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Glæsilegt raðhús á Seltjarnarnesi
Fold fasteignasala kynnir:
Glæsilegt endaraðhús
með aukaíbúð á góðum
útsýnisstað á Seltjarnarnesi.
Komið er inn í flísalagða forstofu
með stórum fataskáp, til vinstri
er inngangur í 2ja herbergja íbúð.
Stigi með nýlegu ljósu sísalteppi er upp á aðra hæð. Þar er
sjónvarpshol sem auðvelt er að
breyta í herbergi. Stofa og borðstofa eru með nýlegu ljósu harðparketi. Gengt er frá borðstofu
út á rúmgóðar svalir og þaðan í
fallegan garð. Frábært útsýni er
frá stofu til sjávar og fjalla; Akrafjalls, Skarðsheiðar og Esjunnar.
Eldhús er með fallegri nýrri
hvítri innréttingu og vönduðum
tækjum.
Í svefnálmu eru þrjú svefnherbergi, gengt er út á svalir úr
hjónaherbergi. Baðherbergi er
með upprunalegum tækjum, það
er flísalagt og er bæði með baðkari og sturtuklefa, vatnslagnir
þar eru endurnýjaðar.
Á jarðhæð er tvöfaldur bílskúr sem er í dag innréttaður
sem þvottaherbergi og herbergi/
geymsla með steyptu gólfi.

Tungusel 1 - 109 Reykjavík

Fallegt raðhús við Vesturströnd á Seltjarnarnesi.

Aukaíbúð á jarðhæð: Rúmgott
sjónvarpshol, inn af holi er komið
í alrými sem er stofa og eldhús,
með hvítri innréttingu, útgangur
er á baklóð úr alrýminu.
Svefnherbergi með fataskáp.
Baðherbergi með dúk á gólfi, lítil
innrétting, steyptur sturtuklefi.
Hiti í stétt fyrir framan húsið.
Nánari upplýsingar hjá Fold,
fasteignasölu, Laugavegi 170,
sími 552 1400 og 694 1401 og
895 7205.

Glæsilegt, nýtt eldhús.

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík
Mjög falleg og vönduð 80,5 fm íbúð í nýju
lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu í Úlfarsárdal í
reykjavík.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík
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Gott skipulag. fallegar innréttingar og gólfefni.
íbúðin er einkar vel staðsett í hverfinu með
frábæru útsýni.
V. 33,9 m.
rúmgóð og vel skipulögð 114,1 m2, 4ra
herbergja endaíbúð í fjölbýlishúsi. íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. sérgeymsla í kjallara.
Góð staðsetning, rétt við skóla og leikskóla.
V. 27,9 m.

Álfkonuhvarf 43 - 203 Kóp.

Klapparhlíð 28 - 270 Mosfellsbær *Með bílskúr*
falleg 82,0 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli, ásamt 26,3 m2 bílskúr.
íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, gluggalaust
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús og stofu. sérgeymsla á hæðinni. Þetta er
falleg og björt íbúð á vinsælum stað í Mosfellsbæ. stutt í skóla, leikskóla, sund og
líkamsræktarstöð.
V.38,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri sérhæð með innbyggðum bílskúr við
Gerðhamra 14 í Grafarvogi. falleg afgirt lóð með verönd og heitum potti. stórt steypt bílastæði
og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi,
gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. Gott skipulag. fallegar
innréttingar og gólfefni. V. 51,7 m.

Laxatunga – 270 Mosfellsbæ - Tilbúin til innréttinga

Laus strax
falleg og rúmgóð 130,1 m2, 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í
bílageymslu. íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
sérgeymsla í kjallara. V. 37,7 m.

Asparhvarf 19F - 203 Kóp.

Leirutangi 53 - 270 Mosfellsbær
fallegt 350,5 m2 einbýlishús með 2ja herbergja
aukaíbúð í kjallara og tvöföldum bílskúr á fallegri
1.200 m2 sjávarútsýnislóð við leirutanga 53 í
Mosfellsbæ.
stórt hellulagt bílaplan og fallegur gróinn garður
með veröndum. Mjög fallegt útsýni er frá húsinu.
V. 79,5 m.

Laus strax
Stórikriki 54 -270 Mosfellsbær

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni hæð, við laxatungu 72, 74 og 76 í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt og vel skipulögð raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. húsin standa á góðum stað
rétt við leikskólasvæði leirvogstungu. skipulag er mjög gott og fer hvergi fermetri til spillis.
skipulag samkvæmt teikningu: Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús,
sjónvarpshol, eldhús, stofa, geymsla og bílskúr. eldhús og stofa liggja saman í opnu rúmlega
40 m2 rými þar sem lofthæð er um 4,5 m í hæsta punkti. v. 38,9 - 40,5 m.

falleg og björt 134,4 m2, 4ra herbergja efri
sérhæð með sérinngangi á 2. hæð. bílastæði
í bílgeymslu fylgir eiginni. Mjög fallegt
útsýni. íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, gestasnyringu, forstofu,
þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og
sjónvarpsstofu. V. 44,9 m.

Glæsilegt 258,9 m2 einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr við stórakrika 54 í
Mosfellsbæ. Gott skipulag. Glæsilegar
sérsmíðaðar innréttingar úr eik og falleg gólfefni.
Mikil lofthæð. Mjög stór timburverönd með
heitum potti og hellulagt bílaplan með
snjóbræðslukerfi. húsið stendur á 1055,2 m2 lóð,
á fallegum útsýnisstað. stutt í gönguleiðir.
V. 86,9 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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

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
Brekkubær. Raðhús.

Dimmuhvarf - Kópavogi.
Mjög fallegt og vel skipulagt 288,0 fm. raðhús,
tvær hæðir og kjallari auk 22,9 fm. bílskúrs, samtals 310,9 fm. Sér íbúð er í kjallara. Eignin er í góðu
ástandi að innan sem utan. Rúmgóð og björt stofa
með stórum gluggum til suðurs. Eldhús með góðri
innréttingu. Sex herbergi og sjónvarpshol/alrými.
Húsið er keypt fokhelt haustið 1997 og fullklárað
árið 1998. Glæsileg og vel hirt lóð sem snýr til
suðurs. Fallegur gróður og bæði viðar og hellulögð
verönd.

Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með
tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar
eru í öllu húsinu, eldhúsi, arinstofu og herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar.
Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og
eldhús eru í opnu svæði með 2,8 upp í 3,4
metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað sem
vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi
innaf. Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í
húsinu. Grasflatir eru litlar og upphaflegur
náttúrugróður látin halda sér víðast hvar.

verð 63,7 millj.

verð 125,0 millj.

Skriðustekkur.

Víðigrund – Kópavogi.
Mjög vel skipulagt 320,1 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum á þessum eftirsótta friðsæla og
gróðurríka stað rétt við Elliðaárnar að meðtöldum
innbyggðum bílskúr. Rúmgóð arinstofa. Eldhús
hannað af Valdísi Vífilsdóttur innanhúsarkitekt.
Fimm herbergi. Gegnheilt plankaparket á gólfum.
Gengt á stóra afgirta og sólríka verönd á pöllum
með heitum potti. Mörg bílastæði eru á lóð.

Mjög fallegt, bjart og mikið endurnýjað 231,0 fm.
einbýlishús á afar eftirsóttum stað við Fossvogsdalinn. Fjölskylduhús með 5 svefnherbergjum,
opnu eldhúsi, rúmgóðri stofu og unglingasvítu á
neðri hæð hússins með sérinngangi en möguleiki
er að breyta neðri hæðinni í aukaíbúð. Innréttingar
eru allar sérlega vandaðar, flest allar sérsmíðaðar
úr eik og háglans hvítt. Gólfefni hússins er að
mestu parket en flísar á votrýmum. Stutt er í skóla,
leikskóla og íþróttasvæði.

verð 67,0 millj.

Efstaleiti – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.

verð 79,9 millj.

Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

4ra herbergja 154,3 fm. á 3. hæð (efstu) í
glæsilegu fjöleignarhúsi 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.

94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi. Góðar vestur svalir með glerlokun og
grasteppi. Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö
svefnherbergi. Sér geymsla er í kjallara.Húsvörður.
Innangengt er úr húsinu í þjónustumiðstöð á
vegum Reykjavíkurborgar. Íbúðin er ætluð fyrir 60
ára og eldri sem eru félagsmenn í Félagi eldri
borgara.

verð 36,9 millj.

verð 55,0 millj.

Stóragerði.

