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Heimili fasteignasala flutti á 
dögunum í nýtt og glæsilegt 
húsnæði að Grensásvegi 3, 
2. hæð. Húsnæðið er sérlega 
bjart og rúmgott og vel 
skipulagt utan um rekstur 
fasteignasölu.
Heimili fasteignasala var stofnuð 
árið 2002 og er því 15 ára á þessu 
ári. Starfsmenn fyrirtækisins eru í 
dag átta, bæði löggiltir fasteignasal-
ar og lögfræðingar sem hafa flestir 
unnið lengi við fasteignasölu. 

Eigendur fyrirtækisins eru þeir 
Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pét-
ursson fasteignasalar. Þeir segja 
að fyrirtækið hafi frá upphafi lagt 
mikla áherslu á vönduð og örugg 
vinnubrögð í öllu ferlinu sem 
fylgir því að kaupa eða selja fast-
eign. Það er því lögð mikil áhersla 
á hátt þjónustustig og greiðan að-
gang að starfsmönnum, nánast 
hvenær sem er.
Þessa dagana er fyrirtækið að 
bjóða öllum upp á frítt sölu-
verðmat. Það eina sem þarf að 
gera er að fara inn á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.heimili.is og 
óska eftir verðmati.

Heimili fasteignasala flytur í nýtt húsnæði

Mánudagur 13. febrúar 20177. tbl.
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Fallegt 174,5 m2 einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, stofu/borðsto-
fu, eldhús, baðherbergi, tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi með sér baðherbergi og 
fataherbergi og þvottahús.  Í bílskúr er búið 
að útbúa sér íbúðarrými með sérinngangi, 
svefnherbergi og baðherbergi. 

V. 62,9 m.

Veröld við Hafravatn. Fallegt 99,6 m2 heilsár-
shús við Hafravatnsveg, með miklu útsýni, rétt 
við Hafravatn í Mosfellsbæ. Húsið stendur 
á afskaplega fallegum stað upp í hlíðum 
Hafrafells, rétt ofan við Hafravatnsveg. Húsið 
er byggt úr timbri við steinsteypt jarðhýsi sem 
er fellt inn í landhallann. Gólf og pallar standa 
á steyptum súlum. 

V. 47,0 m.

Laxatunga 49 - 270 Mosfellsbær 

Í Þormóðsdalsl - við Hafravatn 

Opið hús þriðjudaginn 14. febrúar frá kl. 17:00 til 17:30  
Falleg og björt 118,2 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnh., sjónvarpshol/herbergi, samliggjandi stofur, eldhús, baðherbergi, þvotta- 
hús og geymslu. Innbyggð lýsing. Fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð. V. 44,9 m.

Fokhelt 130 m2 raðhús á einni hæð með 
bílskúr.  

Skipulag er mjög gott. 

V. 37,5 m.

Vogatunga 68 - 270 Mosfellsbær

Drekavellir 40 - 221 Hafnarfjörður Almannadalur 7 - 113 Rvk.

 
93,1 m2 uþbl. fokhelt hesthús á tveimur 
hæðum við Almannadal 7 í Reykjavík. Eignin 
er skráð 93,1 m2, þar af hesthús 62,6 m2 og 
kaffistofa 30,5 m2.  V. 6,0 m.

Eiðistorg - 170 Seltjarnarnes 

 
164,3 m2 atvinnuhúsnæði á 1. hæð við 
Eiðistorg 15 á Seltjarnarnesi. Þrír inngangar 
eru í rýmið. Fatahreinsun hefur verið rekin í 
húsnæinu sem skiptist í móttöku, vinnusal, 
kaffistofu, geymslu og baðherbergi.   
V. 35,9 m.

Klukkuberg 26 - 221 Hfj. 

 
 114,4 m2 íbúð á pöllum með glæsilegu 
útsýni í tvísýlishúsi við Klukkuberg 26 í 
Hafnarfirði. Eignin þarfnast viðgerða. Eignin 
er skráð 114,4 m2, þar af íbúð 90,3 m2 og 
lagnakjallari 24,1 m2. V. 29,9 m.

234,6 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
bílskúr. Eignin skiptist í fjögur herbergi, baðher-
bergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forstofu, 
eldhús og stofu. Steypt bílaplan. Stórar timbur-
verandir og svalir með fallegu útsýni. Eignin 
þarfnast viðgerða. V. 73,0 m.

Skógarás 12 - 110 Reykjavík  

1668,8 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við 
Faxafen 10 í Reykjavík. Um er að ræða alla 
2. hæðina sem er samtals skráð 1668,8 m2 á 
10 fastanúmerum ásamt sameign á 2. hæð. Í 
húsnæðinu var rekinn skóli og húsnæðið í dag 
innréttað þannig og skiptist í skrifstofur, stofur, 
salernisaðstöður, kaffistofur, geymslurými ofl. 
V. 305 m.

Faxafen 10 - 108 Reykjavík 

Fallegt 106,6 m2 raðhús á þremur hæðum 
við Framnesveg 26A í Reykjavík. Hellulögð 
verönd fyrir framan húsið og bakgarður með 
geymsluskúr og gróðurhúsi. Falleg eign byggð 
árið 1922 á góðum stað þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu.  1. hæð: Forstofa, stofa og 
eldhús.  2. hæð: Svefnherbergi, hol, geymsla og 
baðherbergi.  Kjallari: Rúmgott herbergi, hol, 
geymsla og baðherbergi. V. 48,9 m.

Framnesvegur 26A - 101 Reykjavík 
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  www.valholl.is
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

 

Starfsmenn fyrirtækisins eru í dag átta, bæði löggiltir fasteignasalar og lögfræðingar 
sem hafa flestir unnið lengi við fasteignasölu. 

Heimili fasteignasala flutti á dögunum í 
nýtt og glæsilegt húsnæði á Grensásvegi 
3, 2. hæð.  

Húsnæðið er sérlega bjart og rúmgott og 
vel skipulagt utan um rekstur fasteigna-
sölu.



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.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Víðimelur 56. Parhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.00 – 17.30  
Vel skipulagt 156,2 fm. parhús á tveimur hæðum auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Tvennar suðursvalir. 
Fimm herbergi. Tvær samliggjandi stofur. Gengið af neðri svölum niður á rúmgóðan afgirtan sólpall til suðurs. Eignin stendur á 
332,3 fm. lóð, sem er vel hirt og afgirt með skjólgirðingu. Hellulögð bílastæði eru fyrir framan húsið og rúma þau 3-4 bifreiðar.  
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á frábærum stað. , rúmgott og gluggi til suðurs.

Verð 79,9 millj.

Framnesvegur 54. 3ja herbergja risíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.00 – 18.30  
Falleg og sjarmerandi 3ja herbergja 53,2 fm. risíbúð að meðtalinni sér geymslu við Framnesveg. Fallegt útsýni er út á sundin og 
að Snæfellsnesi til norðvesturs úr eldhúsi. Íbúðin er með mikilli lofthæð yfir stofu og eldhúsi. Upprunalegir viðarbitar í loftum gefa 
íbúðinni fallegan svip. Geymslur og sameiginlegt þvottahús var nýlega endurbyggt frá grunni á lóð. 

Verð 29,9 millj.

VÍÐIMELUR 56FRAMNESVEGUR 54

LANGALÍNA 20 - 28, SJÁLANDI GARÐABÆ 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum.Eignin er mjög vel staðsett, með 
víðáttumiklu útsýni og við enda lokaðrar götu 
og þaðan er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 
fm. að stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum 
trjám og runnum. Bílaplan og stétt heim að 
húsi er hellulögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Glæsilegt 86,2 fm. skrifstofuhúsnæði / vinnustofu 
/ loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem 
ekki er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er 
eignarhlutinn því um 107,3 fm. að stærð.  Öll gólf 
eru flotuð og lökkuð og gólfhitalagnir eru á aðal-
hæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum eða 
um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð. 

Eignarhluti merktur 0216. 

Staðsetning er virkilega góð á einum eftir-
sóttasta stað borgarinnar þar sem mikil upp-
bygging hefur átt sér stað undanfarin ár. 

Verð 34,9 millj.

Fiskislóð 45. Glæsilegt skrifstofuhúsnæði / vinnustofa

Bjart og vel skipulagt 235,0 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum tvöföldum 39,6 fm. bílskúr 
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórar samliggjandi 
stofur, rúmgott eldhús með miklum upprunalegum 
innréttingum. Þrjú svefnherbergi. Nýlega endur-
nýjað baðherbergi. Lóðin er í góðri rækt. Innkeyrsla 
er steypt og stétt fyrir framan húsið er hellulögð.  
Rafmagnshiti er í útitröppum. Við verönd er lítið 
gróðurhús með rafmagni. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, klætt með endingargóðri klæðningu. 

