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Húsanes kynnir: Nýjar 
fullbúnar 3ja-4ra 
herbergja íbúðir með 
öllum gólfefnum 
sem afhendast í maí 
2016 í Bjarkardal 2 í 
Reykjanesbæ. Sölusýning 
verður 19.-20. mars kl. 
14-16.

Hér er um einstaklega vandaðar 
íbúðir að ræða með sérinngangi og 
lyftu. Sérsmíðaðar innréttingar og 
innihurðir frá Parka, vandaðar flísar 
frá Álfaborg og AEG heimilistæki frá 
Ormsson. Nýr grunnskóli mun rísa í 
nágrenni og sömuleiðis leikskóli.

Húsið er þriggja hæða lyftuhús 
með 15 íbúðum. Íbúðir eru frá 96,4 
fm til 111 fm. Fimm íbúðir eru á 
hverri hæð. Stigagangur er teppa-

lagður.  Húsið verður steinað að 
utan með ljósum lit og síðan málaðir 
fletir í dekkri lit. Lóð verður full-
frágengin, bílastæði malbikuð og 
gangstétt meðfram húsinu. Húsið er 
hannað til þess að halda viðhaldi í 
lágmarki.

Nánar um skil vísast til skilalýsing-
ar hússins á heimasíðunni husanes.
is eða hjá fasteignasölunum á eigna-
sala.is og alltfasteignir.i

Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ
Bjarkardalur 2 í Reykjanesbæ. Sölusýning verður 19. og 20. mars kl. 14-16.

Mánudagur 14. mars 2016
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mán. frá kl. 17:30 til 18:00 
Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofu, geymsluherbergi 
innan íbúðar, eldhús, stofu, baðherbergi 
og þvottahús. Frábær staðsetning, stutt 
er í leikskóla og grunnskóla og glæsilega 
sundlaug. V. 29,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 15. mars frá kl. 17:30 til 18:00 
Falleg og rúmgóð 114 m2, 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð, ásamt bílastæði í 
bílakjalla í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvot-
tahús, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. Gott skipulag. Fallegar innréttingar. 
Gólfhiti.  

Klapparhlíð 24, íbúð 202 -270 Mos. 

Rauðamýri 1, íbúð 205 – 270 Mos.

Fallegt 139,8 m2 endaraðhús á einni hæð innst 
í botnlanga. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu/
borðstofu. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Garður í suðvestur. Frábær staðsetning. 
Stutt í skóla, leikskóla, sund, líkamsræktarstöð 
og á golfvöll.  V. 52,9 m.

Falleg og mikið endurnýjuð 110,4 m2, 4ra herbergja íbúð ásamt 22,1 m2 endabílskúr við 
Rjúpufell 46. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, hol, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla er á jarðhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð. t.d. baðherb., eldhúsinnrétting og 
gólfefni. V. 31,9 m

Rjúpufell 46, íbúð 401 - 111 Rvk. 

Klapparhlíð 44 - 270 Mosfellsbær Grundartangi 4 - 270 Mos.

 
70,2 m2, 3ja herbergja raðhús á einni hæð 
með timburverönd og góðum garði við 
Grundartanga 4 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í tvö svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, 
geymslu, eldhús og stofu. V. 29,5 m.

Rekagrandi 8 - 107 Rvk.

 
Falleg 2ja herbergja 52,7 m2 íbúð á fyrstu 
hæð með sólpalli við Rekagranda 8 í Reyk-
javík. Falleg íbúð á vinsælum stað. V. 29,6 m.

Klapparhlíð 7 - 270 Mos.

 
Falleg 81,1 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og fallegu útsýni á efstu hæð. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottahús, eldhús og stofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign á 
hæðinni.  Frábær staðsetning í vinsælu  
hverfi í Mosfellsbæ. V. 33,9 m.

Rúmgóð 119,3 m2, 5 herbergja íbúð með timbur-
verönd á jarðhæð við Blikahöfða 1 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Frábær staðsetning, stutt í 
skóla, leikskóla, sundlaug og golfvöll. V. 39,8 m.

Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær 
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Öll fasteignin við Digranesveg 1 í Kópavogi, sem 
er 2.056,4 m2 atvinnuhúsnæði á 2.hæðum.  Húsið 
er stendur á mjög áberandi stað, ofan á brúnni 
yfir Hafnarfjarðarveginn og sést vel þegar ekið 
er frá Garðabæ til Reykjavíkur.  Húsið er byggt 
árið 2006 og er á tveimur hæðum.  Á jarðhæð 
eru tvær aðskildar skrifstofueiningar og á 2. 
hæðinni eru þrjár aðskildar skrifstofueiningar 
auk matsals. Þrír inngangar eru í húsið.   
Lyfta er í austari enda hússins. V. 530,0 m.

Digranesvegur 1 - 200 Kópavogur 

809,7 m2 verslunar- og skrifstofuhúsnæði við 
Þarabakka 3 í Mjóddinni í Reykjavík.  Húsnæði 
skiptist í 402,6 m2 skrifstofur á jarðhæð sem 
hægt væri að skipta upp í tvo hluta, og 407,1 m2 
kjallara.  Góð aðkoma er að húsinu. V. 145 m.

Þarabakki 3 - 109 Reykjavík 
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LANGALÍNA 29 - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vönduð 4ra herbergja 112,8 fm. íbúð á 1. hæð með stórri og skjólsælli verönd til 
suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er virkilega fallega innréttuð með hvítum 
innihurðum, hvítum fataskápum, sem allir eru með rennihurðum, hvítum sprautu-
lökkuðum innréttingum og eyju í eldhúsi með graníti á borðum.

GARÐATORG - GARÐABÆ. ENDAÍBÚÐ.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM.
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta.  
Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

KAPLASKJÓLSVEGUR 37. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. Verið velkomin.

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ.
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. 
Stofa með hornglugga og útgengi á svalir til austurs. Frábær staðsetning þar sem 
leik- og grunnskóli er í göngufæri.  

LINDARGATA.  NÝ ÍBÚÐ -  LAUS STRAX.
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 gólf-
síður gluggi í stofu. Húsið klætt með flísum og því viðhaldslítið. 

ÁRAKUR 5 – GARÐABÆ. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 102,9 fm. íbúð að meðtaldri 11,7 fm. geymslu á 1.hæð með sérinngangi. 
Fallegar innréttingar úr eik. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á hellulagða 
verönd til suðurs. Tvö herbergi. Frábær staðsetning þar sem skólar og íþróttahús 
eru í göngufæri. Verið velkomin.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina. Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum í göngufæri við 
verslun, þjónustu og menningu. 

34,9 millj.
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4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA
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3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Efstaleiti 10  „ Breiðablik“ –  4ra herbergja íbúð.
4ra herbergja 137,0 fm.  íbúð á 1. hæð í góðu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er björt og 
smekklega innréttuð með ljósum innréttingum. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Rúmgóð stofa með útgengi á hellulagða verönd. 
Útsýni er úr stofu að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar. Hjónaherbergi með miklum skápum. Tvö önnur herbergi nýtt sem sjón-
varps- og skrifstofuherbergi í dag.  Húsvörður. Hlutdeild í mikilli sameign.

57,0 millj. 

Skógarsel 43. 3ja – 4ra herbergja íbúð. 
Sérinngangur af svölum.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinn-
réttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar flísa-
lagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.   Íbúð merkt 0307. Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

EFSTALEITI 10SKÓGARSEL 43
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Verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum 
auk byggingarréttar við Suðurlandsbraut. 

Fyrir liggja teikningar að þremur hæðum ofan á 
húsið skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir svæðið. 
Hver  hæð um 110 fermetrar brúttó. 

 Frábært tækifæri fyrir t.d. fjárfsta eða aðila í 
ferðaþjónustu.

Suðurlandsbraut.

Glæsilegt 188,0 fm. einbýlishús á einni hæð á frá-
bærum stað niður við lækinn að meðtöldum 53,0 
fm. Tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á 1.113 fm. 
lóð og tiltölulega auðvelt væri að stækka húsið þó 
nokkuð þar sem byggingarreitur er ekki fullnýttur. 
Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 t.d. sett ný 
gólfefni, eldhúsinnrétting og baðherbergi. Gólfhita-
kerfi er í húsinu. 