Naustavör 8 – 12, Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
Mjög fallegt og vel skipulagt 205,9 fm. sérbýli
við Stóragerði auk 25,7 fm. bílskúrs. Eignin er á
tveimur hæðum. Samliggjandi bjartar stofur með
gluggum í tvær áttir. Rúmgott sjónvarpshol. Fimm
herbergi. Flísalagðar svalir til vesturs og austurs.
Lóðinni er skipt á milli tveggja eigenda í húsinu og
fylgir þessum eignarhluta stór lóð til suðurs með
viðarverönd og skjólveggjum auk austurlóðar og
helmings lóðar til norðurs. Innkeyrsla er nýlega
hellulögð. Virkilega góð staðsetning miðsvæðis
í borginni og stutt í skóla og aðra þjónustu.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 90,3 fm. upp
í 153,9 fm. og verða með vönduðum íslenskum
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr
flestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

verð 56,9 millj.

Lundur 17-23, Kópavogi. Ný og glæsileg fjölbýlishús.
Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja
og eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar
verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð
eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar
eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í
þvottahúsi verða flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða
afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru
sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum
þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

byggingarlóðir í byggðu hverfi í kópavogi.
höfum til sölu tvær byggingarlóðir undir parhús
og eina undir einbýlishús í hvörfunum í kópavogi. lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

VindakóR 10 – 12, kópaVoGi.
nýjaR 4Ra oG 5 hERBERGja ÍBúðiR.
glæsilegt fjölbýlishús við vindakór 10 – 12 í kópavogi.
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm.
Íbúðirnar eru innréttaðar með hth innréttingum og vönduðum aeg eldhústækjum
og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og gunnars.
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Fáfnisnes.

Krókamýri 8 - Garðabæ
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Virkilega fallegt og þó nokkuð endurnýjað 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Nýlegar
innréttingar eru í eldhúsi. Rúmgóð og björt stofa með útgengi á stóra skjólsæla verönd til suðurs með skjólveggjum. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi innaf forstofu. Ný hellulögð innkeyrsla með hitalögnum undir. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Stutt í skóla og
íþróttasvæði. Verið velkomin.

Glæsilegt og mjög vandað 243,7 fm. einbýlishús við Fáfnisnes í Skerjafirði að meðtöldum tvöföldum bílskúr. Húsið er byggt
árið 1969, teiknað af Þorvaldi Þorvaldssyni arkitekt og er það í svokölluðum síðfúnkisstíl. Kjallari er undir hálfu húsinu. Mikil
lofthæð bæði í setustofu og borðstofu. Eldhús með dökkum viðarinnréttingum. Gufubað inn af þvottaherbergi í kjallara. Lóðin
er 628,0 fm. að stærð og var garðyrkjufræðingur fenginn á sínum tíma til að móta heildarútlit húss og lóðar.Eignin fékk
fegurðarverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir byggingarlist árið 1970.

verð 94,9 millj.

verð 44,9 millj.
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Neðstaleiti 5. Íbúð á efstu hæð - suðursvalir.

Öldugata 44 - hafNarfirði.

faNNborg 5 – kópavogi.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 138,3 fm. íbúð á 3. hæð og í risi við Neðstaleiti. Stórar suður svalir með
fallegu útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Rúmgott eldhús, sjónvarpshol, stofa og 3 herbergi. Möguleiki að útbúa herbergi í risi.Hús að utan er í
góðu ástandi og falleg gróin lóð. Sameign mjög snyrtileg.
47,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Vel skipulögð og björt 87,8 fm. íbúð að meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýli í
Hafnarfirði. Rúmgott eldhús. Stofa með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. Húsið
er nýlega klætt að utan og sameign er til fyrirmyndar. Staðsetning er mjög góð og
stutt er í skóla, leikskóla og út á aðalbraut.
23,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi.
Stutt alla verslun og þjónustu.
25,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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eskihlÍð - útsýNisÍbúð.

laNgalÍNa 2 - sjálaNdi garðabæ.

garðatorg - garðabæ.

Virkilega falleg 125,0 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð með suðvestursvölum í nýviðgerðu
og máluðu fjölbýlishúsi. Mjög stórar samliggjandi stofur, sem auðvelt er að stúka
af þriðja svefnherbergið í ef vill. Aukaherbergi í kjallara ásamt sér geymslu. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og fallegar upprunalegar innréttingar í eldhúsi. Allt gler
og allir gluggar auk útihurða eru nýendurnýjuð.
41,9 millj.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg 106,7 fm. íbúð á 1. hæð að meðt. 7,9 fm. geymslu í nýlegu lyftuhúsi,
Lokuð bílageymsla. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð með fallegum samstæðum
eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög stórir og bjartir gólfsíðir
gluggar í stofu og eldhúsi. Tvennar svalir aðrar mjög stórar.
38,7 millj.

Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt
fyrir framan húsið með hitalögnum undir.
43,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA - 4RA HERBERGJA

aNdrésbruNNur.

liNdargata – glæsileg – laus strax.

straNdvegur - garðabæ. útsýNi til sjávar.

Falleg 119,1 fm. íbúð á 2. hæð ásamt sér stæði í lokaðri bílageymslu sem er innangengt í (aðeins fyrir 3 bíla) í lyftuhúsi. Fallegar eikarinnréttingar eru í allri íbúðinni. Stór
stofa með útgengi á rúmgóðar svalir til suðurs. Þvottaherbergi og geymsla innan
íbúðar. Geymslan er notuð sem herbergi í dag.

Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í
henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi
og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. <B>Eignin er laus til afhendingar nú þegar.
54,9 millj.

Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn.
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl
verönd með steyptum skjólvegg. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

36,5 millj.

49,9 millj.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

Bauganes 31a

LaugaRnesveguR 89

víkuRstRönd 3

107 Rvk.

104 Rvk. íBúð meRkt 05-05.

170 seLtjaRnaRnes

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

S
HÚ g
Ð
a
I
OP ánud
m

Fallegt og vel skipulagt nýtt einbýlishús í Skerjafirðinum. Húsið er fullbúið að
innan en að utan vantar upp á lokafrágang á garði og eftir er að mála húsið.
Eignin verður sýnd mánudaginn 26.október milli kl. 17:15 og kl. 18:00.
V. Tilboð. 9077
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Mjög falleg og vönduð 110,3 fm 3ja herbergja íbúð á 5. hæð (efstu) í vönduðu
lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er með sérinngangi af glerjuðum svalagangi og yfirb. 10 fm. svölum. Aukin hljóðeinangrun. Vandaðar
innréttingar og eldhústæki. Mikið útsýni og frábær staðsetning. Eignin verður
sýnd mánudaginn 26.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,7 m. 9092

Glæsilegt 280 fm parhús með bílskúr. Húsið sem er á pöllum var teiknað af
Gunnari Kr. Friðbjörnssyni arkitekt. Húsið var byggt árið 1982 og er með nýju
járni á þaki og nýmálað að utan. Glæsilegar stofur með arni. Mikil lofthæð og
birta eru í efri hluta hússins. Glæsilegt útsýni til sjávar. Eignin verður sýnd
mánudaginn 26.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 79,5 m. 8970

HjaRðaRHagi 38 107 Rvk.

efRanes 311 BoRgaRnesi

gRenimeLuR 13 107 Rvk.

íBúð meRkt 01-01. + BíLskúR

- sveitasetuR við Þv eRá

íBúð meRkt 02-01.
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Mjög vel staðsett 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á 1.hæð ásamt 24 fm frístandandi
bílskúr. Íbúðin er björt með svölum til suðurs og laus til afhendingar. Eignin
verður sýnd mánudaginn 26.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,5 m. 9103

Jörðin Efranes er með glæsilegri fjallasýn til allra átta. Stærð jarðarinnar er
um 200 ha allt gróið land þar af ræktað land (tún um 40 ha). Góð fjárfesting
sem gefur mikla möguleika til ánægju og skemmtunar. Glæsilegur húsakostur
en allar byggingar jarðarinnar, íbúðarhús sem og útihús, hafa verið
endurnýjaðar og uppgerðar af smekkvísi. V. Tilboð 9009

Frábærlega staðsett og björt 101 fm efri sérhæð við Grenimel í Vesturbæ
Reykjavíkur. Eignin hefur verið endursteinuð að utan. Sér bílastæði fylgir á
lóð, tvær stofur, tvo stór svefnherbergis og suður svalir. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 45,5 m. 9022

sævaRLand 2

vestuRgata 18-20

kapLaskjóLsveguR 65 107 Rvk.

108 Rvk.

220 HafnaRfiRði

íBúð meRkt 04-01.
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Fallegt og vel skipulagt 274 fm raðhús á tveimur hæðum með auka 2ja
herbergja útleigu íbúð á jarðhæð. Bílskúr fylgir eigninni í lengi vestan við
húsið. Stutt er í skóla og leikskóla auk þess sem Víkin er rétt handa við
hornið. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 69,9 m. 9101
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Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm nær fullbúin íbúð á 2.hæð í
nýju fjölbýli með góðum svölum. Vesturgata 18 íbúð 0302 er 165,7 fm 4ra
herbergja nær fullbúin endaíbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi með mjög góðum
sólarsvölum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 39,9 og 55,9 m. 8319

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 133,8 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist
m.a. í samliggjandi stofu og eldhús og fjögur herbergi. Mikil lofthæð er í
íbúðinni að hluta til. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Mög stutt í þjónustu,
leikskóla og skóla. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 28.október milli kl.
17:30 og kl. 18:00. V. 43,8 m. 8957

kjaRRmóaR 18 210 gBæ

ÞveRBRekka 2 200

kLeppsveguR 134

- YfiRtaka + 2 miLLjóniR

íBúð meRkt 07-01.

