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Fasteignasalan Torg 
hefur til sölu einbýlis-
hús við Frostaskjól 30 í 
Vesturbæ Reykjavíkur.

Húsið er sex herbergja einbýli á 
tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Garðurinn er fallega 
gróinn með tveimur timburver-
öndum og svölum á efri hæð. 
Eignin er með þremur barna-
herbergjum, öllum með svefn-
lofti, ásamt hjónaherbergi með 
fataherbergi inn af. Endurnýjað 
eldhús, gestabað og flest gólfefni 
á neðri hæð. Nýlega endurnýjaðir 
stórir þakgluggar á efri hæð ásamt 
þak klæðningu á neðra þaki.

Á 1. hæð er forstofa, hol, borð-
stofa, stofa, gestabað og eldhús 
sem er vel hannað með innrétt-
ingu frá Brúnás. Borðstofan er 
rúmgóð og opin við eldhús og 
hol, gengið er út á timburverönd 
frá holi við borðstofu. Inn af holi 
er björt stofa með suðurgluggum.

Á 2. hæð er mikil lofthæð og 
stórir þakgluggar. Þar er sjón-
varpshol og vinnurými inn af 
sjónvarpsholi. Þrjú góð barna-
herbergi eru á efri hæðinni og 
hjónaherbergi er rúmgott með 

fataherbergi. Útgengi er út á 
svalir frá hjónaherbergi. Bað-
herbergi er rúmgott með mikilli 
lofthæð. Þvottahús er flísalagt en 
inn af því er gott geymslurými 
með hillum.

Bílskúr er að hluta innréttaður 
sem geymsla sem gengið er inn í 
utan frá. Sjálfvirkur hurðaopnari 

er á bílskúr. Við eignina er sorp-
geymsla fyrir fjórar tunnur.

Hitalögn er í hellulögðu plani 
við húsið.
Allar frekari upplýsingar um 
eignina veitir Dórothea E. 
Jóhannsdóttir, löggildur fast-
eignasali, dorothea@fstorg.is, 
gsm: 898-3326.

Einbýli í Vesturbæ
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Runólfur Gunnlaugsson 
viðsk.fr. 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
viðsk.fr. MBA  
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Gistihúsið Fosshóll stendur við þjóðveg 1 í um 500m 
fjarlægð frá náttúruperlunni Goðafossi.  Þar hefur  
verið rekin gisti- og veitingasala frá 1927.  Í dag eru þarna 23 
herbergi til útleigu og matsölustaður sem tekur 50-60 manns í 
sæti.  Húsakostur telur 997 fm og er almennt í góðu ástandi 

jafnt að innan sem utan.  Eignarlandið er um 10 hektarar við Þjóðveg 1 og að Skjálfandafljóti.  Einnig fylgja 
um 60 hektarar af erfðafestulandi.   Reksturinn hefur gengið vel á undanförnum árum og skilað góðri 
afkomu. Herbergjanýting hefur verið mjög góð og vel mætti auka herbergja framboð verulega og er í raun 
orðin mikil þörf á því.  Hér er um mjög áhugaverðan kost að ræða því möguleikarnir þarna eru ótal margir. 

Heimasíða : fossholl.is

Verð – Tilboð.   Nánari upplýsingar veitir Brynjar  á Höfða s: 698-6919

Vínland – Gistihús           

Vínland er staðsett í Fellabæ í um 2,5 km fjarlægð frá þéttbýliskjarna Egilsstaða.  Eignarlandið er um 
6,7 hektarar og er að hluta til skógi vaxið.  Búið er að deiluskipuleggja hluta landsins fyrir 15 sumarhús 
og tvö stærri hús.  Fallegt útsýni  er yfir Lagarfljótið til Egilsstaða  Húsakostur er 408 fm. að stærð og 
skiptist í gistihús með 6 vel búnum herbergjum með sér baðherbergjum inn af,  Sumarbústaður á tveimur 
hæðum  með tveimur svefnherbergjum, móttökuhús og einbýlishús með 4 svefnherbergjum.  Að auki eru 
tvö smáhýsi sem hafa verið mjög vinsæl.   Reksturinn hefur gengið vel á undanförnum árum og hefur 
herbergjanýting verð góð.  Hér er um einstakt tækifæri að ræða fyrir einstakling, hjón eða  þá sem vilja 
fjárfesta í ört vaxandi atvinnugrein þar sem stækkunarmöguleikar eru miklir.   

Heimasíða : vinlandhotel.is

Verð – Tilboð    Nánari Upplýsingar veitir Brynjar á Höfða s: 698-6919 
 

Fosshóll – Gistihús

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. 
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Eignin er á frábærum stað í Vesturbænum.



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

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,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

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

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

VALLAKÓR 6A OG 6B - 203 KÓPAVOGUR

SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM í hádeginu alla virka daga. Nýjar fullbúnar íbúðir í glæsilegu lyftuhúsi, 
þriggja og fjögra herbergja með bílastæði í kjallara. Vandað hús með álklæðningu að utan, stórar svalir í 
öllum íbúðum nema sérafnotareitur á jarðhæð. Afhendast fullbúnar fullbúnar um næstu áramót með flísum og 
parketi á gólfum og tækjum þ.m.t. ísskáp og uppþvottavél. Mikið útsýni úr mörgum íbúðum.

EDWIN  893 2121 / ÓLAFUR 663 2508

BÓKIÐ SKOÐUN

FRÁ 36.9M HÁALEITISBRAUT-MIÐBÆR

Mjög gott verslunar- og þjónusturými á götuhæð í þessum þekkta verslunarkjarna við Háaleitisbraut. 
Plássið er um 75 fm og er laust núna um mánaðarmótin. Gæti hentað undir ýmiskonar verslunarstarfsemi og 
þjónustu, veitingarekstur eða skrifstofur. Stórir verslunarfrontar og göngudyr. Næg bílastæði og góð aðkoma. 
auglýsingargildi. Sanngjörn leiga.

BÓKIÐ SKOÐUN

TIL LEIGU

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

SNÆFOKSSTAÐIR, GRÍMSNESI

Heilsársbústaður, 66 m2 og 7.9 m2 geymsluhúss, samtals 73,9 m2. 
Þrjú svefnherbergi , stofa, eldhús og wc með sturtu. Hitaveita.  Stór 
timburverönd við húsið. Leigulóð.

VATNAGARÐAR 12, REYKJAVÍK

Mikið endurnýjað skrifstofu, verslunar og lagerrými með 
innkeyrsluhurðum. Birt stærð 1593,1 m2.  Góð malbikuð lóð með 40 
bílastæðum. Hentar fyrirtækjum sem þurfa góðar  skrifstofur.

TILBOÐMELALIND 2, 201 KÓPAVOGUR 55.9M

ÓLAFUR H. / 663 2508 OG JÓHANNA 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní. kl. 17:30-18:00. 116fm fjögra 
herbergja endaíbúð ásamt 6,9fm geymslu í kjallara og 26,1fm bílskúr, 
samtals 148,9fm.Vandaðar innréttingar úr mahony og hlyn.

OPIÐ HÚS

KLETTÁS 17, 210 GARÐABÆR 77.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

188.4 fm raðhús á tveimur hæðum með bílskúr, góðum afgirtum garði og 
heitum potti á svölum.  Aðkoma að húsinu er snyrtileg og góð með hellulögðu 
bílaplani. Eignin er laus til afhendingar við undirritun kaupsamnings.