Húsið stendur á 1.216,0 fermetra eignarlóð á 
sunnanverðu Arnarnesinu þar sem mikils skjóls 
nýtur fyrir norðanátt. 

Verð 84,9 millj.

Blikanes - Garðabæ. Einbýlishús á sunnanverðu Arnarnesi.

Skúlagata 40A – 3ja herbergja – 60 ára og eldri. 

Breiðvangur 46 - Hafnarfirði. Glæsileg neðri sérhæð.

Norðurbrú 4 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi.

Húsið er afar vel staðsett við fjölfarna umferðaræð. 
Til leigu er eftirfarandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 17.15 – 17.45  
294,0 fm. einbýlishús með aukaíbúð á jarðhæð og 
innb. tvöföldum bílskúr við Hæðarbyggð. Húsið 
er upphaflega teiknað sem einbýlishús en nýlega 
var útbúin 2ja-3ja herbergja aukaíbúð á hluta jarð-
hæðar hússins. Mjög auðvelt er að breyta húsinu 
aftur í einbýlishús með því að fjarlægja tvo létta 
veggi á neðri hæð.  Baðherbergi á báðum hæðum 
hafa verið endurnýjuð og eldhús á efri hæð er 
nýlegt. Lóðin er stór og gróin með háum trjám, 
tyrfðum flötum, afgirtri verönd til suðurs og vesturs 
með heitum potti og malbikaðri stórri innkeyrslu 
með hitalögnum undir að hluta. Staðsetning 
eignarinnar er afar góð þaðan sem stutt er í 
Hofstaðaskóla og Fjölbrautaskólann.

Verð 89,9 millj.

Hæðarbyggð 2 - Garðabæ.
Eignin verður til sýnis mið. frá kl. 17.15 – 17.45  
Gott 175,5 fm. 6 herbergja parhús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 23,5 fm. innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað í Seljahverfinu. Stórar 
flísalagðar svalir til suðurs. Aukin lofthæð í stofum. 
4 svefnherbergi. Hellulagðar stéttar fyrir framan 
hús með hitalögnum undir. Frábær staðsetning þar 
sem stutt er í skóla, leikskóla og ýmsa þjónustu. 

Verð 64,9 millj.

Hálsasel 9. Parhús.
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Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 17.15 – 17.45  
Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð 3 - Garðabæ. 

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

TIL

LEIGU

JÖRÐ - ÞINGVALLASVEIT
 Til sölu 4.000 hektara jörð í Borgarbyggð, aðeins í um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu. 

Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur frá botni Lundareykjardals og að landi Þingvallakirkju. Vegurinn um 
Uxahryggi er innan landamerkja jarðarinnar. Jörðin er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávar-

máli og á henni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn en upptök Grímsár eru í Reyðar-
vatni.  Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og frá norðaustri falla í það tvær 
ár, Leirá og Fossá. Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell 
I og II.  Hér er um að ræða mjög landstóra og merkilega jörð nærri höfuðborginni, sem nýta mætti með 

margvíslegum hætti.  

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

Eignin verður til sýnis í  dag frá kl. 17.15 – 17.45  

Vel skipulögð 87,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt sér stæði í lokaðri 
bílageymslu við Skúlagötu. Íbúðin er í húsi fyrir 60 ára og eldri sem eru í félagi 
eldri borgara. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, þvottaherbergi, sjónvarpshol, eld-
hús, tvö herbergi og baðherbergi.  
Snyrtileg sameign. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.  

Verð 40,9 millj.

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja 
og 4ra herbergja frá 111,0 fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 
Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, 
þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.  
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

STIGAHLÍÐ 8. SUÐURSVALIR.
Eignin verður til sýnis í  dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð 83,6 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í kjallara á 
þessum eftirsótta stað við Stigahlíð. Svalir til suðurs. Stofan er nýtt bæði sem borð-
stofa og setustofa og er nóg pláss til þess. Fallegar uppgerðar innréttingar í eldhúsi. 
Tvö rúmgóð herbergi. Gler og gluggar eru í góðu ástandi og raflagnir og tafla hafa 
verið endurnýjuð

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.00 – 18.30  

Glæsileg 183,9 fm. 6 herbergja neðri sérhæð auk 26,9 fm. bílskúrs í fallegu stein-
steyptu húsi við Breiðvang. Eignin hefur fengið mjög gott viðhald á undanförnum 
árum. Eldhús, parket og innihurðir voru endurnýjað fyrir um 10 árum síðan. Auk 
þess var byggt við hæðina árið 2009 og hún stækkuð um u.þ.b. 55 fm. Sú 
stækkun er afar vel heppnuð sem bætti við hjónasvítu með sér baðherbergi og 
fataherbergi ásamt auka barnaherbergjum. Húsið er nýlega málað og nýlegt þak 
er á viðbyggingu frá 2009. 

Eignin getur losnað fljótlega!  

Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  

Virkilega falleg 107,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í fjölbýlishúsi 
með lyftu.  Sér bílastæði í bílageymslu og gengur lyfta þaðan upp á 3. hæðina. Í 
eldhúsi er góð borðaðstaða við útbyggðan glugga. Rúmgóð og björt stofa með 
útsýni til sjávar. Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Ljósleiðari er kominn inn í íbúðina. 
Húsið var viðgert og málað að utan árið 2014. 

Stutt er í leikskóla og skóla auk fallegra gönguleiða við sjóinn. 

Verð 49,5 millj.

ORLOFSHÚS Í HLÍÐARFJALLI – AKUREYRI
Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum Akureyri. Húsið er á einni hæð 
108,7 fm. að stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd liggjandi báru-
klæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki í baðherbergjum og eldhúsi. 
Frábær staðsetning í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli sem getur í flestu árferði 
boðið upp á opnun 5-6 mánuði yfir vetrartímann. Tilvalin eign fyrir starfsmanna-
félög eða 2-3 fjölskyldur að fjárfesta í saman og eiga glæsilegt athvarf.

37,0 millj.

 38,9 millj.
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Höfum fjölda kaupenda að 2ja og 3ja 
herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Víðimelur 56. Parhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.00 – 17.30  
Vel skipulagt 156,2 fm. parhús á tveimur hæðum auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Tvennar suðursvalir. 
Fimm herbergi. Tvær samliggjandi stofur. Gengið af neðri svölum niður á rúmgóðan afgirtan sólpall til suðurs. Eignin stendur á 
332,3 fm. lóð, sem er vel hirt og afgirt með skjólgirðingu. Hellulögð bílastæði eru fyrir framan húsið og rúma þau 3-4 bifreiðar.  
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á frábærum stað. , rúmgott og gluggi til suðurs.

Verð 79,9 millj.

Framnesvegur 54. 3ja herbergja risíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.00 – 18.30  
Falleg og sjarmerandi 3ja herbergja 53,2 fm. risíbúð að meðtalinni sér geymslu við Framnesveg. Fallegt útsýni er út á sundin og 
að Snæfellsnesi til norðvesturs úr eldhúsi. Íbúðin er með mikilli lofthæð yfir stofu og eldhúsi. Upprunalegir viðarbitar í loftum gefa 
íbúðinni fallegan svip. Geymslur og sameiginlegt þvottahús var nýlega endurbyggt frá grunni á lóð. 

Verð 29,9 millj.

VÍÐIMELUR 56FRAMNESVEGUR 54

LANGALÍNA 20 - 28, SJÁLANDI GARÐABÆ 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 
fm. bílskúr á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið 
er afar vel skipulagt. Arkitekt hússins er Guð-
mundur Kr. Guðmundsson. Lýsing er hönnuð af 
Helga Eiríkssyni hjá Lúmex. Hönnuður lóðar er 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt hjá 
Hornsteinum.Eignin er mjög vel staðsett, með 
víðáttumiklu útsýni og við enda lokaðrar götu 
og þaðan er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 
fm. að stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum 
trjám og runnum. Bílaplan og stétt heim að 
húsi er hellulögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.

Glæsilegt 86,2 fm. skrifstofuhúsnæði / vinnustofu 
/ loft á 2. hæð auk um 20,5 fm. millilofts, sem 
ekki er getið hjá Fasteignaskrá Íslands, samtals er 
eignarhlutinn því um 107,3 fm. að stærð.  Öll gólf 
eru flotuð og lökkuð og gólfhitalagnir eru á aðal-
hæð.  Mjög mikil lofthæð er í eignarhlutanum eða 
um 5,0 metrar og eru öll loft hvítmáluð. 