Húsið stendur tiltölulega hátt og frá því nýtur 
afar fallegs útsýnis. Lóðin er fullfrágengin og í 
góðri rækt.  Fyrir framan húsið eru hellulagðar 
stéttar og innkeyrsla með hitalögnum undir.

Verð 85,0 millj. 

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög 
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel. Eignin er 
innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að 
nýta hana sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið 
mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið innréttað 
uppá nýtt. 

Verð 69,0 millj.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.

158,5 fm. sumarhús. að meðtöldu 24,8 fm. tækni-
rými og geymslu í kjallara, á einstökum stað við Val-
hallarstíg á Þingvöllum.  Eignin stendur á 3.000 fm. 
leigulóð, sem er í eigu Ríkissjóðs og er lóðin frekar 
ílöng þannig að henni fylgir mikil strandlengja. Falleg 
vík er í landinu og hentar hún vel sem bátalægi.

Sumarhúsið er í smíðum, lokið hefur verið við 
að steypa grunn en eftir er að reisa efrihæðina. 

Fyrirliggjandi eru allar teikningar og sér-
teikningar vegna eignarinnar og fylgja þær með 
í kaupunum.

Sumarhús -  Valhallarstígur – Þingvöllum. Einstök staðsetning. 

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð 
og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð auk ris-
hæðar, sem nýtt er sem geymsla. Á hæðinni 
eru tvö stór opin rými, fundarherbergi og 
10 afstúkaðar skrifstofur. Sameign er öll til 
fyrirmyndar. 

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur 
fylgt með eigninni.Húsnæðið er laust til 
afhendingar 1. maí nk. 

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk.  4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur 
og tvennar svalir auk verandar á lóð. Að innan er 
húsið í góðu ástandi og hefur verið þó nokkuð 
endurnýjað á sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og 
tæki, bæði baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Ris-
loft er yfir húsinu, manngengt í mæni með steyptri 
gólfplötu, en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður 
er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur 
matsalur. 

Verð 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm.  að stærð, 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83 
bílastæði á lóð hússins.

Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni og yfir 
höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  Skoðum og verðmetum samdægurs

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.

NAUSTAVÖR 8 OG 12, KÓPAVOGI.  

NÝJAR 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 111,1 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 eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LANGALÍNA 29 - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vönduð 4ra herbergja 112,8 fm. íbúð á 1. hæð með stórri og skjólsælli verönd til 
suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er virkilega fallega innréttuð með hvítum 
innihurðum, hvítum fataskápum, sem allir eru með rennihurðum, hvítum sprautu-
lökkuðum innréttingum og eyju í eldhúsi með graníti á borðum.

GARÐATORG - GARÐABÆ. ENDAÍBÚÐ.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM.
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta.  
Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

KAPLASKJÓLSVEGUR 37. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. Verið velkomin.

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ.
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. 
Stofa með hornglugga og útgengi á svalir til austurs. Frábær staðsetning þar sem 
leik- og grunnskóli er í göngufæri.  

LINDARGATA.  NÝ ÍBÚÐ -  LAUS STRAX.
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 gólf-
síður gluggi í stofu. Húsið klætt með flísum og því viðhaldslítið. 

ÁRAKUR 5 – GARÐABÆ. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 102,9 fm. íbúð að meðtaldri 11,7 fm. geymslu á 1.hæð með sérinngangi. 
Fallegar innréttingar úr eik. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á hellulagða 
verönd til suðurs. Tvö herbergi. Frábær staðsetning þar sem skólar og íþróttahús 
eru í göngufæri. Verið velkomin.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina. Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum í göngufæri við 
verslun, þjónustu og menningu. 

34,9 millj.

39,9 millj.

54,9 millj.

40,9 millj.

31,9 millj.

33,9 millj.

47,9 millj.

52,9 millj. 

55,0 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Efstaleiti 10  „ Breiðablik“ –  4ra herbergja íbúð.
4ra herbergja 137,0 fm.  íbúð á 1. hæð í góðu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er björt og 
smekklega innréttuð með ljósum innréttingum. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Rúmgóð stofa með útgengi á hellulagða verönd. 
Útsýni er úr stofu að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar. Hjónaherbergi með miklum skápum. Tvö önnur herbergi nýtt sem sjón-
varps- og skrifstofuherbergi í dag.  Húsvörður. Hlutdeild í mikilli sameign.

57,0 millj. 

Skógarsel 43. 3ja – 4ra herbergja íbúð. 
Sérinngangur af svölum.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinn-
réttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar flísa-
lagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.   Íbúð merkt 0307. Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

EFSTALEITI 10SKÓGARSEL 43
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Í D
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Verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum 
auk byggingarréttar við Suðurlandsbraut. 

Fyrir liggja teikningar að þremur hæðum ofan á 
húsið skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir svæðið. 
Hver  hæð um 110 fermetrar brúttó. 

 Frábært tækifæri fyrir t.d. fjárfsta eða aðila í 
ferðaþjónustu.

Suðurlandsbraut.

Glæsilegt 188,0 fm. einbýlishús á einni hæð á frá-
bærum stað niður við lækinn að meðtöldum 53,0 
fm. Tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á 1.113 fm. 
lóð og tiltölulega auðvelt væri að stækka húsið þó 
nokkuð þar sem byggingarreitur er ekki fullnýttur. 
Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 t.d. sett ný 
gólfefni, eldhúsinnrétting og baðherbergi. Gólfhita-
kerfi er í húsinu. 

Húsið stendur tiltölulega hátt og frá því nýtur 
afar fallegs útsýnis. Lóðin er fullfrágengin og í 
góðri rækt.  Fyrir framan húsið eru hellulagðar 
stéttar og innkeyrsla með hitalögnum undir.

Verð 85,0 millj. 

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög 
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel. Eignin er 
innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að 
nýta hana sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið 
mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið innréttað 
uppá nýtt. 

Verð 69,0 millj.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.

158,5 fm. sumarhús. að meðtöldu 24,8 fm. tækni-
rými og geymslu í kjallara, á einstökum stað við Val-
hallarstíg á Þingvöllum.  Eignin stendur á 3.000 fm. 
leigulóð, sem er í eigu Ríkissjóðs og er lóðin frekar 
ílöng þannig að henni fylgir mikil strandlengja. Falleg 
vík er í landinu og hentar hún vel sem bátalægi.

Sumarhúsið er í smíðum, lokið hefur verið við 
að steypa grunn en eftir er að reisa efrihæðina. 

Fyrirliggjandi eru allar teikningar og sér-
teikningar vegna eignarinnar og fylgja þær með 
í kaupunum.

Sumarhús -  Valhallarstígur – Þingvöllum. Einstök staðsetning. 

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð 
og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð auk ris-
hæðar, sem nýtt er sem geymsla. Á hæðinni 
eru tvö stór opin rými, fundarherbergi og 
10 afstúkaðar skrifstofur. Sameign er öll til 
fyrirmyndar. 

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur 
fylgt með eigninni.Húsnæðið er laust til 
afhendingar 1. maí nk. 

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk.  4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur 
og tvennar svalir auk verandar á lóð. Að innan er 
húsið í góðu ástandi og hefur verið þó nokkuð 
endurnýjað á sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og 
tæki, bæði baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Ris-
loft er yfir húsinu, manngengt í mæni með steyptri 
gólfplötu, en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður 
er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur 
matsalur. 

Verð 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm.  að stærð, 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á 
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið 
er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83 
bílastæði á lóð hússins.

Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni og yfir 
höfuðborgarsvæðið. 

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Víkurhvarf  7 – Kópavogi. Heil  húseign.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  Skoðum og verðmetum samdægurs

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.

NAUSTAVÖR 8 OG 12, KÓPAVOGI.  