VALLAKÓR 6A OG 6B - 203 KÓPAVOGUR

Opið hús í hádeginu alla virka daga. Bjartar og skemmtilegar fjögra 
herberja íbúðir með sérgeymslu og bílastæði í kjallara. Rúmgóð stofa, 
fataherbergi innaf svefnherbergi, forstofa með miklu skápaplássi.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

FRÁ 63.9M
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VALLAKÓR 6A, 203 KÓPAVOGUR  42.9M

Fallegt og björt ca. 83 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. 
Íbúðin afhendist fullbúin og með öllum gólfefnum og tækjum þ.m.t. 
uppþvottavél og ísskáp. Stórar suðursvalir. Afhending í lok þessa árs.

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON  / 895 2049

HARALDUR A. HARALDSSON 778 7500 
OG HARALDUR@STAKFELL.IS

HARALDUR A. HARALDSSON 778 7500 
OG HARALDUR@STAKFELL.IS



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

Afar fallegt og mjög vel staðsett 248,5 fm. einbýlis-
hús, þar af 30,7 fm. innbyggður bílskúr, á þremur 
pöllum. Stór skjólgóð verönd til suðurs og glæsi-
legur garður. Húsið hefur fengið gott viðhald að 
innan sem utan. Glæsilegar setustofur. Opið eld-
hús við borðstofu. Fimm herbergi. Húsið stendur á 
1.209,0 fm. lóð og er stór hellulögð innkeyrsla með 
snjóbræðslu fyrir framan húsið. Garðurinn er hinn 
glæsilegasti með afar fallegum gróðri. 

Húsið er teiknað af arkitektunum Ormari Þ. 
Guðmundssyni og Örnólfi Hall. 

Verð 84,9 millj.

400 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með hitaðri 
heimreið í Brekkugerði. Eignin er í góðu ástandi og 
hefur að hluta verið endurnýjuð. Eldhús með ný-
legum innréttingum. Þrjár samliggjandi stofur sem 
samanstanda af borð- setu- og arinstofu. Garð-
stofa með útgengi á tvær verandir. Óvenju stórt 
hjónaherbergi með miklum skápum. Fjögur minni 
herbergi. Auðvelt er að gera séríbúð neðri hæð. 

Fasteign á stórri lóð fjarri umferðarnið á 
grónum, fallegum og rólegum stað miðsvæðis í 
borginni. Stutt í þjónustu og út á aðalbrautir. 

Ljárskógar.

Brekkugerði. Glæsilegt einbýlishús.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Fallegt og vel skipulagt 73,5 fm. 2ja herbergja 
parhús fyrir 60 ára og eldri  í Suðurhlíðum Kópa-
vogs. Eldhús með góðum borðkrók. Aukin lofthæð 
er í holi og stofu. Gróin falleg lóð með hellulagðri 
suður verönd. 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

Glæsileg 571,0 fm.  heil húseign við Miðstræti auk 
tveggja sér bílastæða á lóð.  Tvær neðri hæðir 
hússins eru byggðar árið 1924, en árið 1980 voru 
tvær efri hæðirnar byggðar ofan á húsið og eignin 
endurnýjuð mjög mikið.  Húsið er allt steinsteypt 
og með steyptum gólfplötum á milli hæða en ris-
hæð er þó byggð úr timbri og er með rúmgóðum 
innfelldum svölum til suðvesturs.   
Eignin býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika, 
t.d. áframhaldandi útleigu til atvinnurekstrar, að 
nýta eignina sem 4 íbúðir eða að fjölga íbúðum 
í húsinu en slík breyting er háð samþykki bygg-
ingaryfirvalda.
Hér er um að ræða heila húseign, á virkilega 
fallegum og eftirsóttum stað í hjarta miðborgar-
innar, sem býður upp á ýmis tækifæri.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 18.00  
Vel skipulagt og mjög vel staðsett 194,6 fm.  
einbýlishús á einni hæð, að meðtöldum 52,3 fm. 
tvöföldum bílskúr við Holtsbúð í Garðabæ. Sam-
liggjandi stofur með arni. Sjónvarpshol. Fjögur 
herbergi. Eignin stendur á 968,0 fm. lóð sem er 
með stórri hellulagðri innkeyrslu með hitalögnum 
undir og hellulögðum stéttum.  Fallegur gróður og 
tyrfðar flatir auk stórrar og skjólsællar hellulagðrar 
verandar til suðurs með skjólvegg.  
Staðsetning eignarinnar er virkilega góð, 
vestast og efst í Holtsbúðinni við opið svæði. 

Verð 75,0 millj. 

Vogatunga 45- Kópavogi. Parhús – 60 ára og eldri.

Miðstræti. Heil húseign.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 46,0 fm. risíbúð í þríbýlishúsi við Marbakka-
braut í Kópavogi. Eignin er nokkuð stærri að 
grunnfleti þar sem hluti af íbúðinni er undir súð. 
Stofa með gluggum til suðurs. Tvö herbergi. Ný-
lega er búið að endurnýja þak á húsinu. Raflagnir 
voru yfirfarnar árið 2010. Sameiginlegt þvottahús á 
jarðhæð. Baklóðin er nokkuð stór, í góðu skjóli og 
býður upp á mikla möguleika.  

Verð 26,9 millj.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
 frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg 125,6 fm. endaíbúð á 2. hæð að 
meðt. sér geymslu í góðu lyftuhúsi í Grafarholti. 
Rúmgóðar svalir til suðurs og fallegt útsýni til 
norðurs.  Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Stór og björt stofa sem rúmar vel setustofu og 
borðstofu. Eldhús opið við stofu. Fjögur herbergi, 
öll með skápum. Parket íbúðar var nýlega slípað 
upp. Staðsetning eignarinnar er afar góð og stutt 
er í leikskóla (Reynisholt) og grunnskóla (Sæ-
mundarskóli og Ingunnarskóli). 

Verð 48,9 millj.

Marbakkabraut 17- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.

Andrésbrunnur 2.   5 herbergja endaíbúð.Holtsbúð 83 - Garðabæ.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Fallegt og vel skipulagt 200,3 fm. parhús á þremur 
hæðum og með tvennum svölum við Háteigsveg, 
gegnt Háteigskirkju. Sérstæður 30,4 fm. bílskúrs. 
Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengi á suður-
svalir. Hjónaherbergi með útgengi á suðursvalir. 
Stórt eldhús. Mögulegt er að setja sérinngang 
á kjallara og útbúa litla íbúð. Húsið að utan var 
múrviðgert og málað árið 2013 og útitröppur voru 
lagfærðar árið 2016.  Húsinu fylgir sérafnotaflötur 
vesturhluta lóðarinnar, samtals 51,8 % af heildar-
lóðinni, sem er 842,0 fm. að stærð. Baklóðin 
er með stórri tyrfðri flöt og fallegum trjágróðri.  
Eigninni fylgir sér bílastæði fyrir framan bílskúr. 

Verð 89,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45  
Afar falleg 164,5 fm. neðri sérhæð að meðtöldum 
28,1 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað. Eignin 
skiptist í forstofu, svefngang, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, borðstofu og 
stóra stofu. Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott 
skipulag og stórir gluggar sem hleypa inn góðri 
birtu. Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur 
árum síðan. Búið er að endurnýja m.a. gólfefni, 
baðherbergi og tæki í eldhúsi. 

Verð 59,9 millj.

Háteigsvegur 48. Parhús.