Eignarhluti merktur 0216. 

Staðsetning er virkilega góð á einum eftir-
sóttasta stað borgarinnar þar sem mikil upp-
bygging hefur átt sér stað undanfarin ár. 

Verð 34,9 millj.

Fiskislóð 45. Glæsilegt skrifstofuhúsnæði / vinnustofa

Bjart og vel skipulagt 235,0 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum tvöföldum 39,6 fm. bílskúr 
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórar samliggjandi 
stofur, rúmgott eldhús með miklum upprunalegum 
innréttingum. Þrjú svefnherbergi. Nýlega endur-
nýjað baðherbergi. Lóðin er í góðri rækt. Innkeyrsla 
er steypt og stétt fyrir framan húsið er hellulögð.  
Rafmagnshiti er í útitröppum. Við verönd er lítið 
gróðurhús með rafmagni. Húsið að utan er í góðu 
ástandi, klætt með endingargóðri klæðningu. 

Húsið stendur á 1.216,0 fermetra eignarlóð á 
sunnanverðu Arnarnesinu þar sem mikils skjóls 
nýtur fyrir norðanátt. 

Verð 84,9 millj.

Blikanes - Garðabæ. Einbýlishús á sunnanverðu Arnarnesi.

Skúlagata 40A – 3ja herbergja – 60 ára og eldri. 

Breiðvangur 46 - Hafnarfirði. Glæsileg neðri sérhæð.

Norðurbrú 4 – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja íbúð.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi.

Húsið er afar vel staðsett við fjölfarna umferðaræð. 
Til leigu er eftirfarandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 17.15 – 17.45  
294,0 fm. einbýlishús með aukaíbúð á jarðhæð og 
innb. tvöföldum bílskúr við Hæðarbyggð. Húsið 
er upphaflega teiknað sem einbýlishús en nýlega 
var útbúin 2ja-3ja herbergja aukaíbúð á hluta jarð-
hæðar hússins. Mjög auðvelt er að breyta húsinu 
aftur í einbýlishús með því að fjarlægja tvo létta 
veggi á neðri hæð.  Baðherbergi á báðum hæðum 
hafa verið endurnýjuð og eldhús á efri hæð er 
nýlegt. Lóðin er stór og gróin með háum trjám, 
tyrfðum flötum, afgirtri verönd til suðurs og vesturs 
með heitum potti og malbikaðri stórri innkeyrslu 
með hitalögnum undir að hluta. Staðsetning 
eignarinnar er afar góð þaðan sem stutt er í 
Hofstaðaskóla og Fjölbrautaskólann.

Verð 89,9 millj.

Hæðarbyggð 2 - Garðabæ.
Eignin verður til sýnis mið. frá kl. 17.15 – 17.45  
Gott 175,5 fm. 6 herbergja parhús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 23,5 fm. innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað í Seljahverfinu. Stórar 
flísalagðar svalir til suðurs. Aukin lofthæð í stofum. 
4 svefnherbergi. Hellulagðar stéttar fyrir framan 
hús með hitalögnum undir. Frábær staðsetning þar 
sem stutt er í skóla, leikskóla og ýmsa þjónustu. 

Verð 64,9 millj.

Hálsasel 9. Parhús.
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Eignin verður til sýnis þri. frá kl. 17.15 – 17.45  
Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 

Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð 3 - Garðabæ. 

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

TIL

LEIGU

JÖRÐ - ÞINGVALLASVEIT
 Til sölu 4.000 hektara jörð í Borgarbyggð, aðeins í um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu. 

Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur frá botni Lundareykjardals og að landi Þingvallakirkju. Vegurinn um 
Uxahryggi er innan landamerkja jarðarinnar. Jörðin er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávar-

máli og á henni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn en upptök Grímsár eru í Reyðar-
vatni.  Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og frá norðaustri falla í það tvær 
ár, Leirá og Fossá. Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell 
I og II.  Hér er um að ræða mjög landstóra og merkilega jörð nærri höfuðborginni, sem nýta mætti með 

margvíslegum hætti.  

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

Eignin verður til sýnis í  dag frá kl. 17.15 – 17.45  

Vel skipulögð 87,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt sér stæði í lokaðri 
bílageymslu við Skúlagötu. Íbúðin er í húsi fyrir 60 ára og eldri sem eru í félagi 
eldri borgara. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, þvottaherbergi, sjónvarpshol, eld-
hús, tvö herbergi og baðherbergi.  
Snyrtileg sameign. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.  

Verð 40,9 millj.

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja 
og 4ra herbergja frá 111,0 fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 
Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, 
þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.  
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

STIGAHLÍÐ 8. SUÐURSVALIR.
Eignin verður til sýnis í  dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð 83,6 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í kjallara á 
þessum eftirsótta stað við Stigahlíð. Svalir til suðurs. Stofan er nýtt bæði sem borð-
stofa og setustofa og er nóg pláss til þess. Fallegar uppgerðar innréttingar í eldhúsi. 
Tvö rúmgóð herbergi. Gler og gluggar eru í góðu ástandi og raflagnir og tafla hafa 
verið endurnýjuð

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.00 – 18.30  

Glæsileg 183,9 fm. 6 herbergja neðri sérhæð auk 26,9 fm. bílskúrs í fallegu stein-
steyptu húsi við Breiðvang. Eignin hefur fengið mjög gott viðhald á undanförnum 
árum. Eldhús, parket og innihurðir voru endurnýjað fyrir um 10 árum síðan. Auk 
þess var byggt við hæðina árið 2009 og hún stækkuð um u.þ.b. 55 fm. Sú 
stækkun er afar vel heppnuð sem bætti við hjónasvítu með sér baðherbergi og 
fataherbergi ásamt auka barnaherbergjum. Húsið er nýlega málað og nýlegt þak 
er á viðbyggingu frá 2009. 

Eignin getur losnað fljótlega!  

Verð 59,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  

Virkilega falleg 107,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í fjölbýlishúsi 
með lyftu.  Sér bílastæði í bílageymslu og gengur lyfta þaðan upp á 3. hæðina. Í 
eldhúsi er góð borðaðstaða við útbyggðan glugga. Rúmgóð og björt stofa með 
útsýni til sjávar. Rúmgóðar svalir til suðvesturs. Ljósleiðari er kominn inn í íbúðina. 
Húsið var viðgert og málað að utan árið 2014. 

Stutt er í leikskóla og skóla auk fallegra gönguleiða við sjóinn. 

Verð 49,5 millj.

ORLOFSHÚS Í HLÍÐARFJALLI – AKUREYRI
Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum Akureyri. Húsið er á einni hæð 
108,7 fm. að stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd liggjandi báru-
klæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki í baðherbergjum og eldhúsi. 
Frábær staðsetning í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli sem getur í flestu árferði 
boðið upp á opnun 5-6 mánuði yfir vetrartímann. Tilvalin eign fyrir starfsmanna-
félög eða 2-3 fjölskyldur að fjárfesta í saman og eiga glæsilegt athvarf.
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LANGAMÝRI 1
210 GARÐABÆR

 
Einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ 
samtals 228,1 fm með 41,5 fm bílskúr (sem er innréttaður 
að hluta). Húsið er byggt úr timbri og er með múrsteinsk-
læðningu. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherb. Rúmgóðar 
stofur. Laust við kaupsamning. Nánari uppl. veitir: 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882 , thorarinn@
eignamidlun.is.Opið hús mánudaginn 13. feb. milil 17:15 
og 17:45. V. 60 m.

BREKKUHVARF 15
203 KÓPAVOGUR

 
269,2 fm einbýlishús sem skiptist m.a. í stofur, eldhús, 
tvö baðherbergi, þrjú herbergi og þvottaherbergi. 
Geymslurými yfir hluta íbúðar. Bílskúr er tvöfaldur með 
innkeyrsludyrum, gluggum og göngudyrum. Útbúið hefur 
verið íbúðarrými í bílskúr. Nánari upplýsingar veita: 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882 og Brynjar Þór 
Sumarliðason nemi til lg.fs s: 896 1168.  V. 79,5 m.

OPIÐ 

HÚS

NJÁLSGATA 71
101 REYKJAVÍK

 
113 fm íbúð með góða tekjumöguleika. Í dag er íbúðin 
leigð út sem 6 herbergi. Fyrsta hæð og kjallari. Efri 
hæð skiptist í 4 herbergi, baðherbergi, gang og eldhús. 
Í kjallara eru 2 herbergi, snyrting með sturtu og smá 
eldhúskrókur. Opið hús mánudaginn 13. feb. milli 17:15 
og 17:45. V. 54 m.

