GLÆSIÍBÚÐIR Í HJARTA BORGARINNAR
Mánatún 7 - 17. Glæsilegt lyftuhús. Stæði í bílakjallara. Vandaður frágangur
Stærðir íbúða frá 95 fm til 188 fm.Tvennar svalir á mörgum íbúðum
Afhending frá október 2014 til maí 2015

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð

108 Reykjavík

99,5 millj.

Verð frá

801 Selfoss

801 Selfoss

801 Selfoss

Láland

B-gata Norðurkot

Lækjarbakki

Kerhraun

Fallegt tæplega 300 fm einbýlishús á mjög
eftirsóttum stað neðst í Fossvoginum. Sérstæður
tvöfaldur bílskúr ásamt tómstundaherbergi í
kjallara sem er innifalið í fermetratölu. Glæsilegur
suðurgarður í mikilli rækt
Nánar: Þröstur 897 0634
TILBOÐ

Sumahús 71 fm, 7 fm geymsla
12 fm gestahús
Eignarlóð 6.521 skógi vaxin
Hitaveita, heitur pottur
Lokað svæði
Nánar: Heimir 893 1485
Verð

Fallegt 75,9 fm sumarhús, 8 fm geymsla
ca. 40 fm viðbygging (bílskúr, baðhús)
Lóðin er 7.425 fm eignarlóð
Hitaveita, steypt plata, heitur pottur
Lokað svæði, glæsilegt útsýni
Nánar: Heimir 893 1485
Verð 27,4

Sumarhús um 50 fm
Stór sólpallur
Lokað svæði (rafmagnshlið)
4.350 fm eignarlóð kjarri vaxin

801 Selfoss

15,9 millj.

33,7 millj.

801 Selfoss

millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

15,9 millj.

311 Borgarnes

801 Selfoss

Lóðir

Kerhraun

Þverásbyggð

Þingvallavatn – Nesjar

Sumarbústaðalóðir í Öndverðarnesi og Kerhrauni
5500 fm lóðir og stærri

Glæsilegt 114 fm hús auk 12 fm gestahús
Steypt plata, gólfhiti, rafmagnshlið.
6.290 fm eignar lóð, glæsilegt útsýni
Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita
Nánar: Heimir 893 1485
og Jason 775 1515
Verð 34,9 millj.

Sumarhús 53 fm, geymsla 7 fm
6.000 fm leigulóð kjarri vaxin
Stór sólpallur, glæsilegt útsýni

Fallegur bústaður 83 fm, þar af sólskáli 17 fm
Einstök staðsetning í landi Nesja, í enda botnlanga
Bústaðurinn stendur hátt, sólar nýtur við frá
morgni til kvölds.
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni
Nánar Jórunn 845 8958
Verð 29,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð

3,4 millj.

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

13,7 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

170 Seltjarnarnes

Tjarnarból 14

Mjög góð 2ja herbergja 69 fm íbúð á annarri hæð
Nýtt bað, gólfefni og nýmáluð
Stutt í alla þjónustu
Mánudag 28. júlí
Bílskúr getur fylgt (þá verð kr 25,8m)
17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS

Kaplaskjólsvegur 51 - 2.hæð 107 Reykjavík Stíflusel
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð
87 fm á annarri hæð
Eftirsóttur staður í
vesturbæ Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar veitir

Verð

23,5 millj.

105 Reykjavík

Bollagata
112 fm hæð á besta stað í Norðurmýri
2 stofur og 2-3 svefnherbergi
Nýlegt eldhús. Hús í góðu ástandi
Fallegur garður

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 29. júlí
17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð

40,9 millj.

210 Garðabær

Garðatorg
Glæsilegt lyftuhús. Einstakt útsýni
Vandaður frágangur. Innréttingar sérsmíðaðar af
íslenskum framleiðanda
Stærðir íbúða frá 76,3 fm til 190 fm.

Fallegt 294,3 fm einbýlishús
Aukaíbúð í kjallara 59 fm
Autt svæði fyrir aftan húsið
Tvennar svalir. Bílskúr 28 fm að stærð

Verð

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

44,8 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Falleg 2ja herbergja að stærð 77 fm
Sérinngangur /Önnur hæð
Geymsla og þvottahús innan íbúðar
Mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

101 Reykjavík

Grandagarður
Glæsilegt 900 fm verslunar og lagerhúsnæði
Húsnæðið er laust fljótlega
Frábær staðsetning við höfnina

TILBOÐ

105 Reykjavík
65 og 150 fm íbúðir
Frábær staðsetning
Vandaður frágangur
Í hjarta borgarinnar

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

TILBOÐ

Hrísmóar

23,9 millj.

63,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð frá

29,6 millj.