Stóragerði 9.  Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Vandað og glæsilegt 374,3 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum, að meðtöldum tvöföldum bílskúr, 
á einstökum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.  
Eignin stendur efst og innst neðan við götu sem 
er lokuð og róleg botngata, og vísar á móti suðri.  
Allar innréttingar, gólfefni og loftaklæðningar eru 
afar vandaðar úr kirsuberjaviði. Á efri hæð hússins 
er mjög mikil lofthæð og innfelld lýsing í loftum.  
Mögulegt væri að gera aukaíbúð í hluta neðri 
hæðar hússins.  
Húsið er teiknað af Hildigunni Haraldsdóttur og 
fékk hönnunarverðlaun Kópavogs árið 1994. 

Verð 150,0 millj.

Hólahjalli – suðurhlíðar Kópavogs. Einbýlishús á einstökum útsýnisstað. 

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá - Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



Glæsilegt samtals 395 fm einbýlishús við Kleifarveg teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Húsið stendur á einstökum 
útsýnisstað ofan við Laugardalinn. Séríbúð er á 1. hæð hússins. Húsið hefur hlotið gott viðhald í gegnum tíðina og 
hefur verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi. Stórar stofur, allt að 7 herbergi. Um 40 fm svalir sem snúa til suðurs 
og vesturs. Glæsilegur garður. Mjög gott úrsýni. 
Nánari uppl. veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is eða 
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is. 

KLEIFARVEGUR 12, 104 REYKJAVÍK

Vel staðsett 4ra herbergja 147,2 fm efri sérhæð með bílskúr við Selvogsgrunn í Reykjavík. Íbúðarrými er skráð 112,3 
fm og bílskúr 35 fm. Tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og snyrting. Fallegt útsýni er til suðurs og vesturs 
og stórar svalir. Húsið var yfirfarið að utan vorið 2017.Opið hús mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45. V. 59,9 m. 

SELVOGSGRUNN 29, 104 REYKJAVÍK

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg. Íbúðin skiptist m.a. í st-
ofu, eldhús, baðherbergi og fjögur herbergi. Auk þess er 
herbergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu og geymsla. 
Frábær staðsetning. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Opið hús þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45.  
V. 56,9 m.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 3
101 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett 100,4 fm íbúð eða skrifstofuhæð 
við Skólavörðustíg í hjarta miðborgarinnar. Eignin hefur 
verið nýtt til útleigu. Hátt til lofts og vítt til veggja. Góðar 
innréttingar. Svalir. Eignin myndi henta frábærlega sem 
opnar glæsilegar skrifstofur. Snyrtileg sameign.  Nánari 
uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson lögg.fs. s: 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is eða Kjartan Hallgeirsson 
lögg.fs s: 824 9093.  V. 65 m.

OFANLEITI 27
103 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 88,1 fm íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi 
við Ofanleiti í Reykjavík. Húsið var byggt árið 1984. Stór 
stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Svalir útaf 
stofu. Góð bílastæði eru við húsið. Sutt er í alla helstu 
þjónustu, verslanir og skóla. V. 43,9 m

DALALAND 7
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland 
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra her-
bergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir, 
gólfsíðir gluggar að hluta. Um er að ræða fallega eign í 
vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað í Fossvogi. Opið hús 
þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45. V. 44,9 m.

RÁNARGATA 46
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og björt 86,7 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í 
nýlegu steinhúsi við Ránargötu í Vesturbænum. Stæði á 
baklóð. Stofa, hol og þrjú svefnherbergi. Svalir eru útaf 
stofu. Opið hús þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45. 
V. 46 m. 

KVISTHAGI 3
107 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð og björt um 80 fm þakíbúð við Kvisthaga í 
Vesturbænum. Mikil lofthæð. Samliggjandi stofa, borðst-
ofa og eldhús. Tvö herbergi. Svalir til suðurs. V. 46,9 m.
Opið hús mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45.

VALSHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

 
Mikið endurnýjuð 82 fm björt útsýnisíbúð á 2.hæð í litlu 
fallegu fjölbýli við Valshóla. Tvö svefnherb. Rúmgóð sto-
fa. Þvottahús innan íbúðar. Gólfefni endurnýjuð að mestu 
leyti og innréttingar að hluta. Svalir útaf stofu. Glæsilegt 
útsýni. Laus við kaupsamning. V. 36,9 m.

VESTURGATA 12
101 REYKJAVÍK

 
Um er að ræða samtals 69,9 fm. Efri hæðin er samþykkt 
sem íbúð og er hún skráð 40,2 fm hol/stofa/herbergi, 
baðherb. með sturtu. Eldhús með góðri innréttingu og 
opið yfir í stofuna. Í kjallara er skráð 29,7 fm geymsla sem 
hefur verið innréttuð sem lítil íbúðaraðstaða. V. 35,9 m. 

HJARÐARHAGI 11
107 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett ca 103 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóð 
og björt stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús 
og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða 
svefnherberginu innaf stofu. Stutt á Háskólasvæðið og 
miðborgina. V. 49,9 m. 

MÁVAHLÍÐ 4
105 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 80,3 fm íbúð í kjallara við Mávahlíð. Sér inn-
gangur. Eignin er til afhendingar við kaupsamning. Nánari 
uppl. inná eignamidlun.is. Bókið skoðun hjá: Hilmar Þór 
Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098 eða Brynjar Þ. Sumarliða-
son lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is V. 33 m.

RJÚPNASALIR 12
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi. Stofa og tvö herbergi. Stórar 
svalir. Mjög snyrtileg íbúð í vinsælu hverfi þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu.Nánari upplýsingar veitir: Daði 
Hafþórsson aðst.m. fast.sala s. 824 9096 og Gunnar J. 
Gunnarsson lg.fs. s. 527 2747. V. 43,2 m. 

VEFARASTRÆTI 7-11
270 MOSFELLSBÆR

 
Glæsileg 112,3 fm ný íbúð við Vefarastræti í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða fullbúna íbúð án megin gólfefna. Stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er 4ra herb. og skiptist m.a. í 
stofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi/þvottahús og 
geymslu.Sjá nánari inná eignamidlun.is Nánari uppl. 
veita: Daði Hafþórsson s. 824 9096 aðst.m. fasteignasala 
og G. Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662 2705, 
andri@eignamidlun.is

LAUFBREKKA 30
200 KÓPAVOGU

 
Höfum fengið í sölu gott 299,4 fm iðnaðarhúsnæði 
við Laufbrekku 30 í Kópavogi. Eignin skiptist í þrjú bil, 
verslun, lager og skrifstofu/afþreyingarherbergi. Eignin 
er vel staðsett í Kópavogi, miðsvæðis á höfuðbor-
garsvæðinu. Eignin selst með leigusamningi.Nánari uppl. 
veitir H. Daði Hafþórsson sölufulltrúi s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is og Gunnar J Gunnarsson lögg. fasteigna-
sali s. 527 2747. V. 75 m. 

RJÚPNASALIR 1
201 KÓPAVOGUR

 
Atvinnu/verslunarhúsnæði sem býður uppá mikla 
möguleika. Eignin er 278 fm og skiptist í tvö bil í dag. 
Um er að ræða tvö fastanúmer á eigninni fyrir sitt hvort 
bilið, annað er 105,6 fm og hitt 172,2. Mörg bílastæði við 
húsið. Þrír inngangar. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu 
s.s. bakarí, hárgreiðslustofa og matsölustaður.Nánari 
upplýsingar veitir: Daði Hafþórsson aðst.m. fast.sala 
s. 824 9096 og Gunnar J. Gunnarsson lg.fs. s. 527 2747.