TUNGUHEIÐI 14
200 KÓPAVOGUR

 
4ra herbergja96,9 fm neðri hæð í fjórbýlishúsi. Endurný-
jað eldhús og baðherbergi. Borðstofa og stofa opin yfir í 
eldhúsið. Sérverönd. Mjög góð staðsetning örstutt í góða 
skóla og leikskóli í nágrenninu.Opið hús þriðjudaginn 14. 
feb. milli 17:15 og 17:45. V. 39,9 m.

LINDARSEL 10
109 RVÍK

 
Með aukaíbúðFallegt samtals 276,9 fm einbýlishús með 
aukaíbúð á neðri hæð. Efri hæðin er mjög rúmgóð en þar 
eru m.a þrjú svefnherbergi, baðherbergi, tvær stofur og 
eldhús. Góður bílskúr. Gott hús í grónu hverfi og stutt í 
alla helstu þjónustu og skóla.  V. 77,9 m.

SKIPHOLT 28
105 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 81,6 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð í 
fallegu einstaklega vel staðsettu húsi steinsnar frá 
miðborginni. Nýtt eldhús m innb. íssk og uppþvél og 
nýjum tækjum. Tvær samliggjandi stofur. Svalir. Tvö 
svefnherbergi. Einstaklega falleg ræktuð lóð. Opið hús 
mánudaginn 13. feb. milli 17:15 og 17:45. V. 38,9 m..

MIKLABRAUT 80
105 REYKJAVÍK 

 
Rúmgóð 6 herbergja íbúð þ.e. góð hæð með tveimur svef-
nherbergjum og tveimur stofum auk rislofts með tveimur 
herbergjum og geymslurými. Bílskúr aftan við húsið fylgir. 
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er eignin skráð 135,3 fm þ.e. 
íbúð 103,1 fm, geymsla 2,2 fm, geymsla 4,5 fm og bílskúr 
22,4. V. 45,9 m.

KLUKKUBERG 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
114,4 fm íbúð á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað 
í Setberginu í Hafnarfirði. Samliggjandi stofur með 
svölum útaf, eldhús, borðstofa og eitt herbergi. Íbúðin 
er ófrágengin. Laus til afhendingar við kaupsamning.
Nánari upplýsingar veita: Brynjar Þór Sumarliðason, 
aðst.m. fast.sala, s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is og 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. 
V. 29,9 m.

FRAMNESVEGUR 29
101 REYKJAVÍK

 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja 54,6 fm íbúð á 
1. hæð í 4ra hæða steinhúsi við Framnesveg í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Af hæðinni er útgangur í sameiginlegan bak-
garð. Örstutt er í skóla, leikskóla og þjónustu. Göngufæri í 
miðbæinn. V. 30,9 m.

JÖRÐ 
Í NÁGRENNI HÚSAFELLS

 
Hraunsás 3. 19 hektara jörð á fallegum stað í nágrenni 
Húsafells. Skipulögð frístundabyggð, einstök staðsetning 
og tækifæri. Stutt í náttúruperlur eins og Hraunfossa, 
Húsafell, Langjökul, hella o.fl.
Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnasson lg.fs. s: 695 
2525.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Stórglæsilegt um 270 fm parhús á tveimur hæðum á frábærum stað í Kórahverfi. Sérsmíðaðar innréttingar og  
frágangur til fyrirmyndar að innan sem utan. 3 baðherbergi og allt að 7 svefnherbergi. Eignin er með heitum 
potti á neðri hæð og í húsinu er sérhannað loftræstikerfi , símstöð og Instabus rafmagnskerfi. Glæsilegur og vel 
frágenginn garður á nokkrum pöllum. Stimpilsteypt bílaplan með hitalögn.
Opið hús miðvikudaginn 15. feb. milli 17:15 og 17:45.   V. 87,5 m.

DRANGAKÓR 1, 203 KÓPAVOGUR

Um er að ræða 10 eignarhluta á 2. hæð (efstu) sem 
hafa verið sameinaðir í eina heild. Mögulegt að stúka 
upp aftur. Verður aðeins selt saman. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Tveir inngangar. 

Í húsnæðinu var áður rekinn skóli og er skipting 
þannig í dag. Mikil lofthæð. 

Samkvæm Þjóðskrá Íslands eru eignarhlutarnir 10 
samtals 1.666,8 fm.

V. 305 m.

Til sölu heil skrifstofuhæð við Faxafen 10 í Reykjavík. 

FAXAFEN 10 - SKRIFSTOFUR

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson  
löggiltur fasteignasali 

Gsm: 824-9093
kjartan@eignamidlun.is

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
4ra herbergja 182,9 fm íbúð á 4. hæð í nýju glæsilegu 
lyftuhúsi við Mánatún 17 í Reykjavík. 
Tvö baðherbergi. Tvennar svalir. Tvö stæði í bílageymslu 
fylgja íbúðinni. búðin er tilbúin til afhendingar.
Bókið skoðun hjá: Reynir Björnsson lg.fs. s: 895 8321, 
reynir@eignamidlun.is og Brynjar Þór Sumarliðason 
aðst.m. fast.sala s: 896 1168. V. 82,9 m.

SKÓGARVEGUR 12-14
103 REYKJAVÍK

 
Falleg og vönduð 119,1 fm 3ja-4ra herbergja íbúð 2. hæð í 
nýju lyftuhúsið við Skógarveg í Fossvogi. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin afhendist fullbúin án 
gólfefna með vönduðum innréttingum.
Bókið skoðun hjá: Guðlaugi Inga Guðlaugssyni lg.fs. s: 
864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Hilmari Þór 
Hafsteinssyni lg.fs. s: 824 9093.  V. 61,8 m.

HOLTSVEGUR 37, 503
 210 GARÐABÆR

 
Glæsileg 100 fm þriggja herbergja penthouse íbúð á 
fimmtu hæð við Hotlsveg 37 í Garðabæ.  
Útsýni. Bílastæði í bílageymslu fylgir.

Bókið skoðun hjá: Brynjari Þór Sumarliðasyni aðst.m. 
fast.sala s: 896 1168 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s: 662 
2705.   V. 69,9 m. 

SKÚLAGATA 10
101 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm útsýnisíbúð á tveimur 
hæðum í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi. 
Stæði í bílageymslu fyglir. Einstaklega glæslegt sjá-
varútsýni og fjallasýn. Þrennar svalir. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Þórarni M. Friðgeirssyni lg.fs. s: 899 
1882, thorarinn@eignamidlun.is. V. 109 m. 

SMIÐJUVEGUR 14
200 KÓPAVOGUR

 
746 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð. Um er að ræða þrjá 
eignarhluta sem seldir eru saman. Góð lofthæð. Tvö bil 
með góðri innkeyrsluhurð. Eitt bil með millilofti. Laust við 
kaupsamning. Verð 105 millj. 
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fast.
sali s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is eða Þórarinn 
M. Friðgeirsson lg. fast.sali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

KAPLAHRAUN 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Um er að ræða iðnaðarhúsnæði á jarðhæð sem skiptist 
í tvö bil sem eru bæði í útleigu. Samkvæmt skráningu 
Þjóðskár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 408 fm og 
byggt árið 1984. Báðir eignarhlutar skiptast í opið rými 
með snyrtingu og eldhúskrók. Góðar innkeyrsludyr eru á 
báðum bilum og gott útisvæði bak við húsið. 
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s: 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is

 
 

 
 

 
 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. 

Íbúðin skiptist m.a. í  stofu, borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. 
Svalir eru útaf stofu. Um er ræða þjónustuíbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á 
jarðhæð hússins. 

Opið hús mánudaginn 13. feb. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 301).

V. 62,5 m. 

Mjög falleg 85,5 fm 3ja herb. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi við Grandaveg 47 í vesturbæ Reykjavíkur. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu sem er 23,1 fm. Stórglæsilegt útsýni m.a. sjárvar og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 60 
ára og eldri. 

Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

Opið hús þriðjudaginn 14. feb. milli 17:15 og 17:45.  

V. 42,9 m. 

Tvær innréttaðar stúdíó-íbúðir, önnur 53,4 fm og hin 39,0 fm á sama fastanúmeri (ekki skráð sem íbúðir).  
Góðir útleigumöguleikar.
Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt stærð eignarinnar samtals 92,4 fm þ.e. sérhæfð bygging, 53,4 fm og 
bílskúr 39,0 fm. 