NÝJAR 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 111,1 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 eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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 EIKJUVOGUR 28 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með 
útbyggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherber-
gi. Sér inngangur og bílskúrsréttur.  Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9155

 GOÐATÚN
GARÐABÆ

Vorum að fá í sölu fallegt 169 fm einbýlishús með bílskúr við Goðatún í 
Garðabæ. Húsið er 129 fm og bílskúrinn 40 fm. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
eldhús, þvottahús, baðherbergi og fjögur herbergi. Sólstofa með heitum potti. 
Stór gróin lóð.  V. 42,9 m. 9432

HESTAVAÐ 5 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-03. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja útsýnis íbúð á þriðju 
hæð með sérinngang af svölum í lyftuhúsnæði. Fallegt 
útsýni og suður svalir. Íbúðin er laus til afhendingar. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  V. 35,9 m. 9451

 KLEPPSVEGUR 8 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Virkilega falleg og björt 67,7 fm 2ja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og er 
í góðu göngufæri við útivistarsvæðin í Laugardal og 
miðbæinn. Gott útsýni er frá íbúðinni. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 27,9 
m. 9453

TÚNBREKKA 2 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

106,6 fm neðri hæð í þríbýli ásamt 26,6 fm bílskúr. 3 svef-
nherb. endurn. baðherb. og eldhús. Innbyggður bílskúr. 
Laus strax.  Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9424

RÉTTARHOLTSVEGUR 97 
108 RVK

Raðhús á þremur hæðum í Smáíbúðahverfinu. íbúðin 
á tveimur hæðum, stórt herbergi ásamt þvottahúsi og 
geymslu er í kjallara.   V. 37,5 m.9439

 ÞORRAGATA 9 101 RVK 
LAUS STRAX

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í 
lyftuhúsi. Íbúðin er 114,7 fm og innb. bílskúr 19 fm. íbúðin 
skiptist m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, 
baðherbergi og gang. Stórar svalir eru útaf stofu sem eru 
að hluta til yfirbyggðar. Nánari upplýsingar veitir Magnea 
S. Sverrisdóttir fasteignasali 861 8511. V. 63,5 m. 9416

 HOLTSVEGUR 31
210 GBÆ

Ný glæsileg 5 herbergja 162,9 fm fullbúin íbúð með 
gólfefnum við Holtsvegi 31 í Garðabæ. Tvennar svalir og 
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt 
B03. Um er að ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta 
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í 
Garðabæ. Fallegt og gott útsýni  V. 60,9 m. 9427

 KRUMMAHÓLAR 
3JA HERB. - STÆÐI Í BÍLAG.

Nýkomin í sölu óvenju rúmgóð og björt 96 fm þriggja 
herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Húsið hefur nýlega verið yfirfarið að utan 
og m.a. er ný lyfta í húsinu. Íbúðin er með óvenju stórum 
parketlögðum herbergjum. Opið eldhúsi með borðkrók. 
Nýtt parket á stofu. Stórar suðursvalir við opið svæði.   
V. 29,9 m. 9454

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt kjallara. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð.  
Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr.  V. 190 m. 9455

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar 
innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt bílaplan. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 120 m. 9063

Skildinganes 54 101 Rvk - Sjávarútsýni.

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

Einbýlishús, raðhús  
eða parhús óskast

Traustur kaupandi óskar eftir  
180-250 fm einbýlishúsi, raðhúsi eða 

parhúsi með góðum garði. Æskileg stað-
setning Austurbrún, Vesturbrún eða Teigar.

Góðar greiðslur í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali  

í síma 861-8514 

OPIÐ 

HÚS

 Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti í Garðabæ 
 Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara 
 Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-íbúðir
 Stærðir frá 70 til 140 fm
 Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir
 Verð frá kr. 29.900.000.-

Ný fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað

Eignamiðlun kynnir nýtt í sölu Holtsveg 37-39

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi og nemi til 
lögg. fasteignas.
GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

Allar nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Eignamiðlunar

OPIÐ HÚS
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Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

   

 EIKJUVOGUR 28 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með 
útbyggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherber-
gi. Sér inngangur og bílskúrsréttur.  Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9155

 GOÐATÚN
GARÐABÆ

Vorum að fá í sölu fallegt 169 fm einbýlishús með bílskúr við Goðatún í 
Garðabæ. Húsið er 129 fm og bílskúrinn 40 fm. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
eldhús, þvottahús, baðherbergi og fjögur herbergi. Sólstofa með heitum potti. 
Stór gróin lóð.  V. 42,9 m. 9432

HESTAVAÐ 5 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-03. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja útsýnis íbúð á þriðju 
hæð með sérinngang af svölum í lyftuhúsnæði. Fallegt 
útsýni og suður svalir. Íbúðin er laus til afhendingar. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45.  V. 35,9 m. 9451

 KLEPPSVEGUR 8 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Virkilega falleg og björt 67,7 fm 2ja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og er 
í góðu göngufæri við útivistarsvæðin í Laugardal og 
miðbæinn. Gott útsýni er frá íbúðinni. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 27,9 
m. 9453

TÚNBREKKA 2 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

106,6 fm neðri hæð í þríbýli ásamt 26,6 fm bílskúr. 3 svef-
nherb. endurn. baðherb. og eldhús. Innbyggður bílskúr. 
Laus strax.  Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9424

RÉTTARHOLTSVEGUR 97 
108 RVK

Raðhús á þremur hæðum í Smáíbúðahverfinu. íbúðin 
á tveimur hæðum, stórt herbergi ásamt þvottahúsi og 
geymslu er í kjallara.   V. 37,5 m.9439

 ÞORRAGATA 9 101 RVK 
LAUS STRAX

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í 
lyftuhúsi. Íbúðin er 114,7 fm og innb. bílskúr 19 fm. íbúðin 
skiptist m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, 
baðherbergi og gang. Stórar svalir eru útaf stofu sem eru 
að hluta til yfirbyggðar. Nánari upplýsingar veitir Magnea 
S. Sverrisdóttir fasteignasali 861 8511. V. 63,5 m. 9416

 HOLTSVEGUR 31
210 GBÆ

Ný glæsileg 5 herbergja 162,9 fm fullbúin íbúð með 
gólfefnum við Holtsvegi 31 í Garðabæ. Tvennar svalir og 
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt 
B03. Um er að ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta 
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í 
Garðabæ. Fallegt og gott útsýni  V. 60,9 m. 9427

 KRUMMAHÓLAR 
3JA HERB. - STÆÐI Í BÍLAG.

Nýkomin í sölu óvenju rúmgóð og björt 96 fm þriggja 
herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu. Húsið hefur nýlega verið yfirfarið að utan 
og m.a. er ný lyfta í húsinu. Íbúðin er með óvenju stórum 
parketlögðum herbergjum. Opið eldhúsi með borðkrók. 
Nýtt parket á stofu. Stórar suðursvalir við opið svæði.   
V. 29,9 m. 9454

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt kjallara. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð.  
Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr.  V. 190 m. 9455

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar 
innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt bílaplan. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 120 m. 9063

Skildinganes 54 101 Rvk - Sjávarútsýni.

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

Einbýlishús, raðhús  
eða parhús óskast

Traustur kaupandi óskar eftir  
180-250 fm einbýlishúsi, raðhúsi eða 

parhúsi með góðum garði. Æskileg stað-
setning Austurbrún, Vesturbrún eða Teigar.

Góðar greiðslur í boði.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali  

í síma 861-8514 

OPIÐ 

HÚS

 Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti í Garðabæ 
 Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara 
 Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-íbúðir
 Stærðir frá 70 til 140 fm
 Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir
 Verð frá kr. 29.900.000.-

Ný fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað

Eignamiðlun kynnir nýtt í sölu Holtsveg 37-39

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi og nemi til 
lögg. fasteignas.
GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

Allar nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Eignamiðlunar

OPIÐ HÚS
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535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 
gsm 690 4966

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gsm 699 0101

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

SIGURÐUR FREYR
SIGURÐSSON
Hdl.  og löggiltur 
fasteignasali
gsm. 899-1229

 KÁRSNESBRAUT 89 - 200 KÓP                             36,8M

Sölusýning miðvikudaginn 16. mars frá kl. 17:30 til 18. 
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með bílskúr við Kársnesbraut 
89, 200  Kópavogi. Íbúðin er skráð 115,8 m²  hjá FMR.
Þar af er bílskúr 26 m²

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

    FURUÁS 23-25 - 221 HFJ                                        55M

Sölusýning miðvikudaginn 16. mars milli kl 16:30 og 17:00
Vel skipulagt 233 fm raðhús á tveimur hæðum í nýju raðhúsi 
við Furuás í Hafnafirði. Gott skipulag. Afhendingarstig skv. 
samkomulagi.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  MARÍUBAKKI 18 - 109 RVK                                 28,9M

Sölusýning fimmtudaginn 17. mars. Kl. 16:30-17. 
Góð íbúð í barnvænu hverfi. Vel skipulögð 94,7 fm. 4ja herb. 
endaíbúð á 2. hæð í grónu og barnvænu hverfi miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

    MEISTARAVELLIR 5 - 107 RVK                              52,5M

Sölusýning mánudaginn 14. mars milli kl 17:30 og 18
Stórt og björt 131,2fm fjögurra herbergja íbúð á annarri 
hæð. Íbúðinni fylgir bílskúr 20,8fm sem staðsettur er á lóð 
hússins. Hér erum um að ræða vandaða eign á eftirsóttum 
stað.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

 LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR                              41,2M

Sölusýning mánudaginn 14. mars. Kl. 17:30-18. Til sölu falleg 
og björt 4ra herbergja íbúð á  4.hæð í þessari glæsilegu 
nýbbyggingu. Lyfta. Stæði í bílageymslu. Vestursvalir og 
útsýni. Sérþvottahús og sérinngangur af svölum. Íbúðin 
afhendist strax, fullbúin en án gólfefna. Hægstætt verð.