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

169,2 fm einbýlishús á einni hæð/pöllum á fallegum útsýnisstað við Skúlagötu 15, Borgarnesi. Bílskúr tilheyrir. 
Húsið skipstist m.a. í stóra stofu, sólstofu, þrjú herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Íbúðarrými er skráð 142,2 fm og 
bílskúr 27 fm.Nánari uppl. veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662 2705, andri@eignamidlun.is 
V. 29,4 m.

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 íbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins. Opið hús 
mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45.  V. 59,5 m.

SKÚLAGATA 15, 310 BORGARNES

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍKKELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.      V. 
48,9 m. 

LÆKJASMÁRI 7
200 KÓPAVOGUR

 
Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 
97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Góðar innréttingar. Endurnýjað baðherbergi 
og gott skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og 
innangengt í bílskýli. V. 39,9 m. 

REYNIHVAMMUR 27
200 KÓPAVOGUR

 
Til sölu tvær íbúðir í 3-býlíshúsi. Annars vegar 70 fm 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð. V. 33 m. Hins vegar 2ja til 3ja 
herbergja 70 fm íbúð á jarðhæð ásamt 24 fm bílskúr. V. 
37 m. Sér inngangur er í íbúðirnar.  Nánari uppl. veitir: 
Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg. fasteignasali s. 824 9096, 
hilmar@eignamidlun.is  V. 33 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Björt og mikið endurnýjuð 100,8 fm 4ra herbergja enda 
íbúð þriðju og efstu hæð við Sléttahraun í Hafnarfirði. 
Stofa og þrjú herbergi. Svalir útaf stofu. Útsýni. Þvottahús 
er innaf eldhúsi.  V. 38,5 m. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. Arinn í 
stofu. Aðkoma er góð og garður gróinn og fallegur. Stutt er í verslun og þjónustu, sundlaug, skóla og fl.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is 
V. 99 m.

SUÐURMÝRI 18, 170 SELTJARNARNES

Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð við Reynimel í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Hæðin skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, fjögur herbergi, eldhús, baðherbergi 
og snyrtingu. Íbúðarrými er skráð 155,6 fm og bílskúr 20,8 fm, samtals 176,4 fm. Frábær staðsetning í Vesturbæ-
num. 
Nánari uppl. veitir: Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is 
V. 81,5 m.

REYNIMELUR 62, 107 REYKJAVÍK



Glæsilegt samtals 395 fm einbýlishús við Kleifarveg teiknað af Sigvalda Thordarsyni. Húsið stendur á einstökum 
útsýnisstað ofan við Laugardalinn. Séríbúð er á 1. hæð hússins. Húsið hefur hlotið gott viðhald í gegnum tíðina og 
hefur verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi. Stórar stofur, allt að 7 herbergi. Um 40 fm svalir sem snúa til suðurs 
og vesturs. Glæsilegur garður. Mjög gott úrsýni. 
Nánari uppl. veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fasteignasali s: 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is eða 
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is. 

KLEIFARVEGUR 12, 104 REYKJAVÍK

Vel staðsett 4ra herbergja 147,2 fm efri sérhæð með bílskúr við Selvogsgrunn í Reykjavík. Íbúðarrými er skráð 112,3 
fm og bílskúr 35 fm. Tvær stofur, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi og snyrting. Fallegt útsýni er til suðurs og vesturs 
og stórar svalir. Húsið var yfirfarið að utan vorið 2017.Opið hús mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45. V. 59,9 m. 

SELVOGSGRUNN 29, 104 REYKJAVÍK

KAPLASKJÓLSVEGUR 61
107 REYKJAVÍK

 
Falleg og rúmgóð 131,6 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg. Íbúðin skiptist m.a. í st-
ofu, eldhús, baðherbergi og fjögur herbergi. Auk þess er 
herbergi í kjallara með aðgangi að snyrtingu og geymsla. 
Frábær staðsetning. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Opið hús þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45.  
V. 56,9 m.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 3
101 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett 100,4 fm íbúð eða skrifstofuhæð 
við Skólavörðustíg í hjarta miðborgarinnar. Eignin hefur 
verið nýtt til útleigu. Hátt til lofts og vítt til veggja. Góðar 
innréttingar. Svalir. Eignin myndi henta frábærlega sem 
opnar glæsilegar skrifstofur. Snyrtileg sameign.  Nánari 
uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson lögg.fs. s: 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is eða Kjartan Hallgeirsson 
lögg.fs s: 824 9093.  V. 65 m.

OFANLEITI 27
103 REYKJAVÍK

 
Falleg 3ja herbergja 88,1 fm íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi 
við Ofanleiti í Reykjavík. Húsið var byggt árið 1984. Stór 
stofa og tvö herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Svalir útaf 
stofu. Góð bílastæði eru við húsið. Sutt er í alla helstu 
þjónustu, verslanir og skóla. V. 43,9 m

DALALAND 7
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 79,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Dalaland 
í Fossvogi. Íbúðin er upprunalega teiknuð sem 4ra her-
bergja. Björt stofa með útgangi á rúmgóðar suðursvalir, 
gólfsíðir gluggar að hluta. Um er að ræða fallega eign í 
vel viðhöldnu húsi á eftirsóttum stað í Fossvogi. Opið hús 
þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45. V. 44,9 m.

RÁNARGATA 46
101 REYKJAVÍK

 
Falleg og björt 86,7 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í 
nýlegu steinhúsi við Ránargötu í Vesturbænum. Stæði á 
baklóð. Stofa, hol og þrjú svefnherbergi. Svalir eru útaf 
stofu. Opið hús þriðjudaginn 20. júní milli 17:15 og 17:45. 
V. 46 m. 

KVISTHAGI 3
107 REYKJAVÍK

 
Vel skipulögð og björt um 80 fm þakíbúð við Kvisthaga í 
Vesturbænum. Mikil lofthæð. Samliggjandi stofa, borðst-
ofa og eldhús. Tvö herbergi. Svalir til suðurs. V. 46,9 m.
Opið hús mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45.

VALSHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

 
Mikið endurnýjuð 82 fm björt útsýnisíbúð á 2.hæð í litlu 
fallegu fjölbýli við Valshóla. Tvö svefnherb. Rúmgóð sto-
fa. Þvottahús innan íbúðar. Gólfefni endurnýjuð að mestu 
leyti og innréttingar að hluta. Svalir útaf stofu. Glæsilegt 
útsýni. Laus við kaupsamning. V. 36,9 m.

VESTURGATA 12
101 REYKJAVÍK

 
Um er að ræða samtals 69,9 fm. Efri hæðin er samþykkt 
sem íbúð og er hún skráð 40,2 fm hol/stofa/herbergi, 
baðherb. með sturtu. Eldhús með góðri innréttingu og 
opið yfir í stofuna. Í kjallara er skráð 29,7 fm geymsla sem 
hefur verið innréttuð sem lítil íbúðaraðstaða. V. 35,9 m. 

HJARÐARHAGI 11
107 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett ca 103 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Rúmgóð 
og björt stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús 
og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða 
svefnherberginu innaf stofu. Stutt á Háskólasvæðið og 
miðborgina. V. 49,9 m. 