201 Kópavogur

Lautasmári

89 fm 3ja herbergja íbúð á 10. hæð
Frábært útsýni
Tvennar svalir
Lyftuhús

Verð

Verð

Stakkholt

100 fm 4ra herbergja raðhús
Stór garður

221 Hafnarfjörður

Þrastarás

26,0 millj.

109 Reykjavík

Jórusel

270 Mosfellsbær

Grundartangi

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is
sími: 899 1178

Verð

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

MIKLABORG

Gunnar S. Jónsson, sölufulltrúi
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Glæsileg 164 fm eign sem býður upp á mikla möguleika
Er í dag íbúð og vinnustofa
Meiri lofthæð í 97 fm íbúðarrými
Frábær staðsetning í fallegu húsi
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is
sími: 695 9500

29,5 millj.

101 Reykjavík

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veita:

Verð

Grundarstígur

Nánari upplýsingar veitir

Nánar: Þröstur 897 0634

Falleg íbúð á 3 hæð við Stíflusel
113 fm 4ra herbergja
Við hlið skóla og leikskóla

Nánari upplýsingar veitir

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

109 Reykjavík

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 98 fm
Suður svalir /tvær íbúðir á hæð
Gott flæði í íbúð
Þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir
Verð

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

29,9 millj.

Verð

107 Reykjavík

200 Kópavogur

32,9 millj.

203 Kópavogur

Smiðjuvegur

Granaskjól

Baugakór

Gott 191 fm iðnaðrhúsnæði
Sýningarsalur, WC, skrifstofa,
L-laga rými. Ca. 3 m lofthæð
Innkeyrsluhurð, gott útisvæði

280 fm einbýlishús
Aukaíbúð með 2 svefnherbergjum
Frábær suðurgarður
60 fm geymsla

Mjög góð 87,5 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð
Stutt í alla verslun og þjónustu, skóla og leikskóla
Hús byggt af traustum byggingaverktaka árið 2006
Góð staðsetning í Kórahverfinu í Kópavogi

Nánar: Heimir 893 1485

Verð

31,9 millj.

Nánar: Jason 775 1515

Verð

79,9 millj.

Nánar: Lára 841 2333

Verð

28,9 millj.

NÝJAR

898 6106

EIGNIR Á SKRÁ
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Sérhæð/sérbýli óskast!
Höfum mjög traustan kaupanda að 120 til 150 fermetra
sérhæð eða sérbýli í Þingholtunum eða í gamla Vesturbænum, t.d. Hávallagötu, Stýrimannastíg og víðar.
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir löggiltur fasteignasali • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfræðingur
Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafræðingur • Einar Ágúst Magnússon • Dröfn Nikulásdóttir

Bólstaðarhlíð 36 - 105 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. FRÁ KL. 17 - 17:30

OP

IÐ

S
HÚ

Falleg 155 fm miðhæð með bílskúr á
vinsælum stað í Hlíðarhverfi. Stór stofa og
borðstofa með opnu eldhúsi. Svefnherbergi
er með skápum og útgengt á svalir. tvö önnur
herbergi sem gengið er úr einu í hitt og eru
skápar í öðru þeirra. Þvottahús og sérgeymsla
er í kjallara. Stór bílskúr með glugga og vask
með heitu og köldu vatni. OPIÐ HÚS Í DAG,
MÁNUD. KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 39,9 millj.

Framnesvegur 44 - 101 Rvk..
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD. FRÁ KL. 17 - 17:30
Falleg ca. 78 fm endurnýjuð íbúð m.
sérinngangi á jarðhæð og í kjallara á góðum
stað við Frammnesveg. Eignin skiptist
Ð
I
þannnig að á 1.hæð: Stofa, eldhús m. góðri
OP
innréttingu, endurnýjað baðherb. og gott
svefnh. Kjallari: Gott herb. með glugga og
annað gluggalaust herb. Þetta er rúmgóð,
endurnýjuð eign á frábærum stað í vesturborginni. OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUD. KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN. Verð 24,9 millj.

S

HÚ

Ásbraut 5 - 200 Kóp.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 30.7. FRÁ KL. 17 - 17:30

OP

IÐ

S
HÚ

Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum
sem eru öll með skápum. Baðherbergi er
flísalagt með baðkari. Eldhús er snyrtlegt með
hvítri innréttingu. OPIÐ HÚS MIÐVIKUD.
30.7 KL 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN.
Verð 25,5 millj.

Sumarhús

Eikjuvogur 104 Rvk. Einbýli

Sumarhús Eyrar 1 Kjós
Fallegt og mikið endurnýjað sumarhús á
gróðursællri lóð við Eyrar 1 í Eylífsdal Kjós. Lóðin
er um hálfur hektari og húsið er 33,5 fm að stærð.
Húsið skiptist í forstofugang, lítið baðherb., stofu
með arni, eldhúskrók og óskráðu svefnrisi með
svölum. Fallegt hús á frábærum stað með miklum
trjágróðri og matjurtargörðum í Kjósinni.
Verð 7,9 millj.