V. 37,9 m.

Nánari uppl. veitir G. Andri Guðlaugsson lg.fs. s: 662 2705, andri@eignamidlun.is

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍK

GRANDAVEGUR 47, 107 REYKJAVÍK

SKÚLAGATA 40A – 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað við Skógarás í Árbæjarhverfi. Birt stærð hússins er 234,6 fm. Húsið þarfnast 
einhverra lagfæringa. Fjögur svefnherbergi. Góður garður. Laust við kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs, s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is eða Brynjar Þ. Sumarliða-
son aðst.m. fast.sala s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is 
V. 73 m.

SKÓGARÁS 12, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS



LANGAMÝRI 1
210 GARÐABÆR

 
Einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ 
samtals 228,1 fm með 41,5 fm bílskúr (sem er innréttaður 
að hluta). Húsið er byggt úr timbri og er með múrsteinsk-
læðningu. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherb. Rúmgóðar 
stofur. Laust við kaupsamning. Nánari uppl. veitir: 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882 , thorarinn@
eignamidlun.is.Opið hús mánudaginn 13. feb. milil 17:15 
og 17:45. V. 60 m.

BREKKUHVARF 15
203 KÓPAVOGUR

 
269,2 fm einbýlishús sem skiptist m.a. í stofur, eldhús, 
tvö baðherbergi, þrjú herbergi og þvottaherbergi. 
Geymslurými yfir hluta íbúðar. Bílskúr er tvöfaldur með 
innkeyrsludyrum, gluggum og göngudyrum. Útbúið hefur 
verið íbúðarrými í bílskúr. Nánari upplýsingar veita: 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882 og Brynjar Þór 
Sumarliðason nemi til lg.fs s: 896 1168.  V. 79,5 m.

OPIÐ 

HÚS

NJÁLSGATA 71
101 REYKJAVÍK

 
113 fm íbúð með góða tekjumöguleika. Í dag er íbúðin 
leigð út sem 6 herbergi. Fyrsta hæð og kjallari. Efri 
hæð skiptist í 4 herbergi, baðherbergi, gang og eldhús. 
Í kjallara eru 2 herbergi, snyrting með sturtu og smá 
eldhúskrókur. Opið hús mánudaginn 13. feb. milli 17:15 
og 17:45. V. 54 m.

TUNGUHEIÐI 14
200 KÓPAVOGUR

 
4ra herbergja96,9 fm neðri hæð í fjórbýlishúsi. Endurný-
jað eldhús og baðherbergi. Borðstofa og stofa opin yfir í 
eldhúsið. Sérverönd. Mjög góð staðsetning örstutt í góða 
skóla og leikskóli í nágrenninu.Opið hús þriðjudaginn 14. 
feb. milli 17:15 og 17:45. V. 39,9 m.

LINDARSEL 10
109 RVÍK

 
Með aukaíbúðFallegt samtals 276,9 fm einbýlishús með 
aukaíbúð á neðri hæð. Efri hæðin er mjög rúmgóð en þar 
eru m.a þrjú svefnherbergi, baðherbergi, tvær stofur og 
eldhús. Góður bílskúr. Gott hús í grónu hverfi og stutt í 
alla helstu þjónustu og skóla.  V. 77,9 m.

SKIPHOLT 28
105 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 81,6 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð í 
fallegu einstaklega vel staðsettu húsi steinsnar frá 
miðborginni. Nýtt eldhús m innb. íssk og uppþvél og 
nýjum tækjum. Tvær samliggjandi stofur. Svalir. Tvö 
svefnherbergi. Einstaklega falleg ræktuð lóð. Opið hús 
mánudaginn 13. feb. milli 17:15 og 17:45. V. 38,9 m..

MIKLABRAUT 80
105 REYKJAVÍK 

 
Rúmgóð 6 herbergja íbúð þ.e. góð hæð með tveimur svef-
nherbergjum og tveimur stofum auk rislofts með tveimur 
herbergjum og geymslurými. Bílskúr aftan við húsið fylgir. 
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands er eignin skráð 135,3 fm þ.e. 
íbúð 103,1 fm, geymsla 2,2 fm, geymsla 4,5 fm og bílskúr 
22,4. V. 45,9 m.

KLUKKUBERG 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
114,4 fm íbúð á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað 
í Setberginu í Hafnarfirði. Samliggjandi stofur með 
svölum útaf, eldhús, borðstofa og eitt herbergi. Íbúðin 
er ófrágengin. Laus til afhendingar við kaupsamning.
Nánari upplýsingar veita: Brynjar Þór Sumarliðason, 
aðst.m. fast.sala, s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is og 
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882. 
V. 29,9 m.

FRAMNESVEGUR 29
101 REYKJAVÍK

 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja 54,6 fm íbúð á 
1. hæð í 4ra hæða steinhúsi við Framnesveg í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Af hæðinni er útgangur í sameiginlegan bak-
garð. Örstutt er í skóla, leikskóla og þjónustu. Göngufæri í 
miðbæinn. V. 30,9 m.

JÖRÐ 
Í NÁGRENNI HÚSAFELLS

 
Hraunsás 3. 19 hektara jörð á fallegum stað í nágrenni 
Húsafells. Skipulögð frístundabyggð, einstök staðsetning 
og tækifæri. Stutt í náttúruperlur eins og Hraunfossa, 
Húsafell, Langjökul, hella o.fl.
Nánari uppl. veitir Gunnar J. Gunnasson lg.fs. s: 695 
2525.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Sala fasteigna frá
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Stórglæsilegt um 270 fm parhús á tveimur hæðum á frábærum stað í Kórahverfi. Sérsmíðaðar innréttingar og  
frágangur til fyrirmyndar að innan sem utan. 3 baðherbergi og allt að 7 svefnherbergi. Eignin er með heitum 
potti á neðri hæð og í húsinu er sérhannað loftræstikerfi , símstöð og Instabus rafmagnskerfi. Glæsilegur og vel 
frágenginn garður á nokkrum pöllum. Stimpilsteypt bílaplan með hitalögn.
Opið hús miðvikudaginn 15. feb. milli 17:15 og 17:45.   V. 87,5 m.

DRANGAKÓR 1, 203 KÓPAVOGUR

Um er að ræða 10 eignarhluta á 2. hæð (efstu) sem 
hafa verið sameinaðir í eina heild. Mögulegt að stúka 
upp aftur. Verður aðeins selt saman. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Tveir inngangar. 

Í húsnæðinu var áður rekinn skóli og er skipting 
þannig í dag. Mikil lofthæð. 

Samkvæm Þjóðskrá Íslands eru eignarhlutarnir 10 
samtals 1.666,8 fm.

V. 305 m.

Til sölu heil skrifstofuhæð við Faxafen 10 í Reykjavík. 

FAXAFEN 10 - SKRIFSTOFUR

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson  
löggiltur fasteignasali 

Gsm: 824-9093
kjartan@eignamidlun.is

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
4ra herbergja 182,9 fm íbúð á 4. hæð í nýju glæsilegu 
lyftuhúsi við Mánatún 17 í Reykjavík. 
Tvö baðherbergi. Tvennar svalir. Tvö stæði í bílageymslu 
fylgja íbúðinni. búðin er tilbúin til afhendingar.
Bókið skoðun hjá: Reynir Björnsson lg.fs. s: 895 8321, 
reynir@eignamidlun.is og Brynjar Þór Sumarliðason 
aðst.m. fast.sala s: 896 1168. V. 82,9 m.

SKÓGARVEGUR 12-14
103 REYKJAVÍK

 
Falleg og vönduð 119,1 fm 3ja-4ra herbergja íbúð 2. hæð í 
nýju lyftuhúsið við Skógarveg í Fossvogi. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin afhendist fullbúin án 
gólfefna með vönduðum innréttingum.
Bókið skoðun hjá: Guðlaugi Inga Guðlaugssyni lg.fs. s: 
864 5464, gudlaugur@eignamidlun.is eða Hilmari Þór 
Hafsteinssyni lg.fs. s: 824 9093.  V. 61,8 m.

HOLTSVEGUR 37, 503
 210 GARÐABÆR

 
Glæsileg 100 fm þriggja herbergja penthouse íbúð á 
fimmtu hæð við Hotlsveg 37 í Garðabæ.  
Útsýni. Bílastæði í bílageymslu fylgir.

Bókið skoðun hjá: Brynjari Þór Sumarliðasyni aðst.m. 
fast.sala s: 896 1168 eða Andra Guðlaugssyni lg.fs. s: 662 
2705.   V. 69,9 m. 

SKÚLAGATA 10
101 REYKJAVÍK

 
Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm útsýnisíbúð á tveimur 
hæðum í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi. 
Stæði í bílageymslu fyglir. Einstaklega glæslegt sjá-
varútsýni og fjallasýn. Þrennar svalir. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Þórarni M. Friðgeirssyni lg.fs. s: 899 
1882, thorarinn@eignamidlun.is. V. 109 m. 