MÁVAHLÍÐ 4
105 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 80,3 fm íbúð í kjallara við Mávahlíð. Sér inn-
gangur. Eignin er til afhendingar við kaupsamning. Nánari 
uppl. inná eignamidlun.is. Bókið skoðun hjá: Hilmar Þór 
Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098 eða Brynjar Þ. Sumarliða-
son lg.fs. s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is V. 33 m.

RJÚPNASALIR 12
201 KÓPAVOGUR

 
Falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi. Stofa og tvö herbergi. Stórar 
svalir. Mjög snyrtileg íbúð í vinsælu hverfi þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu.Nánari upplýsingar veitir: Daði 
Hafþórsson aðst.m. fast.sala s. 824 9096 og Gunnar J. 
Gunnarsson lg.fs. s. 527 2747. V. 43,2 m. 

VEFARASTRÆTI 7-11
270 MOSFELLSBÆR

 
Glæsileg 112,3 fm ný íbúð við Vefarastræti í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða fullbúna íbúð án megin gólfefna. Stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er 4ra herb. og skiptist m.a. í 
stofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi/þvottahús og 
geymslu.Sjá nánari inná eignamidlun.is Nánari uppl. 
veita: Daði Hafþórsson s. 824 9096 aðst.m. fasteignasala 
og G. Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662 2705, 
andri@eignamidlun.is

LAUFBREKKA 30
200 KÓPAVOGU

 
Höfum fengið í sölu gott 299,4 fm iðnaðarhúsnæði 
við Laufbrekku 30 í Kópavogi. Eignin skiptist í þrjú bil, 
verslun, lager og skrifstofu/afþreyingarherbergi. Eignin 
er vel staðsett í Kópavogi, miðsvæðis á höfuðbor-
garsvæðinu. Eignin selst með leigusamningi.Nánari uppl. 
veitir H. Daði Hafþórsson sölufulltrúi s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is og Gunnar J Gunnarsson lögg. fasteigna-
sali s. 527 2747. V. 75 m. 

RJÚPNASALIR 1
201 KÓPAVOGUR

 
Atvinnu/verslunarhúsnæði sem býður uppá mikla 
möguleika. Eignin er 278 fm og skiptist í tvö bil í dag. 
Um er að ræða tvö fastanúmer á eigninni fyrir sitt hvort 
bilið, annað er 105,6 fm og hitt 172,2. Mörg bílastæði við 
húsið. Þrír inngangar. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu 
s.s. bakarí, hárgreiðslustofa og matsölustaður.Nánari 
upplýsingar veitir: Daði Hafþórsson aðst.m. fast.sala 
s. 824 9096 og Gunnar J. Gunnarsson lg.fs. s. 527 2747.

Sala fasteigna frá
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Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
lögg. fasteignasali

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

169,2 fm einbýlishús á einni hæð/pöllum á fallegum útsýnisstað við Skúlagötu 15, Borgarnesi. Bílskúr tilheyrir. 
Húsið skipstist m.a. í stóra stofu, sólstofu, þrjú herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Íbúðarrými er skráð 142,2 fm og 
bílskúr 27 fm.Nánari uppl. veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662 2705, andri@eignamidlun.is 
V. 29,4 m.

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 íbúð fyrir eldri borgara og rekur Reykjavíkurborg þjónustumiðstöð á jarðhæð hússins. Opið hús 
mánudaginn 19. júní milli 17:15 og 17:45.  V. 59,5 m.

SKÚLAGATA 15, 310 BORGARNES

HVASSALEITI 58, 103 REYKJAVÍKKELDUHVAMMUR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Góð talsvert endurnýjuð efri sérhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Hafnarfirði ofan við Höfnina. Hæðin 
er skráð 137,6 fm og bílskúrinn er skráður 31,9 fm. Þrjú 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Mikið útsýni. Endurný-
jaðar frárennslislagnir. Mjög góð aðkoma að húsinu.      V. 
48,9 m. 

LÆKJASMÁRI 7
200 KÓPAVOGUR

 
Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 
97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Góðar innréttingar. Endurnýjað baðherbergi 
og gott skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og 
innangengt í bílskýli. V. 39,9 m. 

REYNIHVAMMUR 27
200 KÓPAVOGUR

 
Til sölu tvær íbúðir í 3-býlíshúsi. Annars vegar 70 fm 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð. V. 33 m. Hins vegar 2ja til 3ja 
herbergja 70 fm íbúð á jarðhæð ásamt 24 fm bílskúr. V. 
37 m. Sér inngangur er í íbúðirnar.  Nánari uppl. veitir: 
Hilmar Þ. Hafsteinsson lögg. fasteignasali s. 824 9096, 
hilmar@eignamidlun.is  V. 33 m. 

SLÉTTAHRAUN 26
220 HAFNARFJÖRÐUR

 
Björt og mikið endurnýjuð 100,8 fm 4ra herbergja enda 
íbúð þriðju og efstu hæð við Sléttahraun í Hafnarfirði. 
Stofa og þrjú herbergi. Svalir útaf stofu. Útsýni. Þvottahús 
er innaf eldhúsi.  V. 38,5 m. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Fallegt og vel skipulagt 276,6 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða hornhús. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpsherbergi, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Öll rými eru rúmgóð. Arinn í 
stofu. Aðkoma er góð og garður gróinn og fallegur. Stutt er í verslun og þjónustu, sundlaug, skóla og fl.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson lögg. fasteignasali s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is 
V. 99 m.

SUÐURMÝRI 18, 170 SELTJARNARNES

Mjög falleg og rúmgóð samtals 176,4 fm efri sérhæð við Reynimel í Vesturbænum. Sér inngangur. Arinn í stofu. 
Tvennar svalir. Vel skipulögð hæð. Hæðin skiptist m.a. í hol, stofu, borðstofu, fjögur herbergi, eldhús, baðherbergi 
og snyrtingu. Íbúðarrými er skráð 155,6 fm og bílskúr 20,8 fm, samtals 176,4 fm. Frábær staðsetning í Vesturbæ-
num. 
Nánari uppl. veitir: Magnea S. Sverrisdóttir lögg. fasteignasali s. 861 8511, magnea@eignamidlun.is 
V. 81,5 m.

REYNIMELUR 62, 107 REYKJAVÍK
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Lindargata 27, 101 Rvk,
ÍBÚÐ 701 + BÍLSKÚR

Glæsileg 160,2 fm íbúð á 7. hæð 
(næst efstu) ásamt 11,2 fm geymslu 
og 24,1 fm innbyggðum bílskúr, 
samtals 195,5 fm. Mikið útsýni. Allur 
frágangur vandaður og íbúðin mjög 
björt og vel hönnuð. Gott innra 
skipulag. Parket og flísar á gólfum. 
Tvö baðherbergi.  
Afhending við kaupsamning.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Verð 123 millj. 

Sumarhús Þingvöllum. 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI YFIR VATNIÐ.

Tæplega 60 fm. sumarhús í einstakri 
náttúruparadís í  Gjábakkalandi á 
Þingvöllum. Umhverfið er kjarri vaxið 
og frábært útsýni yfir Þingvallavatn 
og til fjalla. Landið er innan þjóðgarðs 
og háð reglum sem um hann gilda. Í 
húsinu eru 2-3 svefnherbergi, stofa, 
eldhús og snyrting. Góður pallur er 
við húsið og ágæt útiaðstaða. 

Verð 16,9 millj.

Lindargata 58, 101 Rvk, 
NEÐRI SÉRHÆÐ. 