104 Rvk. íBúð meRkt 04-02.
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Kjarrmóar fallegt og einstaklega vel skipulagt endaraðhús, hæð og ris ásamt
bílskúr samtals 133,5 fm . 4.svefnherbergi. Endurnýjað baðherb. Fallegt
eldhús. Parket og flísar. Mjög góður bakgarður og leikvöllur handan við
girðinguna. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 28.október milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 44,9 m. 8948
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Mjög góð 110 fm 4ra herbergja endaíbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Tvennar svalir
og stórkostlegt útsýni. Ýmislegt endurnýjað síðustu ár. Íbúðin skiptist í gang,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, þvottaherbergi, stofu og borðstofu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 26.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,5
m. 9074
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Falleg mjög vel skipulögð 2ja herbergja 54,6 fm íbúð á 4.hæð í mjög vel
staðsettu lyftuhúsi í austurborginni. Góð sameign. Endurnýjaðir gluggar og
gler. Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. Eignin verður sýnd
þriðjudaginn 27.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 20,9 m. 9095

2ja HeRBeRgja

einBýLi

skóLavöRðustíguR 16 - 101 Rvk.
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Ljósaberg 28 221 Hafnarfirði

266 fm einbýlishús á mjög góðum stað í Hafnarfirði,
innbyggður tvöfaldur bílskúr, “aukaíbúð” í kjallara. Húsið
er ekki fullbúið. Laust strax. Sölumenn sýna. V. 52 m.
9061

Vallarás 3 110 Rvk. íbúð merkt 02-02.

Góð 56,8 fm íbúð á 1. hæð við Vallarás. Íbúðin skiptist
m.a. í hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi.
Eldhúsið er opið inní stofuna. Úr stofu er gengið út í garð.
Íbúðin er laus strax. Eignin verður sýnd miðvikudaginn
28.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 19,9 m. 9098

Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð við Skólavörðustíg í hjarta Reykjavíkur. Einkalyfta,
tvennar svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, fjalla- og borgar. Auk þess er 183,1 fm gistihús á 4. hæð með átta
herbergjum, tveimur eldhúsum og þremur baðherbergjum. Um er að ræða tvær eignir sem seljast saman, samtals
392 fm. V. 209 m. 9085

Hnjúkasel 7 109 Rvk.

Mikið endurnýjað og glæsilegt ca 250 fm einbýlishús með
tvöföldum bílskúr á rólegum og barnvænum stað í
Seljahverfi. Mjög fallegar og vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar og stór stofa með arni og fallegu útsýni.
Garður fallegur í rækt með verandir. Skóli og leikskóli er
göngufjarlægð. V. 74 m. 9046

4Ra-6 HeRBeRgja

Básbryggja 21 110 Rvk.

Gullfalleg 65,5 fm 2ja herbergja íbúð (auk geymslurýmis)
á 1.hæð með sérinngangi og suðurverönd. Parketlögð
stofa með opnu eldhúsi og svaladyr út á suðurverönd.
Flísalagt baðherbergi með gluggum, baðkari, baðinnréttingu, handklæðaofn og vegghengdu wc. Sér þvottaherbergi í íbúð. V. 27,5 m. 9052

skóLavöRðustíguR 8 - 101 Rvk.

sumaRHús

Mosavegur 6 og 8 - Sumarbústaðir í Úthlíð
Grandahvarf 5 203 Kóp. íbúð merkt 03-02.

Grandahvarf 5 glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
nýlegu glæsilegu fjölbýlishúsi á einstökum útsýnisstað
ásamt bílskúr. V. 51,9 m. 8884

Til sölu tveir samliggjandi 40 fm bústaðir auk útigeymslu á
frábærum stað í Úthlíð. Heitur pottur. Stór verönd. Fallegt
útsýni og umhverfi. Örstutt í sundlaug, golfvöll o.fl.
Bústaðirnir eru í skipulögðu sumarbústaðahverfi sem er
aðgangsstýrt með járnhliði sem tengt er fjarstýringu. V.
13 m. hvor 8765

Frábærlega staðsett og falleg 168,2 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. og 4. hæð á útsýnisstað í hjarta Reykjavíkur.
Bjartar og stórar stofur, rúmgóðar svalir til suðvestur. Skáli á 4. hæð með svölum og frábæru útsýni. V. 79,5 m. 9086

– Sýnum daglega –
Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090
Mánatún 7-17
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherberg og í þvottahúsi.

Garðatorg 4
Hér mun rísa glæsileg ný byggð

• Stærð íbúða frá 108 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð

• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
• www.gardatorgid.is

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Sími 520 7500

norðurbakki 7-9 í hafnarfjörður - nýjar íbúðir
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 72-165 fm.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús
• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
• Afhending Desemberg 2015 - Maí 2016
• Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is
Holtsvegur 29 - GB - Glæsilegt fjölbýli á Útsýnisstað

Hraungata 3 - Garðabær - Glæsilegt fjölbýli

Holtsvegur 29 er níu íbúða lyftuhús á frábærum útsýnisstað í Urriðaholti í Garðabæ. Í
húsinu eru tilbúnar sex þriggja herbergja íbúðir um 104 fermetrar og þrjár fjögura til
fimm herbergja íbúðir um 154 fermetrar. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í Nóvember - Desember 2015.

• Rúmgott sérstæði í bíla geymslu fylgir
hverri íbúð
• Húsið er fjórar hæðir með lyftu
• Íbúðir afh. fullbúnar að innan og utan,
án gólfefna

• Vandaðar innréttingar
• Frábært útsýni
sjón er sögu ríkari
Afhending janúar/mars 2016
Verð frá kr. 32,9 millj. – 56,9 millj.

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

• Nýjar 4ra og 5 herb. íbúðir.
• Stærðir 109 fm. - 153,8 fm.
• 16 íbúðir með sér stæði í bílageymslu
• Lyfta í sameign
• Innréttingar og hurðir frá Parka

• Eldhústæki frá Gorenje
• Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum
íbúðum
• Húsið er klætt með álklæðningu
að utan

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
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Blikaás 20 - Hafnarfjörður - Parhús

Sævangur - Hafnarfj.- Einbýli með aukaíbúð

Álfholt - Hafnarfjörður - Parhús

Kjóahraun 8 - Hafnarfj. - Einbýli - Laust strax

Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.

Holtsbúð - Garðabær - Einbýli

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli

Spóaás - Einbýli - Hf.Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

Lautasmári - Kópavogur - 3ja herb.

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr
samtals um 241,9 fm.. Eignin er staðsett við grænt svæði á
frábærum útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarfirði.Skipti á minni
eign koma til greina. Verð 69,5 millj

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. Húsið er
samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem innan
frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. Skipti
möguleg. Verð 95 millj. Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

Norðurbakki 19B - Íbúð 304 - Hafnarfjörður 2ja með bílageymslu

Drekavellir 32 - Hafnarfjörður
- 4ra með sérinngang

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður - 60 ára og
eldri

Strandvegur - Garðabær - 4ra - Bílageymsla

Nýkomið í einskasölu mjög fallegt, rúmgott bjart tvílyft parhús
ásamt innbyggðum bílskúr samtals 210 fm. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Stofa og borðstofa. Suður garður. Góð staðsetning. Verð 47,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir gott einbýli á einni hæð samtals
um 193 fermerar á frábærum útsýnisstað í hraunjaðrinum við
Vesturvang númer 9 í Norðurbæ Hafnarfjarðar.Húsið er laust strax.
Verð 63,9 millj.

Sérlega glæsileg 82,9 fm tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í
vönduðu lyftuhúsi. Íbúðin öll hin glæsilegasta, vandaðar eikar
innréttingar frá GKS, gólfhiti, stæði í vandaðri bílageymslu.
Verð 32,8 millj.

Hraunhamar kynnir. Stórt og gott einbýlishús með aukaíbúð og
stórum tvöföldum bílskúr á besta stað við Sævang í Hafnarfirði.
Húsið er 318 fm en þar af er bílskúrinn um 63 fm, aukaíbúð ca 90
fm og aðalíbúð um 165 fm. Hús í topp standi á besta stað í bænum.
Verð 73 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt
einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr vel staðsett við við
Lækjarfit 11 í Garðabæ. Húsið er byggt 2010 úr steypu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Verð 93 millj.