SMIÐJUVEGUR 14
200 KÓPAVOGUR

 
746 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð. Um er að ræða þrjá 
eignarhluta sem seldir eru saman. Góð lofthæð. Tvö bil 
með góðri innkeyrsluhurð. Eitt bil með millilofti. Laust við 
kaupsamning. Verð 105 millj. 
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fast.
sali s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is eða Þórarinn 
M. Friðgeirsson lg. fast.sali s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

KAPLAHRAUN 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Um er að ræða iðnaðarhúsnæði á jarðhæð sem skiptist 
í tvö bil sem eru bæði í útleigu. Samkvæmt skráningu 
Þjóðskár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 408 fm og 
byggt árið 1984. Báðir eignarhlutar skiptast í opið rými 
með snyrtingu og eldhúskrók. Góðar innkeyrsludyr eru á 
báðum bilum og gott útisvæði bak við húsið. 
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s: 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is

 
 

 
 

 
 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 114 fm endaíbúð á 3. hæð í Hvassaleiti 58 í VR blokkinni. 

Íbúðin skiptist m.a. í  stofu, borðstofu, eldhús, svefnherbergi, vinnuherbergi/sjónvarpshol, baðherbergi og forstofu. 
Svalir eru útaf stofu. Um er ræða þjónustuíbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á 
jarðhæð hússins. 

Opið hús mánudaginn 13. feb. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 301).

V. 62,5 m. 

Mjög falleg 85,5 fm 3ja herb. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi við Grandaveg 47 í vesturbæ Reykjavíkur. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu sem er 23,1 fm. Stórglæsilegt útsýni m.a. sjárvar og fjallasýn. Íbúðin er fyrir 60 
ára og eldri. 

Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

Opið hús þriðjudaginn 14. feb. milli 17:15 og 17:45.  

V. 42,9 m. 

Tvær innréttaðar stúdíó-íbúðir, önnur 53,4 fm og hin 39,0 fm á sama fastanúmeri (ekki skráð sem íbúðir).  
Góðir útleigumöguleikar.
Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt stærð eignarinnar samtals 92,4 fm þ.e. sérhæfð bygging, 53,4 fm og 
bílskúr 39,0 fm. 

V. 37,9 m.

Nánari uppl. veitir G. Andri Guðlaugsson lg.fs. s: 662 2705, andri@eignamidlun.is

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍK

GRANDAVEGUR 47, 107 REYKJAVÍK

SKÚLAGATA 40A – 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einbýlishús á frábærum útsýnisstað við Skógarás í Árbæjarhverfi. Birt stærð hússins er 234,6 fm. Húsið þarfnast 
einhverra lagfæringa. Fjögur svefnherbergi. Góður garður. Laust við kaupsamning. 
Bókið skoðun hjá: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs, s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is eða Brynjar Þ. Sumarliða-
son aðst.m. fast.sala s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is 
V. 73 m.

SKÓGARÁS 12, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS



Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205  

Kristín Pétursdóttir lögg. fast.
kristin@fold.is 

Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.
rakel@fold.is

Einar Marteinsson
einar@fold.is / 893-9132 

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

Kleppsvegur 104
Húseign með 3 íbúðum 

Kleppsvegur 104: Mikið endurnýjað 
einbýli með tveimur aukaíbúðum. 
Á aðalhæð er íbúð m/rúmgóðum 
stofum, 3 svefnh. og endurnýjuðu 
eldhúsi og baðh. Í kjallara er góð ca. 
61 fm íbúð með sérinngangi.  
Bílskúr sem er um 39 fm hefur nýlega 
verið innréttaður sem mjög góð 
2ja herbergja íbúð. Stórt malbikað 
bílaplan og rúmgóð lóð.  
Verð 77,7 millj.  
Miklir tekjumöguleikar.

Drafnarstígur
101 RvK, 4Ra HeRb. 

Drafnarstígur 2a:  
Ca 101 fm vel skipulögð íbúð (301) 
í góðu fjölbýli á frábærum, rólegum 
stað í vesturborginni. Íbúðin er með 
tveimur svefnherbergjum og tveimur 
stofum, en auðvelt að nýta sem þrjú  
svefnherbergi og stofu. Suðaustur- 
svalir. Þak, rennnur, svalir og 
svalahandrið eru endurnýjuð og 
rafmagnstafla er ný.  

Verð 43,5 millj. 

Kríuhólar 4, 5.hæð
Opið Hús þRi 14.feb Kl. 16:30-17:00

Kríuhólar 4, íbúð 501:  
Björt og rúmgóð íbúð á 5. hæð í 
mikið endurnýjaðri lyftublokk. 3-4 
svefnherbergi, stórar stofur. Svalir í 
vestur með miklu útsýni.  Nýleg lyfta 
og snyrtileg sameign. 

Opið hús þriðjudag 14.feb  
frá kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Verð 35,9 millj. 

 

bakkabraut, Kópavogi
atvinnuHúsnæði

Ca 385 fm. atvinnuhúsnæði við  
Bakkabraut í Kópavogi.  
Um er að ræða 2 bil með tvennum 
innkeyrsludyrum og tvennum 
inngöngum. 

Húsnæði á frábærum stað á  
Kársnesinu í Kópavogi með sjávar- 
útsýni og miklum möguleikum. 

 Pantið tíma fyrir skoðun. 

brávallagata
4Ra HeRbeRgja 

Brávallagata 16A, 3ja hæð:  
Stórglæsileg ca. 103 fm. mikið 
endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
frábærum staða í 101. Skiptist í tvö 
svefnherbergi og tvær rúmgóðar 
stofur, endurnýjað eldhús og  
baðherbergi. Suðaustursvalir frá eld-
húsi. Gott geymslu/vinnuherbergi í risi. 

Opið hús mán 13.feb  
frá kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 
Verð 49,9 millj.  

sæviðarsund 60, raðhús
Opið Hús mán 13.feb Kl. 16:30-17:00

Fallegt raðhús á 2 hæðum á 
frábærum stað við Sæviðarsund. 
Á neðri hæð eru 4 svefnherbergi, 
baðherbegi, eldhús, þvottaaðstaða og 
stofa með útgengi á pall og í garð.  
Efri hæðin er rúmlega fokheld og 
bíður upp á ýmsa möguleika í  
nýtingu. 

Opið hús mánudag 13.feb  
frá kl 16:30-17:00, verið velkomin

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Íbúðareigendur / leigusalar
Höfum verið beðin um að útvega íbúðir til leigu  
í úthverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila.  
Traustar greiðslur, leigutími að lágmarki 1 ár. 

Hafið samband við starfsmenn Foldar.

15-30 íbúða hús
Vantar húseign með 15-30 íbúðum fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur. Húsið má vera í byggingu.  

Hafið samband við starfsmenn Foldar.

SKIPTASKRÁ FOLDAR
Margir viðskiptavinir á okkar vegum eru tilbúnir í 

íbúðaskipti. Skráið eignina á skipta- og leitarskrá Foldar. 
Við finnum eignina fyrir þig áður en þú selur. Erum að 
leita að einbýli í Kópavogi, 201 eða 203 fyrir ákveðinn 

aðila sem og 2ja-3ja herbergja íbúð á Akranesi fyrir annan.

Óskum eftir

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 HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 

LUNDUR 25
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru 
frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð 
staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða 
ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11 
hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
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 timbur-
veröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. Húsið er 5 
hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 111  til 179 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
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 upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING
LUNDUR 5LANGALÍNA 20-26
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

STÓRHOLT 20
• 105 Rvk.  
• 3ja. herb. 
• Aukaherbergi í kjallara
   sem hægt er að leigja út. 
• Verð 39,5 millj.

LANGALÍNA 30
• 210 Sjáland Gbæ. 
• 105 fm. 3ja herb. 
• Stæði í bílageymslu.
• Óhindrað sjávarútsýni.
• Stórglæsilegar innréttingar 
  og gólfefni.  
• Álkætt hús. 

SKÓLAGERÐI 57
• 200 Kóp.  
• 2ja herb. 
• 56,1 fm. 
• Ný standsett, innrétt-  
   ingar, rafmagn.  
• Laus við kaupsamning.
• Verð 34,9 millj. 

LUNDUR 3
• 200 Kóp. 
• 9. hæð.  
• 3ja herb. 121,3 fm.  
• Mikið útsýni.  
• Fallegar innréttingar.
• Bílgeymsla. 
• Verð 64 millj. 