Góð, rúmlega 80 fm neðri sérhæð 
með sérinngangi á eftirsóknar-
verðum stað í miðborg Reykjavíkur. 
Tvö svefnherbergi og tvær stofur. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
á undanförnum árum. Mikil lofthæð. 
Íbúðin er laus 15. ágúst. Pantið tíma 
fyrir skoðun.

Verð 43,9 millj.

Sumarhús við Þingvallavatn. 
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. sumarhús með 
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg 
í þjóðgarðinum á Þingvöllum. 
Frábært útsýni yfir vatnið. Lóðin er 
1 ha. leigulóð.  Einstakt tækifæri 
til að eignast sumarhús í þessari 
náttúruparadís. 

Verð 19,8 millj.

Kambasel 75, 109 Rvk, 
NEÐRI SÉRHÆÐ.

Mjög góð 105,5 fm 4ra herbergja 
neðri sérhæð ásamt góðum sólpalli í 
rótgrónu hverfi. Sér hiti og rafmagn. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum. Gott innra 
skipulag. Laus fljótlega. 

Verð 42,9 millj.

Hraunbær 180, 110 Rvk, 
4-5 HERB. 

Góð 107,4 fm, fimm herbergja íbúð á 
annarri hæð. Parket og flísar á  
gólfum. Fjögur svefnherbergi.  
Gott innra skipulag. Pantið tíma fyrir 
skoðun, sýnum samdægurs.

Verð 36,9  millj. 

Laugarnesvegur 64, 2.hæð, 2ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MÁN 19. JÚNÍ KL. 16:30-17:00.

Laugarnesvegur 64, 2.hæð: Góð 
tveggja herbergja ca. 48. fm íbúð á 
annarri hæð í litlu fjölbýlishúsi. Svalir 
frá stofu í suðaustur. Laus strax. 

Opið hús mánudaginn 19.júní kl. 
16:30-17:00, verið velkomin.

Verð 27,9 millj. 

Lokastígur 13, 101 Rvk, efri sérhæð og ris. 
OPIÐ HÚS MÁN 19. JÚNÍ KL. 12:15-13:00.

Glæsileg og mikið uppgerð 130,9 
fm efri sérhæð og ris í 2-býli. 
Sér inngangur og sér bílastæði inná 
lóðinni. Parket á öllum gólfum nema 
hvað baðherbergið er flísalagt.  
Þrjú svefnherbergi ásamt stofu og 
borðstofu. Sjón er sögu ríkari. 

Opið hús mánudaginn 19.júní kl. 
12:15-13:00 og 16:30-17:15,  
verið velkomin. 

Verð 68 millj.

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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur 

fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

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 / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bæjarráð Garðabæjar óskar eftir tilboðum í       
byggingarrétt á lóðunum Brúnás 10 sem er 786fm 
að stærð. Brúnás 12 sem er 766fm að stærð og 
Brekkuás 7 sem er 780fm að stærð. Skila þarf inn 
tilboðum fyrir kl.16:00 föstudaginn 23. Júní 2017.

Nánari skilmála má nálgast hjá Árna Ólafi Lárussyni, fasteigna-
sala í síma 893-4416, netfang arnilar@fstorg.is og/eða Sigurði 
Gunnlaugssyni í síma 898-6106, netfang sigurdur@fstorg.is   

Brúnás 10, Brúnás 12 og Brekkuás 7 
210 Garðabæ

TIL SÖLU!

Árna Ólafur   
Fasteignasali 

893 4416  

Sigurður  
Fasteignasali

898 6106

EINBÝLIS-
HÚSALÓÐIR



OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 17.30-18:00

VERÐ: 109.000.000

Frostaskjól 30    107 Reykjavík

Einstaklega vel viðhaldið einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr í skjólgóðum og rólegum botnlanga. Endurnýjað eldhús, 
gestabað og flest gólfefni á neðri hæð. Endurnýjaðir hallandi gluggar á efri hæð ásamt þakklæðningu á neðra þaki. Neðri hæð: 
Rúmgott eldhús  með eldunareyju, steinn á borði. Borðstofa opin við eldhús og hol. Útgengi út á verönd frá holi. Stofa opin við hol, 
gestabað og tvær forstofur með fataskáp. Geymsla sem er hluti af bílskúr með sérinngangi. Bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara. 
Efri hæð: Mikil lofthæð og bjart rými, rúmgott sjónvarpshol ásamt góðu vinnurými. Þrjú barnaherbergi með svefnrými á efri hæð. 
Hjónaherbergi með útg. út á svalir, fataherbergi innaf. Baðherb. með baðkari og sturtu. Útgengi út á svalir frá baðherb. Þvottahús án 
glugga með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Góð geymsla innaf þvottahúsi. Hitalögn við hellulagt bílaplan og sorpgeymsla fyrir fjórar 
tunnur. Fallegur garður og stór skjólgóð verönd í suður. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 224,7 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 18.30-19.00 

Naustabryggja 27   110 Reykjavík 49.900.000

Glæsilega penthouseíbúð með mikilli lofthæð og stæði í lokaðri 
bílageymslu í bryggjuhverfi Grafarvogs. Eignin er á 2 hæðum (efstu 
hæð) með tvennum svölum og frábæru útsýni út á sjó. Fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt parket, granít á borðum og innfelld 
lýsing. Íbúðin er nýmáluð að innan. Örstutt út í náttúruna og fallegar 
gönguleiðir við sjóinn.  Þetta er íbúð sem hefur verið mikið lagt í og 
er íbúðin stílhrein og falleg. Eign fyrir fagurkera. Íbúðin er í dag 4ra 
herbergja en samkvæmt teikningu er gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum 
og mætti því hæglega fá 3ja svefnherbergið ef vilji er til þess. Sjón er 
sögu ríkari.     
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 117,0 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21. kl. 17.30-18.00

Strikið 12   210 Garðabæ 69.900.000

Glæsileg, björt, rúmgóð og frábærlega vel staðsett íbúð á 6.og 
efstu hæð í fallegu lyftuhúsi að Strikinu 12.  Íbúðin er ætluð fyrir 
60 ára og eldri. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu og 
svalir eru yfirbyggðar. Mikil lofthæð. Frábært útsýni er frá eigninni 
m.a  út yfir Faxaflóasvæðið, til  Bessastaða , Snæfellsjökuls, að 
Esjunni og víðar.  Íbúðin er í húsi hönnuðu fyrir eldri íbúa og er 
aðgangur að þjónustumiðstöð í Jónshúsi.   
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 119,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 17.30-18.00 

Hlíðarhjalli 65    200 Kópavogi

Rúmgóð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í 
Suðurhlíðum Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 97,7fm skv F.M.R . 
Svefnherbergin eru þrjú og frábært útsýni er frá íbúðinni. Búið er að skipta um gler 
í íbúðinni og stigagangur var teppalagður og málaður fyrir nokkrum árum. Stutt er 
í skóla og þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 97,7 m2

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 19:00-19:30

Guðrúnargata 8   105 Reykjavík

*Frábær fyrstu kaup* Mikið endurnýjuð rúmgóð 2ja herb. íbúð í kjallara í þríbýli. 
Sameiginlegur inngangur. Húsið nýlega tekið í gegn að utan og steinað. Búið 
er að endurnýja rafmagn, lagnir og dren. Endurnýjað eldhús og baðherbergi.  
Sérgeymsla í sameign ásamt sameiginl. þvottahúsi.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 64,6 m2