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR  gsm 820 4242

  AUSTURKÓR  123 - 203 KÓP                             46M

Sölusýning þriðjudaginn 15. mars frá kl. 16:30 til 17:00. 
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í 
Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. Húsinu mun verða 
skilað fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  SKÓGARVEGUR 12-14 -108 RVK                   FRÁ: 35,3M

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax. Vandaðar 
íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í 
Fossvogi, öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 

    YRSUFELL 2 - 111 RVK                                         41,9M

Gott 179,6 fm endaraðhús við Yrsufell 2 í Breiðholti. Eignin 
skiptist í 158 fm íbúðarhluta, þar sem í dag eru 
þrjú svefnherbergi, hægt að hafa þau fjögur. Einnig 
er 21,6 fm bílskúr.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                           64,5M

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. 
Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir 
höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn.

  HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ                          12,4M

Gott 61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði. 
Húsið hefur nýlega verið endurnýjað frá grunni og býður 
upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Góð lofthæð og 
innkeyrsludyr.

 HYRJARHÖFÐI 8 - 110 RVK                                    210M

Frábær staðsettning. Atvinnuhúsnæði, heil húseign með 
stóru plani og stórum innkeyrsluhurðum. Húsið er mjög vel 
staðsett á horni með góðri aðkomu og malbikuðu plani. 

VANTAR Í GARÐABÆ!
ER MEÐ KAUPANDA AÐ EINBÝLI Í GARÐABÆ, 

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR:

ÞORLÁKUR EINAR ÓMARSSON gsm 820 2399

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242



Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvær íbúðir sem nýttar hafa verið í útleigu til 
ferðamanna. Samtals 140 fm. Sérinngangur.
Um er að ræða þriggja herbergja íbúð á 2.hæð 
og tveggja herbergja íbúð í risi
Báðar íbúðirnar eru uppgerðar og í góðu ástandi
Góðir tekjumöguleikar

Njálsgata 112

Verð : 51,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulagt 213 fm raðhús á tveimur hæðum 

Frábært skipulag 

Vandað hús 

Fjögur svefnherbergi 

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð 262 fm
Góð staðsetning og göngufæri í skóla og þjónustu
Mikið er lagt í hönnun og allt efnisval
Stórt opið og fallegt stofu og eldhúsrými með mikilli 
lofthæð og gas arni
Instabuskerfi stjórnar m.a lýsingu og gólfhita
Í bílskúr er innréttuð góð 2ja herb. íbúð, lítið mál að  
færa aftur í fyrra horf

 Hraunhólar

Verð :109,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3 hæð 
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús 
Stór alrými og þrjú svefnherbergi 
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar 
Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá annað keypt 
Laus strax 

 Sóltún

Verð : 61,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð 

á 1. hæð hússins sem er 58,8 fermetrar 

íbúð á jarðhæð sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti

Verð : 59,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2 Penthouse íbúðir

174 fm á 7. og 8. hæð 

Þrennar svalir 3 bílastæði

 Mánatún 7

Verð frá: 89,9 millj.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum. 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign.

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni 

Bílskúr. Góð staðsetning 

þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

3ja herbergja íbúð á vinsælum stað 

Efri hæð í tvíbýli 

Suðursvalir 

Njörvasund

Verð : 30,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu 

húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.

101 fm 3 herbergja - Stæði í bílageymslu

Suðursvalir - Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi 
Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Lyngmói

Verð : 29,8 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi- Tvö baðherbergi 

Einstakar stofu með útgengi á svalir

Línakur 1C

Verð : 58,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Glæsilegt fullbúið endaraðhús að stærð 190,5 fm 

Bílskúr sem tekur jeppa  -  Afhendist fullbúið 

Vönduð hönnun, efnisval og vinna 

Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði 

Austurkór 109 

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð 3ja herbergja á jarðhæð 

Stærð 103,8 fm Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Upphitað merkt stæði á bílaplani og í lokaðri 

bílageymslu, Þvottahús innan íbúða

Perlukór 1C

Verð : 38,3 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



.

Ásakór 5 

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:30

Falleg 5 herbergja útsýnisíbúð í enda. 

Yfirtakanlegt 31,3 millj kr. lán. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði í 

bílgeymslu 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum 

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:00-17:30

Fallegt raðhús neðan götu 

230 fm með bílskúr

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr 

.

Aðalþing 7

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á 

tveimur hæðum. Frábært útsýni, 

Hiti í gólfum beggja hæða 

Vandaðar innréttingar frá Brúnas 

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, stofa, 

sjónvarsstofa Frágengin lóð

.

Ásakór 13

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:45

Rúmgóð 107 fm 3ja herb 

Stórar svalir í suður 

Falleg og vandaðar innréttingar
Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Fífulind 1

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Bæjargil 107 

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum 206,7 fm 

með bílskúr. Glæsileg lóð með timburverönd, heitum 

potti, útisturtu og 6 fm geymsluskúr 

Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi og 

fjögur skv teikningu Hiti í plani og stétt við inngang 

Glæsileg útilýsing 

.

Keilugrandi 4 

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð 

Eignin er 125,8 fm, 

þar af stæði í bílageymslu 26,8 fm 

Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús

Bílastæði í kjallara 

Tvennar svalir 

.

Fjallalind 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16.mars kl.18:00-18:30

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr 

í Kópavogi. Eignin er skráð 171,3 fm en neðri hæð 

hefur verið stækkuð Bílskúr er 30,6 fm. 

Svefnherbergi er fjögur talsins. Hægt er að bæta við 

svefnherbergi á neðri hæð. Tvö baðherbergi.

Stór og gróin lóð með stórum palli. 

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fallegur og vel útbúinn bústaður

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa

Heitur pottur / Heitt vatn

Eignarland /Gólfhiti

Mikið útsýni

Lækjarbrekka Syðri Brú

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar 

Klettsbúð 3 Hellissandi

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

.

Hrafnhólar 6-8 

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

Vel skipulögð 81 fm 3ja herb 

Yfirbyggðar svalir og stórbrotið útsýni 

Viðhaldslétt lyftuhús 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

mánudaginn 14.mars kl.17:00-18:00

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS Í DAG

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

Austurkór 91-99 
Kópavogi

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.

Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.

Laugalind 5

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.18:00-18:30

Glæsileg 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli + bílsk

Innst í botnlanga við opið grænt svæði

Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr

Góð alrými, upptekin loft, suður svalir

Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu

Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla og þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

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

 Einstök staðsetning

.

Reiðvað 1 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 

97 fm íbúð á 3. hæð 

Einstakt útsýni til austurs 

Sérinngangur af svölum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Mánatún 7

Verð frá: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 14.mars kl.12:00-13:45

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir til suðurs 

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð

Stæði í lokuðum bílakjallara

Bókaðu skoðun:

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

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

Aðeins13 íbúðir eftir

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



.

Ásakór 5 

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:30

Falleg 5 herbergja útsýnisíbúð í enda. 

Yfirtakanlegt 31,3 millj kr. lán. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði í 

bílgeymslu 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum 

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:00-17:30

Fallegt raðhús neðan götu 

230 fm með bílskúr

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr 

.

Aðalþing 7

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á 

tveimur hæðum. Frábært útsýni, 

Hiti í gólfum beggja hæða 

Vandaðar innréttingar frá Brúnas 

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, stofa, 

sjónvarsstofa Frágengin lóð

.