OP

IÐ

Ca. 207 fm. gott og mikið endurnýjað
einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað
í suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4
svefnherbergi. Einstaklega skjólgóður staður
miðsvæðis á Höfuðborgarsvæðinu. OPIÐ
HÚS, ÞRIÐJUD 29.7 KL 17-17:30.
Verð 51,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5
svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals
um 290 fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Heilsárshús við Hraunbrekkur, Húsafelli
Möðruvellir Kjós - SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu og opið
eldhús á fallegum stað með útsýni yfir Laxá, nálægt
Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið stendur á ca. 3,4 ha.
eignarlandi sem býður upp á mikla möguleika.
Vandað, vel viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni. Verð 24,9 millj.

Einbýli

Reynihvammur 31 - 200 Kóp.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 29.7. FRÁ KL. 17 - 17:30
S
HÚ

EIGNIR VIKUNNAR

SKOÐAÐU EINBÝLI Í VIÐARRIMA
Á FOLD.IS

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Stórglæsilegt arkitektateiknað 116 fm heilsárshús við Hraunbrekkur í landi Húsafells í Borgarbyggð.Í
húsinu er rúmgóð forstofa, stofa og eldhús í fallegu opnu rými. 3 svefnherbergi eru í húsinu, 10
fm. hvert. Baðherbergi er með útgengi á sólpall. Húsið afhendist tilbúið til innréttinga, mögulegt að
fá það fullbúið skv.verksamningi við byggingaraðila. Verð 29,9 millj. HÚSIÐ ER EINSTAKLEGA VEL
STAÐSETT Á GRÓINNI EIGNARLÓÐ OG ALLT BYGGINGAREFNI AF VÖNDUÐUSTU GERÐ. STEYPTUR
HEITUR POTTUR O.FL. SJÁ NÁNAR Á fold.is

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til
styrktar ABC hjálparstarfi.

Lundur
L
undur - V
Verslunar
erslunar o
og
gþ
þjónustukjarni
jónustukjarni

Vantar þig húsnæði fyrir þinn rekstur?

Einstök staðsetning, næg bílastæði og greið aðkoma
í ört vaxandi íbúðar, þjónustu og verslunarkjarna!

LUNDUR

FASTEIGNAFÉLAG
Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi // Sími: 527 1717 // domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur
fasteignasali.

Sverrir Einar
Eiríksson
Sölufulltrúi

Allar nánari upplýsingar
veitir Sverrir í síma: 661-7000

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

1006 fm iðnaðarhúsnæði er til leigu
Húsnæðið er staðsett í austurhluta Kópavogs. Það hefur þrjár
innkeyrsluhurðir sem eru hver um sig 3,20 m á hæð og eru þær allar
með inngönguhurðum. Einnig er 6m sýningargluggi með inngönguhurð. Húsnæðinu er hægt að skipta upp eftir þörfum leigutaka.
Það hefur aðgang að rafmagni og hita fyrir þrjá aðila með sér mæli
fyrir hvert rými. Leigutími frá einu ári upp í fimm ár eftir samkomulagi. Áhugasamir hafi samband í s: 892-8520 eða á netfangið:
tryggvi1000@gmail.com

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
2ja herb.íbúðir.

4ra herb.íbúðir.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Óska eftir
Er með kaupanda að
5 herbergja rað/parhúsi
í Staða- eða Víkurhverfi
í Grafarvogi.

Skúlagata, 101-Rvík.
Rúmgóð 68 fm. 2ja herb. íbúð á 8. hæð
í lyftuhúsi. Rúmgott stæði í bílakjallara
fylgir ásamt geymslu þar innaf. Fallegt
útsýni Laus fljótlega. Verð: 28,5 millj.

3ja herb. íbúðir.

Verðbil 45-50 milljónir.
Aðilar hafa þegar selt sína fasteign.
Afhendingartími getur verið rúmur.
Helluvað 110-Rvík.
Mjög góð 3ja herb. íbúð á 2.hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Þvottahús í íbúð. Suður svalir. Mikið
áhvílandi. Verð: 29,8 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir

Lára B. Björnsdóttir
sölufulltrúi
sími: 841-2333
lara@miklaborg.is

Selvað, 110-Rvík.
Góð og huggulega innréttuð 4ra herb.
endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Stórar svalir. Laus
strax. Verð: 34,9 millj.

Norðurás, 110-Rvík.
Vel staðsett og rúmgóð 4ra herb. íbúð
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Glæsilegt útsýni. Suður svalir.
Verð: 36,8 millj.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Raðhús / Parhús.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Búseturéttur á markaðsverði

REYKÁS 110-Rvík.
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð,
miðhæð í litlu fjölbýli. Tvennar svalir,
fallegt útsýni. þvottahús í íbúð. Verð:
24,8 millj.