32.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. júní kl.17:30-18:00

Þverbrekka 2    200 Kópavogi

Rúmgóð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í 
Suðurhlíðum Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 97,7fm skv F.M.R . 
Svefnherbergin eru þrjú og frábært útsýni er frá íbúðinni. Búið er að skipta um gler 
í íbúðinni og stigagangur var teppalagður og málaður fyrir nokkrum árum. Stutt er 
í skóla og þjónustu. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm:  692 3344

Herbergi: 4     Stærð: 49,9 m2

29.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 18.30-19.00

Sundlaugavegur 18   105 Reykjavík 39.900.000

Björt, falleg og rúmgóð 3ja herbergja risíbúð miðsvæðis í Laugardalnum. Íbúðin 
er skráð 79,4 fm en er hluti hennar undir súð þannig að gólfflötur mælist stærri. 
Búið er að endurnýja stóran hluta af innréttingum íbúðarinnar ásamt gólfefnum. 
Útgengi er á sólríkar suðursvalir frá stofunni. Stutt er í alla helstu þjónustu. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 79,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl.17.30-18.00

Rauðagerði 45   108 Reykjavík 47.900.000

Stór og rúmgóð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi í rólegum botnlanga. Sérinngangur er 
inn í íbúðina og henni fylgir afgirtur sérgarður. Í eiginni eru fjögur svefnherbergi. 
Íbúðin er töluvert endurnýjuð að innan með nýlegum gólfefnum, endurnýjuðu 
baðherbergi og eldhúsi. Einstaklega góð fjölskyldueign miðsvæðis í borginni.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5    Stærð: 149,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. júni. kl 17.30-18.00

Kvistavellir 43   221 Hafnarfjörður 78.800.000

Frábært fjölskylduhús á einni hæð með 5 svefnherbergjum og tveimur bað-
herbergjum. Mikil lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í öllum rýmum ásamt 
gólfhita. Gott bílaplan með stimpilsteypu og snjóbræðslu er fyrir framan eignina. 
Garður er frágengin með palli, grasi og snjóbræðslu. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 210,8 m2       Tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. júní kl. 17:30-18:00

Fálkagata 21    107 Reykjavík 49.900.000

Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð. Eldhús er með fallegri hvítri innréttingu og góðum borðkrók, 
stofa er björt og rúmgóð en stórir gólfsíðir gluggar gefa íbúðinni einstakan svip, 
útgengi á svalir úr stofu, baðherbergi er flísalagt með hvítri innréttingu. Á gólfum 
er parket. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 

Stærð: 96,7 m2

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
Fasteignasali
895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344



Vorum að fá í sölu 
fallega 172 fm 4ra 
herbergja íbúð á 
2.hæð með stæði 
í bílageymslu við 
Perlukór 1A.  
Tvö rúmgóð 
barnaherbergi, stór 
hjónaálma með 
sérbaðherbergi og 
stórum fataskápum. 
Björt og góð stofa 

og borðstofa. Hvít háglans eldhúsinnrétting.  Flísalagt baðherbergi 
með hvítri háglans innréttingu og baðkari. Falleg og vel skipulögð 
eign með stórum suðursvölum með útsýni. Verð: 64.9 millj.

Falleg 64 fm  2ja 
herbergja íbúð á 
1.hæð á góðum stað 
í Seljahverfinu auk 
24,4 fm bílskúr með 
millilofti. Rúmgóð 
og vel skipulögð 
íbúð sem skiptist í 
rúmgott svefnher-
bergi, bjarta stofu, 

baðherbergi og eldhús með þvottahús inn af. Bílskúrinn stendur 
sér í bílskúrslengju. Góð eign sem vert er að skoða. Stutt í alla 
almenna þjónustu.  Verð 36.9 millj.

Glæsileg ný 
íbúð sem er 
skilað fullbúni 
án gólfefna 
með flísum á 
baðherbergi 
og í þvottahúsi. 
Íbúðin er 3ja 
herbergja 121 
fm horníbúð 
á 1. hæð í 

nýju glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Eitt stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Skipulag eignar: Anddyri, hol, stofa, 
borðstofa, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, og þvottahús. 
Tvennar svalir á þessari íbúð. Laus strax.  Verð 54.5 millj.

Fallegt og endur- 
nýjað 60 fm sumar-
hús við Hraunborgir 
í Grímsnesi með 
góðri timburverönd 
og heitum potti. 
Staðsettning er mjög 
góð og er stutt í sund 
í þjónustumiðstöðinni 
og á Borg. 
 Golfvellir í nágrenninu  
 t.d Kiðjaberg og 

Öndverðarnes. Einnig er par 3 völlur í hverfinu og minigolf. 
Bústaðurinn er ca 50 mínútur frá Reykjavík. Eignin stendur á 5000 
fm leigulóð og er rafmagn og heitt vatn á staðnum. Verð 18.9 millj.

 

Vorum að fá í sölu 
282 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum við 
Furuás 41 í Hafnar- 
firði með 45 fm bílskúr.  
Fimm rúmgóð svefn-
herbergi. Eldhús með 
hvítri innréttingu.  
Tvö baðherbergi. 
Stór stofa með útsýni. 
Staðsetning er góð í 

nýlegu hverfi. Ýmis frágangur er eftir að innan sem og utan.  
Lóðin er grófjöfnuð. Laus strax.  Verð 73.5 millj.

Falleg 69 fm 3ja 
herbergja íbúð 
á 3. hæð í mikið 
endurnýjuðu 
fjölbýlishúsi  
við Bríetartún 
18 í Reykjavík. 
Tvö rúmgóð 
svefnherbergi 
með fataskápum. 
Björt og falleg 
stofa. Eldhús 

með hvítri innréttingu og borðkrók. Flísalagt baðherbergi með 
hvítri innréttingu og sturtu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð. 
Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 34.9 millj.

OPIÐ HÚS

FURUÁS 41– EINBÝLI PERLUKÓR – 4RA HERB. STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU MÁNATÚN – 3JA HERBERGJA

VIÐEYJARSUND – SUMARHÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. JÚN. FRÁ KL  17:00 – 17:30. 

BRÍETARTÚN – 3JA HERBERGJA 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 19. JÚN. FRÁ KL  17:00 – 17:30. 

OPIÐ HÚS

JÖKLASEL 1 – MEÐ BÍLSKÚR
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Stærð: 372 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 3.000 m2 lóð
Fasteignamat: kr. 9.010.000

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Fasteign til sölu á Ásbrú

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt 

samfélag með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. 

Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu 

vaxtarsvæði til framtíðar. Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

AÐALTRÖÐ 2

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Fjölskyldufyrirtæki til sölu
- einstakt tækifæri!

Um er að ræða afar vel rekið fjölskyldufyrirtæki í eigin húsnæði á 
frábærum stað í Reykjavík. 

Fyrirtækið selur eigin framleiðslu og vörur til fyrirtækja og einstaklinga.
Fyrirtækið er með sterk viðskiptasambönd, eigin innflutning og góðar 
og stöðugar arðgreiðslur. Sömu eigendur frá upphafii hátt í tvo áratugi. 
Vaxandi velta og miklir vaxtamöguleikar.

Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu að undangenginni undirskrift 
trúnaðaryfirlýsingar.

450@450.is | Guðmundur H. Valtýsson Lögg. fasteignasali  |  865-3022

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



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

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. 
LUNDUR 5

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

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.  
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð.  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 upplýsingar hjá sölumönnum 
Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SUÐURHÓLAR 35E
• 111 Rvk. 
• 3ja herb. 
• 70,3 fm.
• C.a. 30 fm. timburverönd 
• Sérinngangur. 
• Álklætt hús.
• Byggt árið 2007.
• Verð 34,9 millj.