HELGUBRAUT 19
• 200 Kóp. 
• Raðhús. 
• 263,5 fm. 
• Góð svefnherbergi. 
• Verð 65 millj.   

AUKAÍBÚÐ

ÚTLEIGUMÖGULEIKI

SJÁVARÚTSÝNI FALLEGT ÚTSÝNI

RJÚPNASALIR
• 201  Kóp. 
• 92,0 fm.  
• 3ja herb. 
• 11. hæð. 
• Stæði í bílgeymslu. 
• Falleg íbúð. 
• Verð 41,9 millj.   OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 

FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

MIKIÐ ÚTSÝNI



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

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

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
GSM 660 4777

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 847-0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MARKARVEGUR 1, FOSSVOGI – 108 RVK 114M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

422,4 m² einbýlishús á þremur hæðum á góðum stað í Fossvogi. Stór 
afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til suðurs. Frístandandi bílskúr á 
lóð. Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

BÓKIÐ SKOÐUN

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK

GUÐMUNDUR  865 3022 / BÖÐVAR 660 4777 

Þriggja herbergja íbúðir á milli 110 og 120 m² og fjögurra herbergja í kringum 160 m², allar íbúðir með geymslu og stæði í bílakjallara. 
Afar vel hannaðar íbúðir, fallegar innréttingar frá HTH. 

ARNARHRAUN 2, HAFNARFIRÐI 42.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Fjögurra herbergja sérhæð, 124,1 m² plús 29,2 m² bílskúr. Undir 
bílskúrnum er kjallari með inngangi bæði úr bílskúr og garði. Kominn 
er tími á endurnýjun og viðhald á eigninni.

HRÍSMÓAR 2A, GARÐABÆR 44.3M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS mánudaginn  13. feb. kl. 17:30 – 18:00. 4ra herb. íbúð með 
sérinngang af svölum í þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin er skráð 100,2 
m². samkv. Fasteignamati Ríkisins en gólfflötur þó umþb.120 m².

OPIÐ HÚS

GYÐUFELL 2, 111 REYKJAVÍK 29M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 15. feb. kl. 17:30-18:00. 
Þriggja herbergja 77.1 m² íbúð á annarri hæð í fjögurra hæða 
fjölbýlishúsi við Gyðufell 2, 111 Reykjavík.

OPIÐ HÚS

GRUNDARSTÍGUR 24, 101 REYKJAVÍK 74.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. feb. kl. 17:30-18:00. 4 herbergja 143,6 
m² þakíbúð með glæsilegu útsýni yfir miðbæ Reykjavíkur. Stofa, 
forstofa , eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi og sjónvarpshol. 

OPIÐ HÚS

SKÚLAGATA 40, 101 REYKJAVÍK 51.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. feb. kl. 17:30-18:00. Eign fyrir 60 ára 
og eldri sem eru í félagi eldri borgara. Björt og vel skipulögð 3ja 
herbergja 144 m² íbúð á fimmtu hæð í níu hæða fjölbýlishúsi.

OPIÐ HÚS

EINIVELLIR 7, 221 HAFNARFIRÐI 42.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. feb. kl. 17:30-18:00. Fjögurra herbergja 
112,2 m² íbúð á annarri hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi. Bílastæði í 
bílkjallara og geymsla í sameign fylgja íbúð. Svalir með svalalokun.

OPIÐ HÚS

LINDARGATA 28, 101 REYKJAVÍK

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

Einstakt tækifæri til að tryggja sér vandaðar íbúðir i 101 Rvk. Íbúðirnar, 
sem eru hannaðar og skipulagðar með þarfir nútímafólks í huga, eru 
á bilinu 47 fm til 91 fm. að stærð. 

EINSTAKT EINBÝLI 
EFST  Í KÓPAVOGI

Er með í einkasölu glæsilegt nýlegt einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er um 440 m² og er 
eitt vandaðasta einbýlishúsið á Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Frágangur allur er 1.flokks og hefur ekkert verið til sparað. 
Allt sérsmíðað og sérhannað í húsinu, m.a. tölvutýrðar lagnir 
og fl. Tvöfaldur bílskúr. Hús í einstökum gæðaflokki. 
Svona eignir koma sjaldan á markað.

Upplýisngar eingöngu veittar á skrifstofu Stakfells. 
Hafið samband við Stefán Hrafn Stefánsson hdl,lögg.fasts. 
895-2049, stefan@stakfell.is

SELJAVEGUR 29, 101 REYKJAVÍK 42.5M

Fjögurra herbergja 82.6 m² íbúð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin 
skiptist í stofu og eldhús í samliggjandi opnu rými, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu í sameign.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON  / 660 4777



Miklir möguleikar
Fjárfestingartækifæri

· Fasteignir í hjarta Kópavogs ásamt byggingarrétti 
  skv. nýju deiliskipulagi Kópavogsbæjar.
· Fasteignirnar sem um ræðir eru Nýbýlavegur 4, 
  Nýbýlavegur 6 og Nýbýlavegur 8 og eru samtals 7.430 
  fermetrar, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum þ.m.t. 
  byggingarrétti í nýju deiliskipulagi.
· Byggingarrétturinn telur um 4.500 fermetra af 
  íbúðarhúsnæði og 1.000 fermetra af atvinnuhúsnæði.
· Núverandi fasteignir eru í útleigu og í dag eru tekjur 
  af þeim um 133 m.kr. á ári.

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Til sölu 7.430 fm fasteignasafn í 
fullri útleigu ásamt byggingarrétti 
á um 5.500 fm, skv. núgildandi 
deiliskipulagi.

Kjartan Hallgeirsson 

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093

Frábær staðsetning
Skólavörðustígur - Leiga

Sala fasteigna frá

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

Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík. 
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar.

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur leigumiðlari

hilmar@eignamidlun.is

824 9098

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Langtíma
leiga

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Suðurtún 11 sem er 
raðhús í Garðabæ
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja raðhúsi  á 
einni hæð, 115 fm að 
stærð en þar af er bíl-
skúrinn 25 fm og íbúðin 
90 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er  kr. 15 millj. og eru mánaðargjöldin um 
kr. 122.000-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi  
17. febrúar n.k. Tilboðsfrestur er til 20. febrúar  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 552-
5644 milli kl 9- 12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins 
www.bumenn.is



450 Fasteignasala ehf.    |    450.is    |    450@450.is    |    Sími: 450 0000    |    Engjateigur 9, 105 Reykjavík

Árni  
Sigurgeirsson

Framkvæmdarstjóri

arni@450.is 
692 7203

Erlendur  
Davíðsson

Löggiltur  
fasteignasali

erlendur@450.is 
897 0199

Kristberg 
Snjólfsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

ks@450.is 
892 1931

Baldur  
Jezorski

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

baldur@450.is 
776 0615

Bárður Hreinn  
Tryggvason
Aðstoðarmaður 

fasteignasala

bardur@450.is 
896 5221

Hafdís  
Sveinbjörnsdóttir

Skrifstofustjóri

hafdis@450.is 
778 8900

Páll Heiðar  
Pálsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

palli@450.is 
775 4000

Elías Haraldsson

Velkominn 
til starfa

Elías Haraldsson, löggiltur fasteignasali hefur 
starfað við fasteignasölu í 28 ár.  

Elías er til þjónustu reiðubúinn og hlakkar til að 
takast á við ný og spennandi verkefni í traustum 
hópi fagmanna á 450 fasteignasölu.

Sími: 777 5454
Netfang: elias@450.is
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101 Reykjavík fasteignasala og um allt land
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898 8242
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891 8308 Árný

     
Ritari

OPIÐ HÚS ÞRI. 14. FEBRÚAR KL 17:30  18:00

Fallegt einbýlishús í Hafnafirði.  Húsið er skráð 150,5 fm á 
tveimur hæðum þar sem búið er að opna út í glæsilegan 
garð á neðri hæð.  Tvær íbúðir voru í húsinu en breytt 2006 
og eru því tveir inngangar í húsið. V – 64,9 millj.

Virkilega fallegt raðhús á tveimur hæðum, ásamt rúmgóðu 
stæði í bílahúsi. Sólpallar eru bæði fyrir framan hús og á 
bak við. Fallegt fjölskylduhús sem hefur fengið gott viðhald 
og mikið endurnýjað.  V – 59,7 millj

Rúmgóð íbúð á efstu hæð. 3ja - 4ra herbergja íbúð skráð 
hjá FMR 73,3 fm. Fyrir framan húsið er lítið huggulegt torg 
með bekkjum og bak við húsið er sameiginlegur garður með 
leiktækjum. V – 36,9 millj.