Ásakór 13

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:45

Rúmgóð 107 fm 3ja herb 

Stórar svalir í suður 

Falleg og vandaðar innréttingar
Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Fífulind 1

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Bæjargil 107 

Verð : 64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum 206,7 fm 

með bílskúr. Glæsileg lóð með timburverönd, heitum 

potti, útisturtu og 6 fm geymsluskúr 

Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi og 

fjögur skv teikningu Hiti í plani og stétt við inngang 

Glæsileg útilýsing 

.

Keilugrandi 4 

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð 

Eignin er 125,8 fm, 

þar af stæði í bílageymslu 26,8 fm 

Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús

Bílastæði í kjallara 

Tvennar svalir 

.

Fjallalind 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16.mars kl.18:00-18:30

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr 

í Kópavogi. Eignin er skráð 171,3 fm en neðri hæð 

hefur verið stækkuð Bílskúr er 30,6 fm. 

Svefnherbergi er fjögur talsins. Hægt er að bæta við 

svefnherbergi á neðri hæð. Tvö baðherbergi.

Stór og gróin lóð með stórum palli. 

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fallegur og vel útbúinn bústaður

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa

Heitur pottur / Heitt vatn

Eignarland /Gólfhiti

Mikið útsýni

Lækjarbrekka Syðri Brú

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm

Áfangastaður hjá ferðaþjónustu 

Stór og góð verönd/ gott eldhús 

Tækifæri til atvinnusköpunar 

Klettsbúð 3 Hellissandi

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

.

Hrafnhólar 6-8 

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

Vel skipulögð 81 fm 3ja herb 

Yfirbyggðar svalir og stórbrotið útsýni 

Viðhaldslétt lyftuhús 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

mánudaginn 14.mars kl.17:00-18:00

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS Í DAG

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

Austurkór 91-99 
Kópavogi

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.

Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.

Laugalind 5

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.18:00-18:30

Glæsileg 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli + bílsk

Innst í botnlanga við opið grænt svæði

Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr

Góð alrými, upptekin loft, suður svalir

Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu

Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla og þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

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

 Einstök staðsetning

.

Reiðvað 1 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 

97 fm íbúð á 3. hæð 

Einstakt útsýni til austurs 

Sérinngangur af svölum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Mánatún 7

Verð frá: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 14.mars kl.12:00-13:45

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir til suðurs 

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð

Stæði í lokuðum bílakjallara

Bókaðu skoðun:

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

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

Aðeins13 íbúðir eftir

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



OPIÐ HÚS

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan.  
Opið hús þriðjudag á milli  
kl. 17:00 og 17:30.  

ÖRVASALIR 1
• 201  -Kóp. 
• 200 fm einbýli á einni hæð. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til 
  innréttinga. 
• Verð 58 millj. 
Opið hús í dag mánudag á 
milli kl. 17:00 og 17:30.   

OPIÐ HÚS

SOGAVEGUR
• 108  Rvk. 
• Einbýli. 
• 268 fm. 
• 3 hæðir. 
• Bílskúr. 
• Timburverönd. 
• Heitur pottur.  

OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 4ra og 5 herb. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla. 

Byggingaraðili: Byggingar-
félag Gylfa og Gunnars.  

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 
Húsin eru 5 til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  Vandaðar íslenskar innréttin-
gar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  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   

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu.
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 stórglæ-
silegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og  
www.fjarfesting.is

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í KópavogiStórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi Garðabæ

LUNDUR 17 - 23LANGALÍNA 28-32
 

NAUSTAVÖR 8-12
200 Kóp. 4ra herb.  Álklætt hús. Lyfta. 

Bílgeymsla. Byggingaraðili: Byggingarfélag 
Gylfa og Gunnars 

 
SÓLEYJARIMI 13

112 Rvk. Glæsilegar nýjar íbúðir.  Sérinngangur.  
3ja herb. 144 fm.  Mikið útsýni.  Vandaðar 

innréttingar.  Gólfhiti.  

 
LUNDUR 1

200 KÓP. 143 fm 3ja herb. Glæsileg íbúð.  
Yfirbyggðar svalir.  Stæði í bílageymslu.   

Verð 57,8 millj. 

 
17. JÚNÍTORG 5

210 GBÆ.  Mjög falleg 2ja herb. íbúð.  Álklætt 
hús.  Vandaðar innréttingar.  Góð gólfefni.  

Verð 29,9 millj.

 
HRAUNTUNGA 2

200 Kóp. 182 fm.  Sérhæð.    Bílskúr.  
 Verð 47,9 millj. 

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. 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 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

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

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚSAUKAÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ

50 +

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

ÓSKUM EFTIR  

ÖLLUM GERÐUM  

EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u r

Glæsilegar íbúðir 2-4ra herb. með miklu útsýni. Í húsinu 
eru alls 46 íbúðir í tveimur stigagöngum, stærðir frá 73fm 
upp í 195fm penthouse íbúðir á efstu hæðum. Stæði í 
bílakjallara fylgir. Afhending sumar 2016

KYNNUM NÝTT Í SÖLU

GARÐATORG 2a og 2b  
210 Garðabær

ALLAr NáNAri UppLÝSiNgAr, TeiKNiNgAr, 
bóKUN SKoðUNAr hjá SÖLUdeiLd 
FASTeigNASÖLUNNAr Torg Í SÍMA

520 9595

46
Íbðúðir

bÍLA-
KjALLir

peNT-
hoUSe2-4

herbergi



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Hringið og bókið skoðun s. 820 2222 

Furuhvammur 4   311 Borgarbyggð 47.500.000

Glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorra-
dalsvatn. Um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er 
6.111,0m2 eignarlóð. Umhverfið er gróið og glæsilegt útsýni. Svefnherbergin eru 
4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur 
fylgt með. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     stærð: 153,1 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 18:30-19:00

Ljósheimar 3  104 Reykjavík 74.900.000

Flott raðhús á tveimur hæðum í raðhúsalengju teiknaðri af Sigvalda Thordarson 
arkitekt. 4-5 svefnherbergi, rúmgóðar stofur, endurnýjað eldhús með miklu 
skápaplássi og steini á borðum, stór gaseldavél og háfur. Þvottahús/geymsla 
innaf eldhúsi. Upprunalegar tekkhurðir og skápar. Hellulögð stétt bak við hús og 
stór garður. upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     stærð: 230,1 m2     bílskúr

opið Hús mánudaginn 14. mars. kl 18.30-19.00

Austurkór 19   203 Kópavogi 39.900.000

Mjög björt og rúmgóð 4ra herbergja efri hæð í góðu fjórbýli. Sérinngangur er í 
eignina. Rúmgóðar svalir eru út frá stofu sem snúa í suður og eru þær með fallegu 
útsýni upp í Heiðmörk. Í eigninni er gólfhiti með stýringum, allar innréttingar og 
innihurðar eru frá Axis og flísar og harðparket er frá Álfaborg. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: x     stærð: 114,3 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl.17.30-18.00

Vallargerði 38   200 Kópavogi 47.900.000

Gott fjölskylduhús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið er steypt með 
viðarklæðningu. Í eigninni eru 4 svefnherbergi. Töluvert er búið að endurnýja eignina 
að innan, gólfefni, innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi og hluti fataskápa. 
Frábært skiplag er á hæðunum í eigninni. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     stærð: 158,8 m2 