STAÐARSEL 1
• 109  Rvk. 
• Einbýli. 
• 234 fm. 
• Gott viðhald. 
• Stór bílskúr. 
• Verð 79,8 millj.  

HVANNHÓLMI 28
• 200 Kóp. 
• Einbýli. 
• 304,8 fm. 
• 2 hæðir. 
• Góður bílskúr. 
• Glæsilegur garður. 
• Verð 89,5 millj. 

VINDÁS 1
• 110  Rvk. 
• 105 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 36,9 millj.   

SKIPHOLT 66
• 105 Rvk.  
• 5 herb. 
• 2. hæð. 
• 196 fm. 
• Bílskúr. 
• Byggt árið 2000. 
• Verð 74,5 millj.  

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA 20-26

Nýhöfn 7

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 20-26 í Sjálandi Garðabæ. 

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 

 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

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

Ólafur 
Tryggvason 
Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

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

SJÁVARÚTSÝNI

SNORRABRAUT 56B
• 105 Rvk. 

• 89 fm.  

• 3ja herb. 

• Yfirbyggðar svalir. 

Verð 47,9 millj.

50 ára og eldri
Opið hús í dag mánudag 

frá kl. 16:30 til 17:00



Miðlun fasteignir | Strandgötu 37 | Simi: 412 1600  | midlun@midlunfasteignir.is

Um er að ræða rekstur á veitinga/kaffihús og bar, sem rekið er í eigin húsnæði.
Húsið er á 3 hæðum, samtals 169 fm. Miklir tekjumögleikar framundan.
Nánari uppl.veittar hjá Miðlun fasteignir ehf. í s: 412-1600

 FASTEIGNIR
MIÐLUN

Ömmukaffi Blönduósi
Veitinga og kaffihús í alfaraleið

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

Í Mosfellsdal.
Þriðjungur úr hektara , eignarland á fallegum stað niður við 
Köldukvísl.  Gróið trjám og runnum með litlu 32 fm. húsi 
sem þarfnast viðhalds. Skjólsæll staður örstutt úr þéttbýlinu.  
Verð, 17.8 m. 

Illagil, lóð við Þingvallavatn. 
Flott lóð  0,7 hektari  á fögrum stað í Grafningslandi 
við Þingvallavatn.  Kjarrivaxið   land með góðu útsýni til 
Skjaldbreiðar og yfir vatnið.  Verð: 14 millj. 

Vindakór. 
Glæsileg 113,1 íbúð á vinsælum stað í Kórtahverfinu. 
Vandaðar innréttingar. Gott skipulag. Stæði   í 
bílageymsluhúsi. Flottur frágangur.  Verð: 46,5 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

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Vindakór. 
Glæsileg 104,6 fm.  3ja herb. íbúð á  efstu hæð í  vel 
staðsettu fjölbýli   í Kórahverfi. Steinflísar og parket á gólfum. 
Vandaðar innréttingar.  Opið í eldhús úr stofu.  Svalir í suður. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.  Verð: 39,9 m. 

Leirutangi.
Vel staðsett einbýli á einni hæð. 172 fm. með fallegum 
bakgarði ,sólpalli og heitum potti.  Flott staðs. í lokaðri götu. 
3 svefnh., innangent í bílskúr. Rúmgóð stofa og eldhús. 
Þvottahús inn af eldhúsi. Laus fljótlega.  Verð: 68,8 m. 

Njálsgata.
Ný endurnýjuð. 83 fm. íbúð  á 2. hæð auk lítillar íbúðar 
undir súð.  Hægt að  leigja þær út í sitthvoru lagi. Nýtt þak, 
gler og gluggar, allar innréttingar og tæki  ný.  Flott eign með 
mikla tekjumöguleika. Laus strax. Verð. 45,9 m. 

Kóngsbakki.
Mjög falleg 148,6 fm. íbúð á 2. hæð.  Íbúðin er með góðu 
útsýni. Fallegar innréttingar.  4 svefnherbergi. Flott eldhús. 
Allt fyrsta flokks. Seljendur leita að sérbýli, rað- eða parhúsi 
í neðra Breiðholti. 

Strandagata
Mjög vel staðsett. 90 fm.  tveggja herb.  íbúð  við 
Strandgötu í Hafnarfirði.  Vel innréttuð íbúð  og nýlega  
standsett.  Bílskúr. 

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 8 • 108 Reykjavík

2ja herb. íbúð á 
1.hæð, skráð 62,8 fm. 
Gengið er beint inn 
úr anddyri. Rúmgóð 
stofa með útgangi út 
á suður svalir með 
miklu útsýni, svefn-
herbergi, baðherbergi 
og eldhús. Þvottahús í 
íbúð. Parket og dúkur 
á gólfi. Húsvörður og 
lyfta.  Gróið hverfi. 
Verið velkomin.  
Verð 31,9 millj. 

FROSTAFOLD 6, GRAFARVOGI
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 - 18 

OPIÐ HÚS

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Atvinnuhúsnæði til leigu
Eyjarslóð 9 - 130 m2

Góð 130 fermetra efri hæð án milliveggja, auðvelt að stúka af herbergi, stofu, eldhús og 
vinnuaðstöðu. Salernisaðstaða er á staðnum. Rýmið er laust og afhendist við undirritun 
leigusamnings.
 
Verð er kr. 260 þús. á mánuði. (ekki er innheimtur vsk.)

Möguleiki á eitthvað lægri leigu fyrstu mánuðina 
á meðan leigutaki er að koma sér fyrir. 

Eyjarslóð
101 Reykjavík



Bílar 
Farartæki

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚ - MÚ - RVERK
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

ÞAKVKVK IÐGERÐIR APS
VERKTRKTRK ATAT KI EHF

Þaklekar eru því miður alltof 
algengir í íslenskum húsum. Við 

tökum að okkur öll verkefni sem 
snúa að þakviðgerðum. 

Gsm.841 7601

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG K Á HEITA POTTA OG K
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI 
HARÐVIÐUR TIL 

HÚSABYGGIYGGIY NGA. SJSJS Á NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Fasteignir

 
 
 

 

 

 

 

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. 
FOREIGNERS - ENSKA

ICELANDIC/ÍSLENSKA f. útlendinga 
I, II, III. ENGLISH/ENSKA f. fullorðna 
I, II, III: Start/Byrja: 26/6 -HOLIDAY/
FRÍ- 4/9, 2/10, 30/10, 27/11. Morn/
I, II, III: Start/Byrja: 26/6 -HOLIDAY/
FRÍ- 4/9, 2/10, 30/10, 27/11. Morn/
I, II, III: Start/Byrja: 26/6 -HOLIDAY/

Aftern/Evening - Morgna/Síðd/
Kvölds - 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. Only/Bara 2 - 5 students/nem 
per group/hóp. www.iceschool.is 
-ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

PVC vöðlur . Þykkar og góðar 
vöðlur fyrir erfiðar aðstæður St. 
42-48. Verð 10.950 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI

Í REYKJKJK AVAVA ÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.LAEITT.LAEITT IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir starfskrafti í garðvinnu, 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 
með reynslu. Íslenskumælandi með 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 
með reynslu. Íslenskumælandi með 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 

góða tungumálakunnáttu. Uppl. í 
síma 616 1569.

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir sumarstarfsfólki í vinnu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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