OPIÐ HÚS – MÁN. 13. FEBRÚAR FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Gott parhús á tveimur hæðum í Úlfarársdalnum.   
Húsið er skráð 252,2 fm samkvæmt þjóðskrá Íslands.  
Eignin er skráð á byggingarstigi 4 en verður kláruð á 
byggingarstig 7 fyrir sölu. V – 74,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Sigurður Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri 
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

Steinar S. Jónsson
Sölustjóri • Lögg. leigumiðlari í 
námi til lögg.fast. sala
S: 898-5254 • steinar@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Grensásvegur 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Tröllakór 6
Glæsileg endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu 

Opið hús í dag  
frá kl. 17:15 - 17:45.  
Mjög vel skipulögð 134 fm 
íbúð við Tröllakór í Kópavo-
gi. Íbúðin er endaíbúð með 
góðum suðursvölum og stæði 
í bílageymslu. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og stofur. Sérlega 
fallegar eikarinnréttingar og 
vandað eikarparket á gólfum. 

Húsið er lyftuhús og að mestu viðhaldsfrítt. Verð 49,5 millj. 

Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson, fasteignasali,  
finnbogi@heimili.is, gsm 895-1098

OPIÐ HÚS Hef hafið störf á Fasteignasölunni Bæ, Ögurhvarfi 6 Kópavogi

Traust og örugg þjónusta með kaupendum og seljendum alla leið.

Eggert Ólafsson, löggiltur fasteignasali og leigumiðlari.
GSM: 893 1819
eggert@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • Sími 512 3400 • www.fasteignasalan.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.isÁbendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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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
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 5    Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar 
með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Stæði  í lokaðri 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein besta stað-
setning á höfuðborgarsvæðinu. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 120,5-194,4 m2

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 20-26  SJÁLANDI Garðabæ 

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávar-
kambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5      Stærð: 92-185 m2 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Garðatorg 2-B (Íbúð 206)  210 Garðabæ 69.900.000

*Eignin er laus við kaupsamning *Ný og glæsileg  3ja-4ra herbergja íbúð í nýbyggingu 
á Garðatorgi 2B í hjarta Garðabæjar. Íbúðin er sérlega vel útbúin, stórir gluggar, 
aukin lofthæð, fallegt útsýni og rúmgóðar svalir. Sérsmíðaðar innréttingar og skápar 
frá Trésmiðju GKS. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Svalalokun  fylgir á svölum. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 137,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. feb. kl. 17:30-18:00

Aftanhæð 1  210 Garðabæ

Verð: 68.900.000

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús með 3 svefnherbergjum, endurnýjuðu baðherbergi, auk 
um 60 fm. óskráðs rýmis  á efri hæð með þakgluggum, vönduðum gólfefnum og snyrtingu 
sem eykur nýtingarmöguleika þess til muna. Bílskúr og 3 upphituð bílastæði í stéttinni fyrir 
framan húsið plús stórt aukabílastæði fyrir t.d. hjólhýsi. Vel hirtur og upplýstur garður.  Frábær 
staðsetning og öll þjónusta í næsta nágrenni. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 182,6 m2

Njörvasund 26  104 Reykjavík 32.900.000

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð í kjallara. Búið að endurnýja 
baðherbergi, lagnir,þ.m.t. skólp, ofna, glugga, gler, rafmagnstöflu og rafmagn. 2 
geymslur inn í íbúð. Sameiginlegt þvottahús og sameiginlegur garður m/verönd.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3      Stærð: 75,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. feb. kl. 17.30-18.00  

Álfkonuhvarf 37    203 Kópavogi 47.900.000

Björt og falleg 4ra herb íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi. 
Sérinngangur af svölum er að íbúðinni. Um er að ræða endaíbúð sem snýr upp í 
áttina að óbyggðri hlíð. Í einginni eru 3 góð svefnherb. Útgengi er út úr stofunni á 
suð-vestur svalir. Á gólfum er ljóst fallegt harðparket og náttúrusteinflísar. 
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 131,4 m2       Bílageymsla   

Skógarvegur 12-14  103 Reykjavík

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. Vandaðar innréttingar frá HTH, spónlagðar með tæknispón eða hvítlakkað.  
Hiti í gólfum. Borðaplata er með 20 mm qarts steini í ljósum lit.  Tæki frá AEG.  Spanhelluborð og blástursofn.  Tvö baðherbergi eru í flestum 
íbúðunum.  Þvottahús og baðherbergi verða með flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni.  Stæði í bílageymslu.
Uppl. Óskar sölufulltrúi, gsm: 893 2499 

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Fjölbýlishús      Herb.: 3-4     Stærð: 117 - 161 m2

Verð frá: 61.800.000

Óskar 
Sölufulltrúi
893 2499 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 14. feb kl 17.30-18.00

Ársalir 3  201 Kópavogi

Falleg og vel meðfarin íbúð á þriðju hæð í vönduðu og snyrtilegu lyftuhúsi á 
vinsælum stað. Tvö svefnherbergi, þvottaherbergi innan íbúðar, ljós eik á gólfum 
og vandaðar innréttingar. Íbúðin er björt og opin með gluggum á þrjá vegu. Stofa, 
borðstofa og eldhús eru í einu rými. Tekk, mahogany eða sambærilegt í innréttingum. 
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð    Stærð: 99 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 13. feb. kl 17.30-18.00 

Barðavogur 22   104 Reykjavík 31.500.00039.900.000

Falleg og björt 3ja herbergja sérhæð á neðstu hæð með 
sérinngangi,  íbúðin er lítið niðurgrafin í þríbýlishúsi á þessum 
eftirsóttastað í borginni.  Mjög góð staðsetning þar sem stutt er í 
alla þjónustu. Bæði svefnherbergin eru rúmgóð , gólfefni er flísar 
og pl.parket, eldhús er einnig rúmgott með borðkrók og nýlegar 
hurðar eru í íbúðinni.       
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3    Stærð: 78,8 m2  



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir löggiltur fasteignasali

Víglundur Helgason sölumaður
Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

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

BRATTAGATA - REYKJAVÍK - GISTIHEIMILI  

Hraunhamar kynnir: Nýkomið í einkasölu sérlega falleg og virðuleg húseign 
á þremur hæðum. Húsið er samtals 325,7 fm og er innréttað sem nokkrar 
íbúðir í útleigu/gistiheimili. Einstök húseign að mörgu leyti með bílastæði 
fyrir allt að 5-6 bíla á þessum vinsæla stað í Grjótaþorpinu í göngufæri 
við miðbæ Reykjavíkur. Verðtilboð. Allar upplýsingar gefur Helgi Jón 
Harðarson sölustjóri s. 893-2233 helgi@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN - HFJ - 38 STÚDÍÓ ÍBÚÐIR!

Til sölu á þremur hæðum 1275 fm á besta stað í bænum, hótel/gistiheimili 
þ.e.a.s. 38 stúdíó íbúðir. Tvær gerðir með eldhúsi og baðherbergi í hverju 
herbergi/stúdíó íbúð. Eignin er á þremur hæðum, vörulyfta. Stúdíó íbúðirnar 
eru allar í útleigu. Frábær staðsetning stutt í alla þjónustu ofl.  
Allar upplýsingar gefur Helgi Jón Harðarson sölustjóri s. 893-2233 
helgi@hraunhamar.is

VINDAKÓR 9-11 4RA HERBERGJA - KÓPAVOGUR

Opið hús þriðjudaginnn 14. feb. milli 17.00 til 17.30 
Hraunhamar kynnir:  Falleg 113 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð (fjórða 
hæð) auk stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum 
skemmtilega útsýnisstað í Kópavoginum. 
Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson s. 698-2603,
hlynur@hraunhamar.is

OPIÐ HÚS

Mánatún - Reykjavík

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00
Vantar 3ja herbergja íbúð

Erum að leita að 3ja herbergja íbúð með bílskúr í 
Kópvogi, fyrir fjárstekana aðila.

Hamraborg 12. 200 Kópavogur. | Sími 564-1500 |eignaborg@eignaborg.is

FJÁRFESTAR – MIÐBÆR REYKJAVÍKUR
Höfum til sölu fasteignafélag sem á fjórar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur, 

íbúðirnar eru allar í toppstandi í nýlegu húsi með lyftu.

 

FJÁRFESTAR – FJÖLBÝLISHÚS
Höfum til sölu fjöbýlishús með 10 íbúðum á eftirsóttum stað.   

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna  í desember 2017. 
Traustur byggingaraðili.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson lögg. fasteignasali   
á skrifstofunni sími 8984125

Eignastofan  fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR