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sérinngang á
efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð staðsetning í enda á
botnlanga götu, í göngufæri við skóla. Gott skipulag, stór og góð
herbergi. Vandaðar innréttingar frá Axis. Allt fyrsta flokks.
Verð 34,9 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft klasahús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals ca. 160 fm. 4
Svefnherbergi. Stofa, borðstofa ofl. Gott skipulag. Stórt hellulagt
bílaplan. Suður garður/pallur. Fullbúin góð eign. Verð 46,5 millj.

Fallegt og töluvert endurnýjað einbýli á einni hæð með góðum
bílskúr, samtals 160 fm, á þessum vinsæla stað. Stór svefnherbergi.
Góður bakgarður í suður. Stutt í skóla og þjónustu. Frábær
staðsetning. Bein sala eða skipti á minni eign í Garðabæ.
Verð 49,9 millj.

Hraunhamar kynnir fallega fimmtu hæð á þessum vinsæla stað í
Smárahverfinu í Kópavogi, íbúðin er 106,3 fm. Falleg íbúð og útsýni.
Lyfta og gott aðgengi.
Skipting eignarinnar: Forstofa, tvö svefnherbergi (þrjú herbergi á
teikningu) , hol, stofa, eldhús með borðkrók, þvottahús og geymsla.
Verð 34,9 millj.

Glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu vandaða
fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar, eikar
parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega rúmgóð og
björt. Góð sameign. Verðtilboð.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:00
Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett innst í
botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð, útsýni. Eignin
er 182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi. Hellulögð innkeyrsla með
hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með skjólgirðingum og heitum
potti. Verðtilboð.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9 fermetra tveggja
íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr við Háahvamm 4 í Hafnarfirði.
Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða. Innréttingar og gólfefni eru
öll hin vönduðustu. Eignin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 89 millj.

Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj.

Nýkomin í sölu falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í góðu
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu við Strandveg 26 í
Sjálandi Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu,
borðstofu/ sjónvarpshol, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús,
geymslu. bílastæði í bílageymslu ásamt. Verð 42,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími:

845 8958

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 899 1178

Flétturimi
Góð 3ja herb, laus til afhendingar
Efsta hæð
Glæsilegt útsýni yfir sundin
Mikil lofthæð í stofu
Sér þvottahús innan íbúðar
Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

29,9 millj.

Aðein

Verð :

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 697 9300

Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

25,7 millj.

31,9 millj

Verð :

Jórunn 845 8958

Verð :

865 4120

Sími:

695 5520

Sími:

773 6000

Vel skipulagt endaraðhús með sjávarútsýni
Húsið er 163 fm Fallegur garður með palli og
heitum potti
Þrjú svefnherbergi
Góður bílskúr
Laust til afhendingar
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

42,0 millj.

27,5 millj.

Raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr
Alls 269 fm með aukaíbúð á jarðhæð
Bakhlið hús álklædd, stór bakgarður

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Verð :

54,9 millj.

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali

899 5856

Sími:

854 2112

Barónsstígur
Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi
Nýtt bað og eldhús
Samtals 120 fm
Miklar endurbætur á íbúð
Bókaðu skoðun: Jason

Gunnar

775 1515 aðstoðm. fast.

lögg. fasteignasa

Fjarðarsel

Falleg íbúð á annarri hæð, 85,8 fm
Gengið inn af svölum
Gott flæði og góð nýting á plássi
Tengi fyrir þvottavél á baði
Svalir efir endilangri íbúðinni til suðurs
Dýrahald leyfilegt
Bókaðu skoðun:

Ásgrímur Ásmundsson Jón Rafn Valdimarsson Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali

Sími:

Hólmatún

Hér kemur Mosarimi 12 4ra herbergja
Mjög vel skipulögð 98,1 fm
Sérinngangur á annarri hæð
Svalir efir endilangri stofunni til suðurs
Bjartar stofur, mikið útsýni / lítið fjölbýli
Góð staðsetning innan hverfis
Skólar, þjónusta og verslun í göngufæri

Verð :

42,9 millj.

Njálsgata
3ja herbergja falleg 87,5 ferm.
Íbúð á 3ju hæð.
Frábært útsýni bæði til Esjunnar
og til Hallgrímskirkju.
Laus strax - lyklar á skrifstofu
Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

39,0 millj.

s eitt
hús ó
selt

Austurkór
Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr
Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb
Skilast tilbúið til innréttinga
Atli S. 899 1178 aðstoðm.fast.
Gunnar lögg. fasteignasa
Verð :
Bókaðu skoðun:

46,0 millj.

Fróðaþing
Stærð 246,3 fm Falleg staðsetning á endalóð
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til
Elliðavatns hið fegursta. Vandað hefur verið til
hönnunar, efnisvals og vinnu, utan sem innan.
Húsið er innréttað að innan í “barokk” stíl
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghonyng
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

96,0 millj

Verð :

Hulduland

Hamravík

Falleg og vel skipulgöð íbúð við Hulduland 3
4 herbergja
96,8 fm
Nýbúið að klæða húsið og þakið nýlegt
Gler að hluta endurnýjað

Falleg og vel skipulögð íbúð við Hamravík 38
4 herbergja 135 fm
Öll rými mjög stór
Gott útsýni

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson

aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 775 1515

Laufengi

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar
Fallegt útsýni til sjávar og yfir borgina
Alveg við skóla og sundlaug
Inngangur af svölum
Stærð 76,3 fm
Þórunn 773 6000

Svan G. Guðlaugsson

Mosarimi

Birkiholt

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 695 9500

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar 899 5856

Verð :

39,9 millj.

www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun:

Gunnar 899 5856

Verð :

38,9 millj.

Víðigrund
Séreign að stærð 296,1 fm þar af er bílskúr
38,0 fm á tveimur hæðum
Húsið er á tveimur hæðum
Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð
Stór verönd, afgirt. Sex svefnherbergi í dag
Bað og eldhús hefur verið endurnýjað
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

69,9 millj.

Þorrasalir 1-3
Mjög falleg þriggja herbergja íbúð
á 3.hæð. Frábært útsýni yfir golfvöll GKG
og til sjávar í vestur.
Rúmgóð herbergi
Vönduð eldhúsinnrétting
Þvottahús innan íbúðar
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

Verð :

33,5 millj.

Norðurstígur
Falleg tveggja herbergja íbúð
Nær öll endurnýjuð, alls 70 fm
Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Verð :

29,2 millj.

Birtingakvísl
Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús
með 28,2fm bílskúr, samtals : 216,1fm 5
svefnherbergi 2 baðherbergi Suður garður
Eignin er laus við við kaupsamning
Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

55,9 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 26.okt. kl.17:30-18:00

mánudaginn 26.okt. Kl.17:30-18:00

Gullengi 25

Starhólmi 14

Fallega og vel skipulagða 3ja herbergja íbúð

Einbýlishús, 274 fm í Kópavogi með aukaíbúð

118,3 m², þar af er íbúðin 93,1 fm og bílskúr

og bílskúr.

sem er 25,2 fm.

Fögur svefnherbergi í 190 fm eigninni

Eigninni fylgir einnig auka bílskúr sem er
Bókaðu skoðun:

sameign allra. Einstök staðsetning innan

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

hverfis, stutt í alla þjónustu, skóla og verslun.
Verð :

32,9 millj.

Bókaðu skoðun:

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

Aukaíbúð með stóru herbergi, stofu, eldhúsi,
baðherbergi og geymslu

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is sími: 865 4120
Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 26.okt. Kl.17:30-18:00

þriðjudaginn 27.okt. kl.17:00-17:30

Þorrasalir 2

Kambasel 85

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð

Falleg 91,3 fm mikið endurnýjuð 3ja herbergja

Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð

íbúð

Mikil lofthæð og fallegt útsýni
Glæsilegt eldhús og baðherbergi
Fjögur svefnherbergi og með aukaíbúðinni

Bókaðu skoðun:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi
Verð :

Austurströnd

Rúmgóð 3ja herbergja
Stærð íbúðar 87 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

Bókaðu skoðun: Svan

Bókaðu skoðun:

Til leigu

74,9 millj.

Nýlegt eldhús og baðherbergi, gott skipulag

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Verð :

Sólvallagata
Glæsileg 98,9 fm 2ja - 3ja herbergja
Nýuppgerð íbúð. Mikil lofthæð.
Frábær staðsetning. Suðvestur svalir 25,5 fm.

Hilmar 695 9500 aðstoðm. fast.
Ólafur lögg. fasteignasali
Verð:

33,9 millj.

Örstutt í skóla og leikskóla

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is

Skeljagrandi

Til leigu 479,5 fm vel staðsett húsnæði á
Austurströnd Húsnæðið er á jarðhæð með gönguog innkeyrsluhurð Hægt er að aðlaga húsnæðið
að nýjum leigutaka Samþykkt hefur verið að fjölga
gluggum ef þurfa þykir.
697 9300 aðstoðm. fast.
Jón Rafn lögg. fasteignasali

72,5 millj.

Hilmar 695 9500 aðstoðm. fast.
Ólafur lögg. fasteignasali
Bókaðu skoðun:

Verð :

42,9 millj.

27,7 millj.

Kringlan
Fallegt 166 fm miðjuraðhús
Stórar stofur - Vönduð tæki í eldhús
Sólpallur til suðurs og norðurs
Rólegt hverfi og stutt í þjónustu
Bókaðu skoðun:

Gunnar

Jason 775 1515 aðstoðm. fast.

lögg. fasteignasali

Verð:

57,9 millj.

Hraungata 3
Garðabæ

Bókhlöðustígur

Langholtsvegur

Aðalhæð, auk hluta kjallara. Sjarmerandi hús
byggt árið 1898. Einstök staðsetning
í hjarta Reykjavíkur. Eignin er skráð 120,9 fm,
eignalóð 362 fm. Laust strax

Íbúðin er 73,3 fm auk hluta í kjallara
Sameiginlegt þvottahús og geymsla í um 20
fm kjallara Sérinngangur og gott skipulag
Góður garður Hentug fyrir gæludýraeigendur
Parket á gólfum

Hilmar 695 9500 aðstoðm. fast.
Ólafur lögg. fasteignasali
Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

25,9 millj.
Erum að hefja sölu á nýjum og glæsilegum
útsýnisíbúðum við Urriðaholt Garðabæ

Skálabrekkugata
Þingvellir - 8000 fm sumarhúsalóð á
skjólgóðum stað
Skipulagt sumarhúsasvæði með læstu hliði
Stuttur spölur að vatni og veiði leyfileg
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

MIKLABORG

Verð :

8,4 millj.

Austurbrún
Einbýlishús, 241,5 fm
Stórar stofur - Bílskúr
Glæsilegur garður til suðvesturs
Mjög góð og friðsæl staðsetning
Bókaðu skoðun: Jason

775 1515 aðstoðm. fast.

Jón Rafn lögg. fasteignasali

Verð:

67,9 millj.

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og
klædd að utan, gluggar eru ál tré
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í
lokaðri og upphitaðri bílageymslu
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og
fullbúnar án gólfefna skv. skilalýsing

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið -

Verð frá kr. 32,9 milljón

Afhending frá desember/janúar nk

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

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 27.okt. kl.18:00-18:30

miðvikudaginn 28.okt. kl.17:00-17:30

Vindakór 6

Hraunhólar 8

Falleg fjögurra herbergja

Sjarmerandi einbýli á einstakri eignalóð

Stærð 119,7 fm

Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi

Stæði í bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

Lóðin er einstök stór með mikla möguleika
Bókaðu skoðun:

Frábær staðsetning

Atli S. Sigvarðsson aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Stutt í alla þjónustu

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is
Verð :

37,9 millj.

Bílskúrinn er um 48 fm
Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is

Verð :

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 28.okt. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 27.okt. kl.19:00-19:30

Vesturgata 58

Melalind 4
Falleg 3ja herbergja

rax
Laus st
Bókaðu skoðun:

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

Stærð 101 fm
Efsta hæð með fallegu útsýni

Bókaðu skoðun:

Frábær staðsetning

Svan G. Guðlaugsson, aðstoðarmaður fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is

Verð :

56,9 millj.

33,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is

rax
Laus st

Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
í litlu fjölbýli
Ein íbúð á hæð, bílastæði í bílakjallara
Sérgarður með skjólveggjum

rax
Laus st
Verð :

43,5 millj.

OPIÐ HÚS

Seltjarnarnes
TIL SÖLU

laugardaginn 31.okt. kl.13:00-14:00

Perlukór 3a
240 ferm. einbýlishús
á einni hæð með innbyggðum

Ásbúð

40 ferm. bílskúr.

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur
pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og
baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur
innbyggður bílskúr Mjög stór og skjólsæl lóð.
Bókaðu skoðun: Svan

697 9300 aðstoðm. fast.

Jón Rafn lögg. fasteignasali

Verð :

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm
stæði í bílakjallara
Möguleiki á fimmta svefnherberginu
Opið eldhús og stofa
Eign sem hefur verið vandað til
Mikið útsýnir

71,9 millj.

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

49,9 millj.

Mánatún 7-17
Vandaðar 2ja-4ra
herbergja íbúðir
Sólpallur og svalir
til suðurs
Tvennar svalir með
flestum íbúðum

Einstaklega glæsilegt
fjölbýlishús í hjarta
borgarinnar

Naustabryggja
Glæsileg lúxus íbúð. Eignin er 172, fm, þar
af bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð
á efstu hæð. Innréttingar sérsmíðaðar, granít
á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni
Bátabryggjan næst húsinu /Tvennar svalir
Bókaðu skoðun:

Lyftuhús

Jórunn 845 8958

Verð :

58,8 millj.

Dalhús
Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm
Fjögur svefnh. Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 fm stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

63,9 millj

Glæsilegar innréttingar
og mikil lofthæð.
Stæði í lokuðum
bílakjallara
Fermetrarverð frá 350 þús.

Sævangur
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

www.miklaborg.is

42,2 - 81,9 millj.

Jason Ólafsson
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Glæsilegt einbýli á frábærum stað
348 fm einbýlishús í hraunjaðri
5 svefnherbergi - sauna
Glæsilegur garður
Stór bílskúr 47fm
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

- með þér alla leið -

Verð :

76,0 millj.

Ásvallagata
Smekkleg 2ja herbergja á frábærum stað
Laus til afhendingar
62,5 fm
Nýlegt fallegt bað og eldhús
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

27,7 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Tilboð

Austurgerði
249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður
Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð)
Hjónaherbergi með fataherbergi
Möguleiki á fjölgun svefnherbergja
Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr
Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Verð :

77,5 millj.

5 herbergja 128 fm penthouse íbúð.
með víðáttumiklu útsýni.Tvennar svalir og
stæði í bílageymslu. Eina íbúðin á hæðinni
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna nema
í votrýmum. Afhending er um næstu áramót
Bókaðu skoðun: Svan

697 9300 aðstoðm. fast.
Jón Rafn lögg. fasteignasali
Verð :

Furuás

55,0 millj.

S. 899 1178 aðstoðm. fast.
Ólafur lögg. fasteignasali
Verð :

55,0 millj.

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn 695 5520

Ólafur 822 2307

Verð :

Verð :

21,9 millj.

Stórt einbýlishús með mikla möguleika
Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað
sunnan megin á Arnarnesinu
Eignin er skráð 313 fm
Bókaðu skoðun: Atli

S. 899 1178 aðstoðm.t fast.
Gunar lögg. fasteignasali

Skaftahlíð

Falleg og björt 102 fm 3ja herbergja
Lyftuhús og 29 fm bílskúr
Tvennar svalir til suðurs og vesturs
Fallegt útsýni
Bókaðu skoðun:

Mávanes

Falleg 66 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð
Tvennar svalir til austurs og suðurs
Snyrtileg sameign
Sér þvottahús innan íbúðar
Frábær fyrstu kaup

Funalind

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús.
Fallegt útsýni, rólegt umhverfi. Frábært skipulag,
stór alrými. Hjónaherbergi með fataherb,
3 barnaherb. Tvö byggingarstig í boði.
Bókaðu skoðun: Atli

Írabakki

Lyngás - Garðabæ

41,5 millj.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm
Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og
forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Rúmgóðar fallegar stofur
Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi
Bókaðu skoðun:

Jórunn 845 8958

Verð :

óskast

49,9 millj.

Skriðustekkur
320 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum
5 svefnherbergi
Endurhannað eldhús
Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð
Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

67,0 millj.

Óðinsgata
Heillandi 3ja herb. íbúð á frábærum stað
Tilbúin til afhendingar
Stílhrein og smekkleg
Á besta stað í 101
Bókaðu skoðun:

Þórunn 773 6000

Verð :

36,2 millj.

eftir
eitt hús
is
g
n
u
Ein

Austurkór 113
Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur
Bókaðu skoðun:

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

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Jórunn 845 8958

Verð :

Bollagata
Falleg efri sérhæð og ris auk bílskúrs samtals
190 fm 6 svefnherbergi auk annarra rýma
Arinn í stofu
Frábær staðsetning rétt við Klambratún
og Kjarvalsstaði
Bókaðu skoðun: Þröstur 897 0634 Verð :

MIKLABORG

- með þér alla leið -

62,5 millj.

61,5 millj.

569 7000

535 1000

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

stakfell.is

stakfell@stakfell.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON

Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

EINAR S.
VALDIMARSSON

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

AUSTURKÓR - 203 KÓPAVOGUR

46 M
OP
IÐ

Sölusýning mánudaginn 26. okt. kl. 16:45-17:15
Tilbúið til afhendingar á fyrra byggingastigi. Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð
í Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. Samkvæmt teikningu er get ráð fyrir ca. 23 fm. verönd
út frá stofu. Tvö byggingarstig í boði. Tilbúið til innréttinga, verð: 46M. Fullbúið að utan sem
innan en án gólfefna og grófjafnaðri lóð. Verð, 49,5M.

35,9 M
OP
IÐ

49,5 M
OP
IÐ

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

KOLBEINSMÝRI - 170 REYKJAVÍK

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

76,9 M

PARHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM MEÐ INNBYGGÐUM BÍLSKÚR
Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í góðu
viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.

ESKIVELLIR - 221 HFJ

29 M

32,7 M
OP
IÐ

HÚ
S

Sölusýning þriðjudaginn 27. okt. kl. 16:45-17:15
Vel staðsett 85,8 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í fjölbýlishúsi ásamt 18,5 fm bílskúr við
Stóragerði. Alls 104,3 fm.

17. JÚNÍTORG - 210 GARÐAB.

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

31,9 M

29,7 M
OP
IÐ

HÚ
S

Sölusýning mánudaginn 26. okt. kl. 18:30-19
Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 5.hæð
í lyftuhúsi með tvennum svölum og stæði í
bílageymslu. Flott útsýni. Parket og góðar
innréttingar. Sér þvottahús er í íbúð.

MOSARIMI - 112 RVK

BURKNAVELLIR - 221 HFJ

HÚ
S

Sölusýning mánudaginn 26. okt. kl. 17:30-18
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í
fallegu fjölbýlishúsi á Völlunum í Hafnarfirði.
Íbúðin er laus til afhendingar. Suðursvalir, sér
þvottahús og þrjú svefnherbergi.

BIRKIHOLT - 225 ÁLF

25,7 M

HÚ
S

Sölusýning þriðjudaginn 27. okt. kl. 17:30-18
161,1 fm raðhús við Viðarás í Seláshverfi Árbæ.
Eignin skiptist í 137 fm íbúðarhluta með
4. svefnherbergjum og 24,1 fm bílskúr.

FLÉTTURIMI - 112 RVK

32 M
OP
IÐ

HÚ
S

Sölusýning þriðjudaginn 27. okt. kl. 17:30-17:45
116,7 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sér
inngangi og stæði í bílageymslu. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Laus við kaupsamning.

VIÐARÁS - 110 RVK

STÓRAGERÐI - 108 RVK

Sölumaður
gsm 893 2121

HÚ
S

GLÆSILEGT RAÐHÚS Í KÓPAVOGI

LÆKJASMÁRI - 201 KÓP

EDWIN
ÁRNASON

29,9 M

Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á
3ju hæð ( efstu). Parket og góðar innréttingar.
Stórar suðursvalir. Stæði í bílageymslu. Laus
strax.

2ja herb.,77,9 fm, íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi
við 17. Júnítorg í Garðabæ með sérgeymslu í
kjallara og hjólageymslu.

FJARÐARSEL - 109 RVK

54,9 M

Stórt raðhús á þremur hæðum ásamt bílskúr. Í
kjallara hússins er innréttuð 3ja herbergja íbúð
(ósamþykkt).

4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja hæða
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, gang,
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi og geymslu.

HÓLMATÚN - 225 ÁLF

42 M

Rúmgóð og björt 76 fm íbúð á efstu hæð í
litlu fjölbýli. Húsið stendur á rólegum stað á
Álftanesi og um er að ræða nýlegt lítið fjölbýli.
Stórar suðursvalir og útsýni. Sér þvottahús og
sér inngangur. Íbúðin er laus strax.

SKÓGARÁS - 110 RVK

27,5 M

Endaraðhús á tveimur hæðum með
Vel skipulögð íbúð á jarðhæð Skógarás ásamt
innbyggðum bílskúr á rólegum stað á Álftanesi. sólpalli. Eitt svefnherbergi, möguleiki á öðru
Húsið þarfnast lokafrágangs. Stórar svalir og
svefnherbergi.
útsýni. Sólpallur með potti. Laust strax.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F a s t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

máshólar 19

111 Reykjavík

69.900.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Ásakór 1

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

32.500.000

203 Kópavogi

Langalína 2

210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 18.30-19.00

Opið hús þriðjudaginn 27. okt. kl. 17.30-18.00

herbergi: 3

herbergi: 3

stærð: 102,6 m2

Halla
Fasteignasali

38.900.000

stærð: 107,0 m2

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi í Kórahverfi. Svefnherbergin eru
tvö, þvottaherbergi er innan íbúðar og stofa rúmgóð. Fjölmargar góðar gönguleiðir
eru í næsta nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, hesthúsabyggð og sundlaug. Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan hverfisins og glæsilega
íþróttamiðstöðin Kórinn. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Falleg íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Allar innréttingar eru úr eik og gólfefni eru eikar harðparket og flísar. Tvennar stórar svalir
eru á íbúðinni. Bæði svefnherbergin eru mjög rúmgóð með góðum fataskápum.
Sjálandshverfið er sérstaklega vel staðsett, öll þjónusta í næsta nágrenni og sérgerð
ylströnd eru í hverfinu. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

hlíðarvegur 41

kristnibraut 12

200 Kópavogi

69.900.000

113 Reykjavík

33.900.000

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 17.30-18.00
herbergi: 10

stærð: 379,8 m2

Frábærlega vel staðsett einbýlishús á pöllum, óhindrað útsýni er
m.a yfir Elliðaárdalinn og borgina. Eignin er skráð skv fmr 379,8
fm og þar af er 60 fm bílskúr. Húsið er staðsett innst í botnlanga,
neðan götu og óbyggt svæði er við eignina og útsýni stórkostlegt.
Eignin hentar vel stórum fjölskyldum , alls eru herbergi 8 , stofur
tvær og möguleiki er á að útbúa séríbúð á neðri hæð. Aðkoma að
húsinu er góð með hellulögðu bílaplani með hitaílögnum.

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 18:30-19:00

Bókið skOðUn í gsm: 898 3326

herbergi: 8

herbergi: 3

stærð: 308,2 m2

stærð: 103,3 m2

Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Vel hannað fjölskylduhús með 5 rúmgóðum herb., gott vinnurými á neðri hæð
með sérinngangi ásamt 75,2 fm tvöföldum bílskúr. Mikil lofthæð á holi, stofu og
borðstofu. Útgengi út í garð úr stofu og frá þvottahúsi. Fallegur garður og rúmgóð
hellulögð heimtröð með hitalögn í. Auðvelt að útbúa stúdeóíbúð á neðri hæð með
sér inngangi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

*Einstakt útsýni* 3ja herb. íbúð á 3. hæð, útsýni upp til Bláfjalla og yfir borgina.
Eldhús með sérsmíð. innrétt. úr hlyn. Þvottahús innaf eldhúsi. Barnaherb. og
hjónaherb. með gott skápapláss. Baðherb. með glugga, flísalögð sturta. Björt
stofa, útgengi út á svalir. Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla og vagnageymslu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Langalína 2

sóltún 10

hólmgarður 45

210 Garðabæ

61.900.000

52.500.000

105 Reykjavík

108 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 18:30-19:00

Opið hús þriðjudaginn 27. okt. kl. 17:30-18:00

herbergi: 4

herbergi: 3-4

herbergi: 3

stærð: 152,9 m2

Bílskýli

stærð: 140,6 m2

Bílskýli

27.900.000

stærð: 81,8 m2

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð
(næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa,
3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar yfirbyggðar
flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Eikarparket á gólfum. Gott skápapláss.
Mynddyrasími. Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Stílhrein, falleg og vel skipulögð 3-4 herb. íbúð í nýlegu fjölbýli með lyftu á
frábærum stað. Stórar stofur og sjónvarpshol, mjög rúmgott hjónaherbergi
m/miklu skápaplássi, gott skrifstofu/gestaherbergi. Eldhús m/eikarinnréttingum.
Baðherbergi rúmgott, flísalagt með sturtu. Stór sérgeymsla og stæði í bílageymslu.
Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fjórbýli á þessum vinsæla stað.
Endurnýjað eldhús. Stofa og borðstofa/herbergi (tvöföld opnun milli þessara rýma),
hjónaherbergi og um 5 fm. geymsla með glugga inn í íbúð sem hefur verið nýtt sem
herbergi. Endurnýjað gler í öllum gluggum.
Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Burknavellir 17C

sléttuhraun 15

Ljósakur 6

221 Hafnarfjörður

31.300.000

220 Hafnarfjörður

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 19:30-20:00

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 17.30-18.00

herbergi: 4

herbergi: 3

stærð: 110,9 m2

alleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð m/sérinng. í jaðri byggðar á Völlunum með
óskert útsýni í suður. 3 svefnherb., sjónvarpshol, rúmgóð stofa og fallegt U-laga
eldhús með ljósum innrétt., stálháf og límtré á borðum. Baðherb. flísalagt og með
samskonar innrétt. og þvottahúsi innaf. Suðursvalir með frábæru útsýni. LAUS við
kaupsamning. Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

svarthamrar 12

112 Reykjavík

28.700.000

26.900.000

210 Garðabæ

54.900.000

stærð: 87,2 m2

Glæsilega, bjarta og mikið endurnýjaða þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð með
svölum. Fallegar innréttingar, gólfefni eru flísar og parket. Snyrtilegt sameign.
Íbúðin getur losnað fljótlega. Stutt er í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Lambasel 6

109 Reykavík

24.900.000

Opið hús mánudaginn 26. okt. kl. 17.30-18.00
herbergi: 3

Opið hús þiðjudaginn 27.okt. kl.17:30 – 18:00

UppstEypt að hLUta

herbergi: 3

herbergi: 5

stærð: 91,6 m2

Góð endaíbúð á þriðju hæð með sér inngangi, forstofa með flísar á gólfi, hol og
gott eldhús með dúk á gólfi, 2 svefnherb. baðherb. með tengi fyrir þvottavél.
Stofa og borðstofa með parketi og útgengi útá svalir.
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

stærð: 239,9 m2

Fasteignasalan TORG kynnir: 239,9 fm einbýlishús sem búið er að steypa upp að
hluta. Í húsinu er gert ráð fyrir 4 svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, stofu,
eldhúsi, borðstofu, geymslu, þvottahúsi og bílskúr. Góð kaup fyrir aðila sem vill
koma sér upp fallegu heimili.
Upplýsingar veitir garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

stærð: 169 m2

Studíó íbúð /tómstundarherb.

Glæsileg 3ja herbergja 103 fm íbúð + 53 fm studíóíbúð/tómstundarherbergi í kjallara og 12,4 fm geymsla. Íbúðin er með
sérinngangi á 2.hæð (efstu hæð) í góðu nýlegu fjölbýlishúsi.
Íbúðin er mjög björt og rúmgóð með 2 góðum svefnherbergjum.
Hægt er að nýta auka rýmið niðri fyrir fjölskyldumeðlimi en ekki er
leyfilegt að leigja það út.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Við Styðjum Bleiku slaufuna 2015
garðatorg 4

210 Garðabær

nýJaR íBúðiR tiLBúnaR tiL aFhEnDingaR!

Bókið skOðUn í síma 520 9595
Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í miðbæ garðabæjar. stæði í bílageymslu fylgir.
mynddyrasími er í öllum íbúðum! margar eru með tvennar svalir, tvö salerni, þvottaherbergi
innan íbúðar o.fl
Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem
staðsetning húsanna býður uppá. Einstaklega vandaðar íbúðir. Allar innréttingar og fataskápar eru frá
Trésmiðju GKS og allt efnisval í hæsta gæðaflokki. Fyrsta flokks blöndunar og eldhústæki.
Öll hönnun tekur mið að notagildi íbúða og að staðsetning hússins gefi íbúum sem mest útsýni yfir
bæinn, Sjálandið, út á sjó, og Álftanesið. Hikið ekki við að kynna ykkur nánar húsið og hverja íbúð
fyrir sig.
allar nánari upplýsingar í síma 520-9595

Vatnagarðar 10

104 Reykjavík

Verð: 385.000.000

hEiLDaR FastEignin tiL sÖLU!

stærð: 2.197 m2
Um er að ræða heildar fasteignina sem skiptist í annars vegar skrifstofu-rými og hins vegar í lagerog geymslurými. Húsið stendur á góðri lóð, næg bílastæði. Húsið er allt í mjög góðu ástandi,
utan sem innan. Fremri hluti hússins var byggður árið 1979, alls 1.069,1fm. í því eru skrifstofur
og lagerhúsnæði. Bakhluti hússins var byggður árið 2010 og er alls 1.128,6fm, að mestu
lagerhúsnæði með mikilli lofthæð. Í dag er hluti þess í leigu en hluti þess, þ.m.t.lagerhúsnæðið, að losna.
allar nánari upplýsingar, teikningar og bókun skoðunar hjá sigurði gunnlaugssyni fasteignasala
í síma 898 6106, netfang sigurdur@fstorg.is

sigurður
Fasteignasali

898 6106

Löggiltur fasteignasali

VÍÐIMELUR 70 - HÆÐ

BÆJARGIL 58 - RAÐHÚS
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁN.
FRÁ KL. 17:00 - 17:30.
Glæsileg 132 fm hæð við
Víðimel. Falleg eign sem
fengið hefur gott viðhald í
gegnum árin. Frábær staðs.
í fallegu og rólegu hverfi í
Vesturbænum. Þrjú svefnh..
Tvær stofur með suðursvölum. Falleg, nýleg
eldhúsinnrétting. Aukaherb.
í risi. Sérgufubað. Vönduð
og falleg eign.
Verð 47,9 millj.

ARATÚN - EINBÝLISHÚS
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00.
Fallegt, bjart og vel viðhaldið 172fm tveggja hæða milliraðhús, með innbyggðum
bílskúr, á þessum eftirsótta stað í Garðabænum. Þrjú stór herbergi. Stór og björt stofa/
borðstofa og stór sjónvarpsstofa. Glæsilegur garður. Góð staðsetning. Verð 56 millj.

182 fm einbýli á einni hæð, með bílskúr og aukaíbúð í Garðabænum. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Stofa með arni. Tvö baðherbergi. Stór bílskúr og er búið að útbúa
einstaklingsíbúð í hluta skúrsins. EIGNIN ÞARFNAST ALLSHERJAR ENDURNÝJUNAR.
LAUS STRAX. Verð 32 millj.

BREIÐAHVARF - TVÆR EIGNIR

BRÚNÁS - EINBÝLISHÚS

LJÓSABERG - EINBÝLISHÚS

Glæsilegt 224 fm einbýlishús, ásamt sérstæðu 60 fm húsi sem innréttað er sem 3ja
herbergja íbúð. Í aðalhúsi eru þrjú svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Innbyggður 34 fm bílskúr. Lóð fullbúin, með
veröndum og heitum potti. Vönduð eign á góðum stað. Verð 79 millj.

Glæsilegt 286 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Þrjú
stór svefnherbergi, stórt fjölsyldurými og stór og björt stofa. Sérsmíðaðar innréttingar.
Glæsileg baðherbergi. 60 fm innbyggður bílskúr með mikilli lofthæð og millilofti. Lóð
er fullbúin og með veröndum. Verð 94 millj.

267 fm einbýlishús með stórum tvöföldum bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Þrjú
svefnherbergi. Stór og björt stofa og sólskáli. Rúmgott eldhús. Gestasnyrting inn af
anddyri. Stór 57 fm bílskúr. Aukaíbúð er með sérinngangi, stofu, eldhúsi og
svefnherbergi. LAUS STRAX. Verð 52 millj.

PRESTBAKKI - RAÐHÚS

ESKIVELLIR - 4RA HERBERGJA

BURKNAVELLIR - 4RA HERBERGJA
Falleg 108 fm 4ra herbergja
íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi,
ásamt stæði í bílageymslu.
Stofa með útgengi á stórar
suðursvalir. Eldhús er
samliggjandi við stofu með
fallegri viðarinnréttingu.
Þrjú góð svefnherbergi með
fataskápum. Baðherbergið
er flísalagt í hólf og gólf.
Verð 32,7 millj.

214 fm raðhús með bílskúr á góðum stað í Bökkunum. Eignin er á fjórum pöllum. Fjögur
svefnherbergi. Stór stofa með arni og vestursvölum. Eldhús með eldri innréttingu og
borðkrók. Tvö baðherbergi. Góður bílskúr með góðri lofthæð. Parket og flísar á gólfum.
LAUS STRAX. Verð 46 millj.

LÆKJASMÁRI STÓR 4RA HERBEGJA

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í fjölbýlishúsi á góðum stað á Völlunum í
Hafnarfirði. Þrjú svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi. Falleg innrétting í
eldhúsi. Stofa með útgengi á svalir til suðvesturs. Eignin er laus nú þegar, ekkert
áhvílandi. Verð 29,7 millj.

GRENSÁSVEGUR - JA HERB.

SKELJATANGI - 3JA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu góða 77
fm 3ja herbergja í búð í
góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
herbergi. Björt stofa með
vestursvölum. Eldhús með
góðri eldri innréttingu.
Parket og flísar á gólfum.
Falleg og vel umgengin
sameign. Laus fljótt.
Verð 26,9 millj.

Mjög rúmgóð 116 fm fm
endaíbúð með sérinngangi.
Þrjú góð svefnherbergi.
Tvær snyrtingar. Stór stofa
og suðursvalir. Stæði í
bílageymslu. Góð
staðsetning stutt í alla
almenna þjónustu. Laus við
kaupsamning.
Verð 35,6 millj.
Fallega 84 fm 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi.Tvö rúmgóð herb., stór og
björt stofa og borðstofa með suðursvölum. Góðar innréttingar. Sérlega glæsileg og vel
staðsett íbúð. Eignin er eingöngu í skiptum fyrir stærri eign með bílskúr. Verð 29 millj.

HRAUNHVAMMUR - 3JA HERBERGJA

SVARTHAMRAR - 3JA HERBERGJA
Góð 89 fm 3ja herb. íbúð
með sérinngangi í
tvíbýlishúsi, á fallegum stað
í Hafnarfirði. Tvö góð
svefnherbergi. Björt og góð
stofa. Fallegt eldhús með
ljósri viðarinnréttingu.
Flísalagt baðherbergi.
Sérgeymsla innan íbúðar.
Sameiginlegt þvottahús og
sérgeymsla innan íbúðar.
Verð 23,9 millj.

TRÖLLABORGIR - 3JA HERBERGJA.

MIÐTÚN - TVÆR 3JA HERBERGJA
Falleg 92,4 fm íbúð á 2.
hæð með sérinngangi. Tvö
rúmgóð svefnherbergi með
skápum. Stór og björt stofa
með suðaustursvölum.
Eldhús með hvítri
viðarinnréttingu. Flísalagt
baðherbergi. Baðkar. Parket
og flísar á gólfum. Góð og
vel staðsett eign.
Verð 30.9 millj.

GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA
Falleg 84,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð, með
sérinngangi. Glæsilegt
útsýni til sjávar og yfir
Esjuna. Tvö svefnherbergi.
Björt og góð stofa með
útgengt á timburverönd.
Eldhús með fallegum
innréttingum. Geymsla og
þvottahús innan eignar.
Verð 29,5 millj.

Björt og vel skipulögð 74 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Björt og góð stofa með suðvestursvölum. Baðherbergi með baðkari og
baðinnréttingu. Eldhús með upprunanlegri innréttingu og borðkrók. Sérgeymsla í
kjallara. Góð Staðsetning. Verð 26,8 millj.

Vorum að fá í einkasölu
hæð og ris í þessu fallega
húsi við Miðtún í Reykjavík.
Í dag eru innréttaðar tvær
3ja herbergja íbúðir í
eigninni með sérbaðherbergjum og eldhúsi. Góðar
innréttingar. Hús hefur verið
mikið endurnýjað, að utan
sem innan. Laust strax.
Verð 44,7 millj.

LAUGARÁSVEGUR- VERSLUNARHÚSNÆÐI

Mjög gott 136 fm verslunarbil við Laugarásveg 1 í Reykjavík. Eignin er á tveimur
hæðum, jarðhæð og kjallari. Á jarðhæð eru góðir gluggar og gott auglýsingargildi.
Kjallarinn er skiptur í tvö opin rými og snyrtingu. Eignin er vel staðsett í Laugardalnum.
LAUS STRAX. Verð 28 millj.

FJÁRFESTING

ÓSKUM EFTIR

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

ÖLLUM GERÐUM

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

EIGNA TIL SÖLU.
Hilmar
Óskarsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750
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Fallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi
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Kristín J.
Rögnvaldsdóttir

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Pálmi
Almarsson

MIKIL SALA

Löggiltur fasteignasali

NÝ
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NAUSTAVÖR

SELD

Glæsilegar 4ra og 5 herb. íbúðir.
113,6 fm. til 145,4 fm.

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32
ásamt bílageymslu.

Glæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes
í Kópavogi.

Vandaðar innréttingar. Lyfta. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum.
Timburverandir á jarðhæðum.
Tilbúið til afhendingar.

Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem
utan.
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

2ja til 4ra herb. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Sjávarútsýni. Lyfta.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LUNDUR 17 - 23
Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
ð
bú
kaí
u
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GG

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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• 221 HFJ.
• 120 fm.
• 4ra herb. með sérinngangi.
• Góð íbúð.
• Álklætt hús.
Opið hús í dag• Verð
mánudag
36,5 millj.

á milli 16.30 og 17.00.

ÖRVASALIR
• Húsin eru 5 til 6 hæða.
• Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98 til 238 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Hiti í gólfum.
• Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.

VIÐARÁS 12

LANGHOLTSVEGUR 91

• 110 Rvk.
• 209 fm. einbýli á einni hæð.
• Stór bílskúr.
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Góð staðsetning.
• Verð 69,9 millj.

• 104 RVK.
• Einbýli. 208 fm.
• Stór bílskúr.
• Aukaíbúð.
• Verð 55 millj.

GLÓSALIR 7

SELJALAND

HRAUNBÆR 68

VESTURBERG

• 201 KÓP.
• 3ja. herb.
• Stæði í bílageymslu.
• Álklætt hús.
• Falleg íbúð á efstu hæð.
• Glæsilegt útsýni.
• Góð staðsetning.
• Verð 36,9 millj
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• 108 RVK.
• 4ra herb.
• 123,5 fm.
• Bílskúr þar af 24,4 fm.
• Góð sameign innan sem utan.

Opið hús mánudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 110 RVK.
• 4ra. herb.
• Rúmgóð herbergi.
• Fallegar innréttingar og gólfefni.
• Íbúðin er laus.
• Góð staðsetning.
• Verð 28,9 millj.

HRAUNBRAUT

• 200 KÓP.
• Sérhæð. 5-6 herb.
• 198,1 fm.
• Bílskúr.
• Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
• Mikið endurnýjuð.
• Verð 59,8 millj.

60

ára

• 201 Kóp.
• 200 fm
• Einbýli á einni hæð.
• Vel skipulagt hús.
• Innbyggður bílskúr.
• Góð staðsetning.
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga.

• Álklætt hús.
• Glæsileg hönnun að innan sem utan.
• Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum
eða stórum timburveröndum.
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
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Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TILÝBSÖLU.
MIKIL SALA
Y
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Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í Kópavogi

• 111 RVK.
• Góð 3ja herb. íbúð.
• Fallegt baðherbergi.
• Góð staðsetning.
• Verð 23,5 millj.
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• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga.
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Þar sem hjartað slær
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
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ÞÚGERÐIR
BORGAR
EKKERT
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VIÐVANTAR
SELJUM EKKI.
VANTAR VANTAR
ALLAR GERÐIR
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HRINGDU
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OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
ÞÚ BORGARÞÚ
EKKERT
EF VIÐ
SELJUM
EKKI.
BORGAR
EKKERT
EF VIÐ
SELJUM EKKI. ÞÚ BORGAR EKK
Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

533-1616
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533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

HRINGDU HRINGDU
NÚNA OG KYNNTU
MÁLIÐ.ÞÉR
www.lundur.is
• lundur@lundur.is
NÚNA OGÞÉR
KYNNTU
MÁLIÐ.
HRINGDU NÚNA

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson Unnur Karen
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
Karlsdóttir
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056
s. 848 6352

Við erum alltaf við. Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916
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107 Fálkagata
Garðabær- Langamýri
Gott ca. 40 fm sumarhús á
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar, laus fljótlega
fjölbýli.
Mjög vel staðsett og skemmtilega
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur
efstu - 5Einstaklingsíbúð
herb. íbúð ca.
63 fm á 3.Dúfnahólar,
hæð í
Fálkagata2ja
Fálkagata
Garðabær- Langamýri
GarðabærLangamýri
Gott ca. 40 fm 107
sumarhús
á
góðum
stað
við -Meðalfellsvatn
Álfheimar
herbergja á 2.hæð í107
laus
Álfheimar
fljótlega
5 herbergja
Suðursvalir,
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Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
KRINGLAN - Ofanleiti
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,
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Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi
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Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
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Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717

Safamýri 33

Verð 31.800.000

TIL SÖLU
Bæjarlind 6 – 201 Kópavogur
Verslunarhúsnæði
Stærð samtals 695,1 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson

Opið hús þriðjudaginn 27.okt kl 17:15-17:45
Domusnova kynnir:
3ja herbergja 84,8 fm góða íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sólverönd.
Íbúðin er innst í botnlanga á flottum stað í Háaleitishverfinu þar sem stutt er í barnaskóla,
menntaskóla, íþróttasvæði Fram, Kringluna og Borgarleikhúsið svo eitthvað sé nefnt.
Eign sem vert er að skoða. Verið velkomin.
Nánari upplýsingar veita Sigurberg Guðjónsson, löggildur fasteignasali domusnova@domusnova.is
og Guðný Guðmundsdóttir, gudny@domusnova.is í síma 821-6610.

www.domusnova.is

GOTT VERSLUNAROG ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Til sölu gott 695,1 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði við Bæjarlind 6 í Kópavogi. Mjög góð staðsetning
og mikill sýnileiki m.a. frá Fífuhvammsvegi. Eignin skiptist í fjögur fastanúmer og eru rýmin aðskilin, frá
138 - 257 fm. Leigutekjur á hluta húsnæðisins. Laust við kaupsamning. Til greina kemur að selja hvert
rými fyrir sig.