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl 18.30-19.00

Maríubaugur 137   113 Reykjavík 33.900.000

Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (gengið upp tvær hæðir) í 
góðu fjölbýlishúsi á einstökum útsýnisstað í Grafarholtinu. Aðeins er ein íbúð á 
hverri hæð og því aðeins þrjár íbúðir í stigaganginum. Bæði herbergin eru mjög 
rúmgóð.  Glæsilegt útsýni er frá stofunni  til norðurs yfir Esjuna og upp á Akranes. 
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 103,1 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl 17.30 - 18.00 

klappakór 6  203 Kópavogur 34.900.000

Falleg íbúð á jarðhæð við Klappakór í Kópavogi.  Sérinngangur, björt stofa, eldhús 
með glugga og svalahurð.  Tvö rúmgóð svefnherbergi og geymsla inn í íbúðinni.  
Þvottahús inn af baðherbergi.  Gengið niður eina hæð frá bílastæði.  Innréttingar 
eru úr ljósri eik. Falleg íbúð.
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

sérhæð     stærð: 103 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 18:30-19:00

garðhús 10   112 Reykjavík 42.900.000

Mjög rúmgóð 6-7 herbergja íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr í góðu fjölbýli með 
einstöku útsýni, stofa með útgang á suð-austur svalir og 4 svefnherbergi en góður 
möguleiki er að fjölga svefnherbergjum. Góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í 
skóla og íþróttasvæði Fjölnis.
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 168,1 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17:30-18:00

nýhöfn 3   210 Garðabæ 61.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á 2. hæð með einstöku sjávarútsýni.  
Húsið er 3ja hæða lyftuhúsi með innangengt úr bílskúr í sameign. Íbúðin er vel 
búin vönduðum eikarinnréttingum og með stórar svalir út frá eldhúsi. Glæsieign á 
vinsælum útsýnisstað í Sjálandinu.
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

 stærð: 152,4 m2 

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl. 17:30-18:00

stakkahlíð 17   105 Reykjaví 45.900.000

Falleg og rúmgóð  3ja herbergja 125,9 fm íbúð á vinsælum stað miðsvæðis í 
borginni, íbúðinni fylgja 2 sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er vel búin vön-
duðum innréttingum og gólfefnum, rúmgóð stofa og herbergi. Sameign er björt og 
snyrtileg. upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 3     stærð: 125,9 m2 

sumarbústaður til sölu s: 898-6106

Þerneyjarsund 1 Grímsnes- og Grafningshr. 12.500.000

Bjálkahús m/standandi vatnsklæðningu. Rúmgóður bústaður með auka gestahúsi, í 
grónu hverfi. Góð tvö svefnherb. lítil forstofa, rúmgott aðalrými og timbur sólpallur 
fyrir framan.  Í húsinu er rafmagn, kalt vatn og hitakútur í bústaðnum.
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     stærð: 66,7 m2 

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17.30-18.00 

Digranesheiði 4   200 Kópavogi 27.900.000

Björt og vel skipulögð, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi í þríbýlishús. Íbúðin 
skiptist í dag í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og 
baðherbergi.  Sameiginlegt þvottahús og geymsla. Frábær staðsetning þar sem 
örstutt er í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus til afhendingar 
við kaupsamning. upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     stærð: 85,2 m2 

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl 17.30-18.00 

kríunes 11  210 Garðabæ 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús á 
tveimur hæðum, með tvennum svölum og innbyggðum 
tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært 
útsýni er frá húsinu, m.a út á sjó, örstutt er út á stofnbrautir 
og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri hæð hússins er 
möguleiki á að vera með aukaíbúð fyrir fjölskyldumeðlimi. 
Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.    

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 8     stærð: 314,8 m2

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 49.900.000

Rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt 
opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi 
með baðkari og sturtu og innréttingu við vask. Eikarparket á gólfum. Mynd-
dyrasími. Tvennar svalir, tvö stæði í bílageymslu. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 152,9 m2       Bílskýli: x2 

bókið skoðun í gsM. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

Glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEG eldhústækum, flísar á baði eða þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  
án gólfefna. Um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við Löngulínu. Íbúðirnar verða 
ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

sJÁVAr-

úTsÝni  



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983
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Sími 520 7500

• Nýkomnar í einkasölu
• 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.

• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE

• Frábær staðsetning
• Afhending í maí 2016 - Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Krókamýri 6 - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýli á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr samtals um 208 fermetrar 
vel staðsett við Krókamýri 6 í Garðabæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðsto-
fu, herbergi, eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru fjögur 
góð herbergi, sjónvarpshol,baðherbergi og geymsluloft. 
Sérstæður 28 fermetra bílskúr. Verð 59,9 millj

Kelduhvammur - Hafnarfjörður  - Sérhæð með bílskúr

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 123,6 
fermetra miðhæð með sér inngang ásamt 31,9 fermetra 
bílskúr samtals um 155,5 fermetrar vel staðsett við 
Kelduhvamm 9 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, sjónvarpshol/
herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, sam-
eiginlegt þvottahús, sér geymslu og bílskúr.  
Verð 40,9 millj.

Vallarbarð -  Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, vel skipulagt tvúlyft 
einbýli með tvöföldum bílskúr samtals 206,8 fm. 4 svefnher-
bergi. 2 baðherbergi. Mjög fallegt nýlegt eldhús ofl. Hús í 
toppstandi. Mjög fallegur garður, heitur pottur. Útsýni. 
Verð 58 millj.

Strandvegur - Garðabær - 4ra herbergja - Bílgeymsla

Hraunhamar fasteignasala kynnir falleg 4ra herbergja 
íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu við Strandveg 20 í Sjálandi Garðabæjar. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu. bílastæði í bílageymslu. Frábært útsýni.  
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 51. millj.

Holtsvegur 29 - Gbæ - Glæsilegt fjölbýli á útsýnisstað

• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5  herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefnum

Afhending strax.

Drekavellir 32 - Hafnarfjörður - 4ra með sérinngang

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sérinn-
gang 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. 
Eldhúsið er sérlega fallegt með vönduðum innréttingum og 
tækjum, gott skápapláss, keramik helluborð, háfur.  
Allt fyrsta flokks. Verð 35,9 millj.

Sléttahraun - Hafnarfjörður -  Sérhæð - Laus strax

Nýkomin sérlega fallega efri hæð og bílskúr í góðu tvíbýli 
samtals 200 fm. Góð staðsetning í góðu skólahverfi. Góð 
aðkoma, hellulög innkeyrsla og stéttar með hita.Parket og 
flísar á gólfum. Tvær rúmgóðar sameigninlegar útigeymslur. 
Góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í skóla og þjónustu. 
Falleg hraunlóð. Verð 43,9 millj.

Norðurtún  - Álftanes - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu einbýlishús á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr samtals 222 fm. Góð aðkoma og bílsstæði. 
Gengið er inn í millibyggingu sem er á milli íbúðarhúss 
og bílskúrs.Rúmgott eldhús með góðum innréttingum og 
tækjum, rúmgóður borðkrókur. Baðherbergi flísalagt í hólf 
og gólf. Fallega ræktuð lóð með 28 fm yfirbyggðri verönd, 
garðhúsi og fallegum gróðri. Verð 59 millj.

SÝNINGAR-
ÍBÚÐ

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

56 
ÍBÚÐIR
SELDAR

Miðholt - Hafnarfjörður  - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 208.1 
fermetra einbýli á tveimur hæðum ásamt 36,2 fermetra 
bílskúr samtals um 244,3 fermetrar á frábærum útsýnis-
stað við Miðholt 2 á Holtinu í Hafnarfirði. Húsið stendur 
hátt og hefur glæsilegt útsýni yfir Hvaleyrina, Hafnar-
fjörð að Álftanesi og víðar. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Á efri 
hæð er stofa, borðstofa, eldhús, búr, sjónvarpshol, bað-
herbergi og herbergi. Verð 59 millj.

Einivellir 7  - Hafnarfjörður - 4ra með bílageymslu

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 4ra herbergja 
íbúð með sér inngang 109,6 fm. á fyrstu hæð ásamt stæði í 
bílageymslu vel staðsett í Vallarhverfi í Hafnarfirði.   
Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhúsi, þvottahúsi og 
geymslu.Verð 35.7 millj.



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Grettisgata 57 ris
OPIÐ HÚS ÞRI 15/3 KL. 17-17:30

Grettisgata 57, ris: 

Gullfalleg risíbúð á besta 
stað í 101. Skiptist í stóra 
stofu, svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi, 
þar sem tengt er fyrir 
þvottavél. 

Verð 25,9 millj. 

Opið hús þriðjudag  
15.3. kl. 17-17:30, verið 
velkomin. 

Jöldugróf, 108 Reykjavík
VANDAÐ EINBÝLI MEÐ FALLEGUM GARÐI.

Mjög gott og vel skipulagt 
130,5 fm einbýlishús á 
einni hæð ásamt 34,4 fm 
bílskúr í Fossvoginum, 
samtals 164,9 fm.  

Stór sólpallur. Þrjú svefn- 
herbergi, stórar stofur. 
Parket og flísar á gólfum. 
Hús sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. 

Verð 64,9 millj. 

Esjugrund
KJALARNESI

Vel skipulagt parhús ca 
153 fm á góðum stað á 
Kjalarnesi.  

Þrjú svefnherbergi,. 

Eignin þarfnast endur- 
bóta. Bókið skoðun,  
lyklar á skrifstofu. 

Eignin er laus við 
kaupsamning. 

Verð 32 millj.

Urriðakvísl
EINBÝLI

Urriðakvísl: 

Glæsilegt 265,8 fm einbýli 
á tveimur hæðum. Góð 
aðkoma og gott innra 
skipulag. Parket og flísar á 
gólfum. Stórar stofur. 

Húsið  er einstaklega 
vandað og vel viðhaldið.  

Verð 76,9 millj.

Kaldakinn, Hfj.
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ 

Kaldakinn,  Hafnarfirði: 

Ca.175 fm. fallegt steinhús 
á góðum stað í Hafnar-
firði. Fjögur svefnherbergi, 
eldhús, baðherb. og 
stofa á hæðinni. Niðri er 
endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi.  
Einnig er hægt að hafa 
opið milli hæða.  

Eignin er til afhendingar  
í vor. Skipti möguleg. 

Verð 52,,5 millj.

Neðstaleiti
JARÐHÆÐ

Neðstaleit 4 : 

Ca. 58 fm. falleg 2ja 
herbergja íbúð í vandaðri 
lyftublokk á frábærum 
stað.  Íbúðin skiptist í svef-
nherbergi, baðherbergi, 
opið eldhús og stofu með 
útgengi á sér suðurverönd 
og lítinn garð. 

Sérgeymsla fylgir og  
þvottahús og hjóla- 
geymsla í sameign. 

Verð 26,9 millj.  

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt ein-
býli við Austurgerði sem 
er lokuð einbýlishúsagata. 

Húsið hefur allt verið 
endurnýjað í klassískum 
stíl og er allur frágangur 
vandaður. 

Sérinngangur á jarðhæð 
fyrir séríbúðir. 

Verð 94,8 millj.

Ljósheimar
3JA. HÆÐ - 4RA HERBERGJA 

Ljósheimar 4,: 

109,2 fm björt og falleg 
4ra herbergja íbúð í mikið 
endurnýaðri lyftublokk á 
frábærum stað í námunda 
við Laugardalinn. 

Íbúðin sem hefur verið 
talsvert endurnýjuð selst 
með leigusamningi til 
1.6. 2017. 

Verð 34,9 millj. 

Sumarhús
ÞINGVÖLLUM

Sumarhús með gestahúsi 
á fallegum stað við Efri 
Stíg í þjóðgarðinum á 
Þingvöllum. 

Frábært útsýni yfir vatnið. 

Einstakt tækifæri til að  
eignast sumarhús í þess- 
ari náttúruparadís. 

Verð 19,8 millj.

Eignarlóðir við Apavatn
 GOTT VERÐ

Tvær samliggjandi eig-
narlóðir í landi Vatnsholts 
suð-austan við Apavatn 
eru til sölu. Þær eru í skip-
ulögðu frístundahverfi. 
Virk samtök lóðareigenda. 
Lóðirnar eru í grónum 
móum og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla 
mjög fallegt. Vegur og 
vatn eru við lóðarmörk. 
Stærð hvorrar lóðar er 
5.700 fm. 
Verð er 1.500.000.- á 
lóð. AFLSÁTTUR EF 
BÁÐAR ERU KEYPTAR 
SAMAN! 

Sumarhús
GRÍMSNESI 

Mjög vandað nýlegt 
sumarhús í landi 
Hallkelshóla, Grímsnesi. 

Bústaðurinn sem er á 1 
ha.- eignarlóð selst með 
öllu innbúi. Góð eign í 
þægilegri akstursfjarlægð 
frá borginni. 

Verð 17,9 millj. 

Sumarhúsalóð Fjallaland
LEIRUBAKKA.

Ca. 7000 fm. lóð á ein-
stökum stað í Fjallalandi, 
Leirubakka í grend við 
Rangá. 

Gott verð 2.500 þúsund. 

Mögulegt að kaupa tvær 
samliggjandi lóðir og fá 
þá afslátt á heildarverði.

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

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

OPIÐ HÚS

Óskum eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum 
í Breiðholti

Skoðum og verðmetum samdægurs án kostnaðar eða skuldbindingar.

vidar@fold.is, 694-1401 / gustaf@fold.is, 895-7205 

 



Við hönnun húsana var leitast við að nota hina einstöku 
staðarhætti Urriðaholts til hins ýtrasta. Flestar íbúðir eru 
með útsýni til fjalla og sjávar og allar íbúðir eru með 
aðgengi að góðum svölum eða sérafnotareitum. Lögð var 
áhersla á bjartar íbúðir með rúmgóðum stofum og einfalt 
og skilvirkt innra skipulag.

Bjartar og vel skipulagðar
 fjölskylduíbúðir
— í Urriðaholti í Garðabæ

Holtsvegur 37-39

Í URRIÐAHOLTI
LAUGARDAGINN 17. OKTÓBER KL. 12–16

OPIÐ HÚS

“Markvisst var unnið með uppbrot 
í veggflötum og svölum til að 
forðast einsleita fleti.“
Helgi Már Hallgrímsson og Sigurður Hallgrímsson, Arkþing.

Sérstaklega var hugað að aðgengi að húsum og íbúðum og 
lögð áhersla á að inngangar væru aðlaðandi og skjólsælir. 
Stigahús eru bæði björt og aðgengileg frá bílastæðum við 
götu og í bílakjöllurum.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is 

Opið hús og heitt á könnunni
þriðjudaginn 15. mars kl. 16–19.

2ja herbergja
frá kr. 29.900.000 kr.
70,3 m2 + bílskýli

3ja herbergja
frá kr. 34.900.000 kr.
86,1 m2 + bílskýli

3-4 herbergja
frá kr. 39.900.000 kr.
112,5 m2 + bílskýli



Fjölbýli

97.7 fm fm 
33.200.000 KR. 862 1914

thordis@fr.is

BARÓNSSTÍGUR 41 101 REYKJAVÍK

Sérbýli

217.7 fm 

5 herb

3 herb

44.900.000 KR. 821 7676
maria@fr.is 

BÚAGRUND 3 116 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRI. 15. MARS KL. 17.30 - 18.00OPIÐ HÚS ÞRI. 15. MARS KL. 17.30 - 18.00

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með bílskúr.
Friðsælt hverfi og glæsilegt útsýni yfir höfuðborgina.

Sjávarlóð. Um 20 mín akstur í Skeifuna.

EIGN MEÐ ÚTLEIGUMÖGULEIKA.
MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK - VERT AÐ SKOÐA.

Björt og falleg eign á 2.hæð fjórbýli.
Húsið er mikið endurnýjað að utan.

ÞAK YFIRFARIÐ OG MÁLAÐ 2005.
SKÓLP OG DREN TEKIÐ 2010.

www.fr.isEmail: fr@fr.is

FRÍTT

VERÐM
AT

477 7777

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

1.254 fm lóð (x2)
TILBOÐ 862 1914

thordis@fr.is 

ÞRASTANES 10 & 12 210 GARÐABÆR

Tvær samliggjandi lóðir á góðum stað á Arnarnesinu.
Hvor lóð fyrir sig er 1254 fm og eru fyrir neðan götu.

GOTT ÚTSÝNI - FRÁBÆR STAÐSETNING

TVÆR SAMLIGGJANDI LÓÐIR Á ARNARNESINU

Fjölbýli

74.7 fm 

3 herb

30.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is 

REIÐVAÐ 5 110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁN. 14. MARS KL. 17.30 - 18.00

Virkilega falleg 3 herbergja íbúð á efstu hæð í Reiðvaði 5. Sérinngangur, stæði í
bílageymslu og þvottahús innan íbúðar. Mikil lofthæð og vönduð lýsing. 

 Suðursvalir með útsýni yfir Heiðmörk og Bláfjöll. Verið velkomin.

Einbýli  

293 fm 

9 herb

46.900.000 KR.  897 1533
david@fr.is

SÓLVALLAGATA 8 230 KEFLAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

Auka íbúð! Veglegt einbýlishús í hjarta Keflavíkur.
Skemmtileg auka íbúð með sér inngangi.

Skipti á íbúð í Reykjavík.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Hlíðarhjalli 55 - Kópavogur.
Góð 2ja herbergja íbúð með glæsilegu útsýni. 
Útgengt úr stofu á stórar afmarkaðar suður svalir. 
Forstofa, gangur, stofa, svalir, eldhús, baðherbergi, 
svefnherbergi og geymsla í kjallara. Laus strax.  
Verð 26,5 millj.

Hagasel, 109-Rvík. 
Vandað parhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum 
37,8 fm. bílskúr.  Húsið er alls  241,1 fm.  Gróin og 
falleg lóð.  Hiti í innkeyrslu.  Laust fljótlega. 
Verð: 59,0 millj.

Reykjavíkurvegur - 2 íbúðir.
Eldra einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris.  Eign 
fyrir laghenta.  Stærð alls 140,6 fm. Stór sér lóð.  
Til afhendingar strax.  Verð kr. 36,0 millj. 

Sandavað 9 - Reykjavík
Opið hús, þriðjudaginn 15. mars, frá 17:00 - 17:30.
Fallega 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu, lyfta í utanáliggjandi stigahúsi, sérin-
ngangur af svalargangi. Lýsing. Forstofa, eldhús, sto-
fa, baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús innan 
íbúðar. Íbúðin er nýmáluð og er laus til afhendingar. 
Verð 35,6 millj.

Heiðnaberg 12, 111-Rvík.
Opið hús í dag á milli kl: 17.30 og 18.00 
Rúmgóð  3ja herb. sérhæð  með innbyggðum bílskúr.  
Stærð  íbúðar er 115,2 fm ,  bílskúr 25,2 fm samtals 
140,,4 fm.  Suður svalir.  Laus til afhendingar.   
Verð 39,9 millj.

Engihjalli - Kópavogur.
Hugguleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 6.hæð í 
lystuhúsi. Suðvestur hornið. Glæsilegt útsýni.  Stærð 
alls er 93,6 fm. Gluggar á þrjá vegu, Laus fljótlega. 
Verð 26, 0 millj.  

Laufengi, Rvík
Hugguleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð með opnu bílskýli.  Sér inngangur frá útisvölum. 
Íbúðin skiptist:  Í forstofu, stofu með útgengi út á 
svalir, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi 
með þvottavélaaðstöðu. Verð 29,8 millj. 

2ja herbergja

3ja herbergja

Parhús

3ja herbergja

Einbýlishús

4ra herbergja

3ja herbergja

Óskum eftir  
öllum stærðum 
fasteigna í sölu. 

Mikil sala! 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Til sölu  
Gistiheimili á Patreksfirði

• Til sölu er fasteignin Aðalstræti 31 Patreksfirði – Ráðagerði. 
• Stór og falleg, vel staðsett eign, þar sem nú er rekið gistiheimili.
• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðastliðin ár.
• Allt innbú til rekstursins getur fylgt með í kaupum.
• Húsið er 373,5 m² að stærð byggt árið 1944. Tilboð óskast 

Nánari upplýsingar hjá Fasteignasölu Vestfjarða, s. 4563244 og fsv.is

Til sölu eru frístundafiskiskipin 
- Bobby 12  ÍS 372 – sk.skrnr. 7605
- Bobby 14  ÍS 374 – sk.skrnr. 7607
- Bobby 16  ÍS 376 – sk.skrnr. 7609

Skipin voru byggð úr trefjaplasti árið 2007 af Seiglu ehf. á Akureyri
Vélar eru Yanmar, afl. 85 kW

Nánari upplýsingar hjá  
Fasteignasölu Vestfjarða
s.4563244 • eignir@fsv.is • www.fsv.is

Tilboð óskast

Háholt 14, Mosfellsbær • Sími: 588 5530 • berg@berg.is www.berg.is • GSM 897 0047

Glæsilegur sumarbústaður við 
Sogið. Glæsilegur  tæplega 100 fm.  sumarbústaður 
í grennd við Sogið í Grímsnesi.   Stórir pallar úr harðviði. 
Gestahús og heitur pottur. Allt af vönduðustu gerð. Stór 
skógivaxin lóð. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks.  

Urðarholt.
Vel staðsett 70 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við 
Urðarholt. Parket og flísar á gólfum. Svalir og tvö góð 
svefnherbergi. Upptekin loft og  töluvert af fermetrum sem 
eru undir súð sem ekki eru skráðir.  Verð. 25,5 m. 

Stórikriki. Mosfellsbæ.
Vel staðsett  250  fm. einbýli. auk 52 fm. bílskúrs , samt. 
302  fm. við Stórakrika í Mosfellsbæ.  Gott útsýni. Gott 
skipulag. Rúmgott eldhús og  5 svefnherbergi. Eftir að klára 
lóð  og ýmilegt smálegt.  Verð: 69,5  millj. 

Reykjabyggð.
el skipulagt 205 fm. einbýli við Reykjabyggð.  4 góð 
svefnherbergi. Rúmgóð stofa með arni. Tvö baðherbergi. 
Góður bílskúr, sólpallur, fallegur garður og mjög gott hellulagt 
bílaplan. Stæði fyrir 4 bíla. Verð: 59,8 m. 

Laxatunga.
Tveggja hæða  268 fm. einbýlishús við Laxatungu í 
Leirvogstunguhverfi. Björt og rúmgóð stofa, stórt eldhús 
með góðri innréttingu. 4 svefnherbergi og stór bílskúr. 
Útgengt á stórar svalir úr sjónvarpsholi á efri hæð.

Austurvegur á Selfossi.
Glæsilegt tveggja hæða einbýli í miðbænum á Selfossi.  
Húsið er í topp viðhaldi , samt 330  fm.  ‘A efri hæð eru 3 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofur og eldhús.Á neðri hæð 
með sér inngangi eru 2 svefnherbergi, baðherbergi, geymsla 
og þvottahús. Síðan salur  sem hægt er breyta í íbúð. Auðvelt 
að leigja út. Margir möguleikar.  Verð: 59,8 m. 

Blikatjörn, 
Glæsilegt 213 fm. einbýlishús   á einni hæð 
með góðum bílskúr við Blikatjörn í Njarðvík.  4 
svefnherbergiu, vandaðar innréttingar.  Parket 
og flísar.  Góð staðsetning.   Verð: 44, 9 m. 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Daniel G. Björnsson 
lögg. leigumiðlari. 

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Sýslumannshúsið Stykkishólmi

Nú gefst þér og þínum einstakt tækifæri á að eignast þetta glæsilega 
260 fm hús sem er á einum besta stað í miðbæ Stykkishólms. Húsið er 
byggt 1896 og hefur allt verið uppgert í upprunalegri mynd. Viðbygging 
er við húsið frá 1950 sem býður upp á mikla möguleika. Skipti möguleg 
á ódýrari eign.Verð 69 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason lögg.fasteignasali  í s: 895 3000 eða á asmundur@hofdi.is 

Strandgata, Hafnarfjörður

Falleg og björt 113 fm, 4ra herb. íbúð í á 1. hæð í þessu reisulega húsi. 
Parket á gólfum og nýlegt baðherbergi. ATH! Sérinngangur. Ekki láta 
þessa eign fram hjá ykkur fara. Ásett verð 32,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Álftamýri, – 108 Reykjavík! 

Falleg 2ja herb. íbúð á 3.hæð, íbúðin er parketlögð með suður 
svölum. Búið er að taka húsið mjög mikið í gegn!  
Ásett verð 24,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

Sími 520 2600

– Til sölu mjög áhugavert fyrirtæki –
UMBROT – PRENTUN – BÓKBAND

Öll allmenn auglýsinga- og prentvinnsla. Einnig plastkortaprentun s.s. afsláttarkort, félags-
skírteini,  starfsmannakort, töskukort, vinnustaðaskírteini o.m.fl. 
Rekstrinum fylgir nafn, símanúmer, heimasíða, netfang, tölvur, prent  ararar og annar bún-
aður. Eigið húsnæði 131 fm er einnig til sölu. Ýmis skipti koma til greina. Ekkert áhvílandi.
Upplýsingar veitir: Eiríkur Svanur Sigfússon, löggiltur fasteignasali GSM 862 3377
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…góður punktur
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
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Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
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undirstöður. Ný rotþró.  
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Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
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