3ja herb. íbúðir.

Lómasalir 15, 201 Kópavogur.
Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Lýsing, efri
hæðin. Forstofa, snyrting, eldhús, stofur,
svalir og innbyggður bílskúr. Neðri
hæðin. Sjónvarpsstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Verð 64,9 m. Dan Wiium s. 896-4013.

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Einbýlishús.

Háaleitisbraut m/bílskúr.
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á
3.hæð ásamt sérb.bískúr. Gott útsýni.
Suður svalir. Laus fljótlega.
Verð: 29,8 millj.

3ja herb. íbúðir.

Leiðhamrar, 112-Rvík.
Vandað og gott einnar hæðar einbýlishús um 208 fm. Innbyggður bílskúr.
Kjallari undir hluta hússins og gefur
mikla möguleika. Verð: 53,9 millj.

Ferjuvað 9 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja vel skipulagðri íbúð sem er
rúmlega 73 fm að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi með lyftu og góðu útsýni.
Íbúðin er nánast sem ný.
Frá upphafi hefur sami einstaklingur búið í íbúðinni. Aldrei verið
eldað eða reykt í íbúðinni og öll umgengni til fyrirmyndar.
Ásett verð er kr. 4.9 millj. og mánaðargjöldin eru um 143.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Seinakur, 210-Garðabæ,
Vel staðsett og hugguleg 3ja herb.
íbúð á 1.hæð, jarðhæð ásamt sæði í
bílageymslu. Stór suður verönd út frá
stofu. Þvottahús í íbúð. Laus fljótlega.
Verð 43,5 millj.

Meltröð einbýli/tvíbýli.
Snyrtilegt og gott eldra hús á stórri lóð.
Húsið er alls 193,9 fm.að stærð.
Innréttað sem tvær íbúðir. Laus fljótlega.
Verð kr. 45,0 millj.-

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma í síma
894 3025 (Viðar) eða í síma 899 8630 (Snorri)

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

Save
ve
e the
t
Chi
C
Children
h ldren
n á Íslandi

Bæði félagsmenn Búmanna og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í
búseturéttinn.
...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

VEISLAN HEFST 16. ÁGÚST

Stjórarnir mætast!
Nú styttist í stóru stundina þegar baráttan um Englandsmeistaratitilinn hefst
á ný. Stöð 2 Sport 2 býður upp á 380 beinar útsendingar frá Enska boltanum í
leiftrandi háskerpu. Horfðu á alla leikina með þínu liði, það stefnir í hörkuspennandi tímabil. Hverjir standa uppi sem sigurvegarar í vor?
Vertu með frá upphafi!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 auk 4 íþróttarása, fjölda hliðarrása og internet
og heimasími í 3 ár, á aðeins 11.990 kr. á mán. Enginn binditími fyrir internet
og heimasíma!

11.990 kr. + 0 kr.

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
uppsagnarfrestur er á Sportpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

180.0 0
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a
ð
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á 36 má
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

NÝR JEEP GRAND CHEROKE
LIMITED DÍSEL
V6 3.0 dísel, 241hö, leður, xenon,
Bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi
omfl, Flottur og vel búinn eftirársbíll,
Verð áður 10.990þkr, Tilboðsverð
9.990þkr, Er í salnum

DIESEL !
M-Benz E 280 Elegance DIESEL
02/2006 ek 498 þ.km Topp þjónusta
og viðhald Leður ofl okkar verð 1750
!!!

100 % LÁN MÖGULEGT
RENAULT KANGOO EXPRESS Árgerð
2003, ekinn 136 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 690.000. Rnr. 104708. S: 5621717.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Sendibílar

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

KAWASAKI VERSYS árg 2009 ek 8
þús km. Töskur. Hjólið er sem nýtt.
Ásett verð 950 þús Rnr 124975 gsm
7836365

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

Bílar til sölu

HJÓLHÝSI!!, Okkur vantar hjólhýsi
og alla ferðavagna á staðinn og
á skrá, Komdu á staðinn eða
sendu okkur skráningu og myndir
á 100bilar@100bilar.is og í síma
5179999, www.100bilar.is

TILBOÐ 990.000.RENAULT KANGOO RAPID EXPRESS.
Árg ‚07, ekinn 156.þ km, dísel, 5 gírar,
ný tímareim, 100 % lán mögulegt.
Rnr.351728. S: 562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00,
okað lau
www.100bilar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vespur

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

KAUPUM ALLA BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Til sölu vespa Piaggio 250 árg.‘09 ek.
5000 km. V. 550 þús. Engin skipti.
Uppl. í s. 663 4929

