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Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

M Á N U DAG U R

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309
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Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is
sími 690 3111

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820

Kristján Ólafsson
Löggiltur fast.
kol@landmark.is
sími 512 4900

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.
inga@landmark.is
sími 897 6717

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
eggert@landmark.is
sími 690 1472

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.
johanna@landmark.is
sími 698 9470

4ÓNJtlandmark.is

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla
landmark@landmark.is
sími 512 4900

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Skrifstofa/ í námi til lögg.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is
sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

Fallegt raðhús í Garðabæ

H
Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Herdís Valb. Hölludóttir

896 5222

694 6166

Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri
fasteignasali og leigumiðlari Löggiltur fasteignasali B.Sc

693 3356

Lögfræðingur
og löggiltur fasteignasali

Úlfar F. Jóhannsson

hdl. Lögfræðingur. Löggiltur
Fasteignasali. Skjalagerð.

Margrét
Sigurgeirsdóttir

Pétur Steinar
Jóhannsson

Anna F.
Gunnarsdóttir.

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

Lita og innanhús
Löggiltur fasteignasali Löggiltur Fasteignasali.
Stílisti.
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899 9083
Löggiltur fasteignasali

893 4718

892 8778

588 4477

Sturla
Pétursson

Snorri
Snorrason

895-2115

Síðan 1995
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27 | Sími 588 4477 | www.valholl.is

eimili fasteignasala sími
530 6500 kynnir til sölu
vandað raðhús. Húsið er á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið stendur á góðum
útsýnisstað.
Íbúðarrými á neðri hæð 70,2 fm.
Bílskúr 20,0 fm og íbúðarrými í risi
66,4 fm. Byggingarár 1993.
Á neðri hæð hússins er forstofa,
eldhús, þvottahús, gestasalerni og
bjartar stofur.
Á efri hæð hússins er hol, fjögur
svefnherbergi, vandað baðherbergi
og geymsla ásamt geymslulofti.
Árið 2017 var húsið endurbætt
og yfirfarið. Gólfefni pússuð og
lökkuð, veggir sparslaðir og málaðir,
vatns- og raflagnir yfirfarnar og
lýsing endurhönnuð. Baðherbergin,
þvottahús og forstofa með flísar á
gólfi. Önnur rými parketlögð. Loft
á efri hæð klædd með hvíttuðum
panel og innbyggðri lýsingu. Svalir
og skjólgóður garður með afgirtum
sólpalli í suður.
Bílskúr með tengi fyrir rafbíl.
Hellulagt stórt bílaplan með hitalögn. Hellulögð stétt í bakgarði.
Húsið er skráð alls 156 fm. Gott hús
á góðum stað.

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Guðbjörg G.
Blöndal

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali
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Jón Bergsson
hdl. og
lögg. fasteignasali

Fallegt raðhús við Draumahæð í Garðabæ.

Um skoðunarskyldu:
Í lögum um fasteignakaup nr.
40/2002 er kveðið á um ríka
skoðunarskyldu kaupenda á
fasteignum. Heimili fasteignasala
bendir væntanlegum kaupendum á að kynna sér vel ástand
fasteigna við skoðun og fyrir

Gunnlaugur A.
Björnsson

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Ragnar
Þorgeirsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

skrifstofustjóri

viðskiptafræðingur
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Lágholtsvegur - 3-4ra herb
100 fm íbúð á tveimur hæðum, jarðhæð og kjallari. Sérinngangur,
sólpallur. 2-3 svefnherbergi og sér bílastæði. Laus í ágúst.
- Verð 49.500.000.Upplýsingar veitir Bogi 6993444
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Skúlagata 20 - 2ja herb. 60+.
Björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi ætlað
fyrir 60 ára og eldri. Rúmgott herbergi, stofa og eldhús í opnu
rými og geymsla innan íbúðar. Gengið út á skjólgóða suðuverönd og garð. Húsvörður í húsinu. Öll þjónusta eldri borgara á
Vitatorgi. Laus strax. V. 36,9 millj.
Opið hús í dag kl 17:15 -17:45 Uppl veitir Jón 7771215

Finndu okkur
á Facebook
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Nánari upplýsingar gefur Bogi Molby
Pétursson, fasteignasali hjá Heimili,
fasteignasölu, eða Bogi@heimili.is.

Brynjólfur
Snorrason

HÚ

Draumahæð 5 - Vandað raðhús.
Vandað og vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Bjartar stofur, fjögur svefnherbergi , afgirtur
sólpallur, heitur pottur, stórt hellulagt bílaplan með hitalögn,
tengi fyrir rafbíl.
Opið hús í dag kl 18:30 -19:00. Nánari uppl. veitir Bogi
6993444.
- Verð 84.900.000.-

tilboðsgerð og ef þurfa þykir að
leita til sérfræðinga um nánari
ástandsskoðun.

Reykjahlíð 12 - Sérhæð
Rúmgóð björt og vel skipulögð 133 fm hæð með sérinngangi og
útgangi á hellulagða verönd. Íbúðin er mikið endurbætt. Þrjú
góð svefnherbergi og stór stofa. Góður bakgarður
Verð frá 59,9 millj.
Opið hús í dag kl 17:30 -18:00
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Drekavellir 26 - Falleg 3ja herb.
Tvö góð svefnherbergi, samliggjandi eldhús og stofa með útgengi
á rúmgóðar svalir til suðvesturs, ﬂísalagt baðherbergi, þvottahús
í sér rými og stæði í lokaðri bílageymslu. Falleg íbúð í góðu lyftuhúsi. V. 38,9 millj.
Opið hús á morgun (þriðjudag) kl. 17:15 - 17:45. Nánari uppl.
veitir Brynjólfur, s: 896-2953.
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Skólabraut 3 - 65 ára og eldri
2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Skólabraut 3-5 á Seltjarnarnesi.
Íbúðin er skráð alls 56,5 fm . Íbúðin er í góðu ástandi. Hún er með
parketdúk á gólfum og baðherbergi ﬂísalagt í hólf og gólf með tengi
fyrir þvottavél. Eldhús opið yﬁr í stofu. Útgangur úr stofu á sólpall
í sameiginlegum garði. Opið hús í dag 16:30 -17:00. Uppl veitir
Bogi 6993444
Verð 34.000.000.-
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Lautasmári 6 - falleg 3ja.
Tvö rúmgóð svefnh., snyrtilegt baðh. með nýlegri innréttingu, sér
sturtuklefa og baðkari, björt stofa með útgengi á góðar suðursvalir, eldhús með fallegri innréttingu, sér þvottahús innan íbúðar
og sérgeymsla í kjallara. V. 41,9 millj.
Opið hús í dag, mánudag, kl. 17:15 - 17:45. Nánari uppl.
veitir Brynjólfur, s: 896-2953.
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Bæjarlind 9. Vönduð 4ja herb.
Glæsileg ný íbúð í sérlega fallegu lyftuhúsi við Bæjarlind í
Kópavogi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 155,5 fm, parket
á gólfum, ﬂísar í votrýmum, steinn á borðplötum í eldhúsi og
á baðherbergi. Stórar svalir og glæsilegt útsýni. Laus við kaupsamning. V. 79,7 millj.
Opið hús þriðjudag, kl. 17:15 – 17:45. Gunnlaugur s: 617-5161
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar
Óskarsson

Óskar Þór
Hilmarsson

Guðjón
Sigurjónsson

Pálmi
Almarsson

Smári
Jónsson

Auður
Kristinsdóttir

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Edda
Svavarsdóttir

Steinar S.
Jónsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Í námi til lögg. fasteignas.
Gsm: 845-0425

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 898-5254
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LYNGGATA 2
Nýjar vandaðar íbúðir að Lynggötu 2 í Garðabæ.
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LUNDUR 7, 9, 11 og 13
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Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 7-13 í Fossvogsdal í 55 íbúða fjölbýlishúsi. Húsin eru 5 og 6 hæðir.
Fjölmargar stærðir í boði allt frá 107 til 196,8 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 með glerlokunum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.

Verð frá 52,5 millj.
3ja og 4ra herb. íbúðir, 100,7 fm. til 139 fm. Álklætt fjölbýlishús með lyftu. Fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Vandaðar innréttingar. Bjartar og rúmgóðar íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir ﬂestum íbúðum.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
og www.fjarfesting.is
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Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Naustavör 16-20 í Kópavogi.

HLÍÐARÁS 35
• 221 Hfj.
• 244 fm.
• Einbýli.
• Vel skipulagt.
• 4-5 svefnherbergi.
• Frábært útsýni.
• Góður garður.
• Innbyggður bílskúr.
• Verð 87,9 millj.
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LUNDUR 25 – PENTHOUSE
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Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverﬁ við Kársnes í Kópavogi. 3ja til 6 herb. Stærðir frá 122 fm.
til 210 fm. Álklætt hús með lyftu. Hiti í gólfum. Vandaðar íslenskar innréttingar. Glæsilegt sjávarútsýni. Glæsileg hönnun.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LAXATUNGA 92
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• 270 Mos..
• 182,1 fm., raðhús
• Gólfhiti.
• Innbyggður bílskúr.
• Yﬁrbyggðar svalir.
• Verönd
•3 svefnherbergi
• Verð 74,5 millj.
Opið hús þriðjudag frá kl.
17:30 til 18:00
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Sölusýning í dag mánudag frá kl. 17:15 til 18:00 Vel skipulagðar og vandaðar íbúðir á vinsælum
útsýnisstað við Lynggötu 2, Urriðaholti í Garðabæ. Aðeins fjórar íbúðir eftir. Stutt í afhendingu.

NAUSTAVÖR
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Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 7-13 í Kópavogi.
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• 203 Kóp.
• Nýtt hús
• Glæsileg 179 fm. íbúð
• Stórar þaksvalir
• Tvö stæði í bílageymslu.
• Tvö baðherbergi.
• fallegt útsýni
• Glæsilega innréttuð íbúð
Opið hús þriðjud. frá kl.
17:15 til 17:45 kl.

GRANASKJÓL 13

URÐARSTÍGUR 9

• 107 Rvk.
• Sérhæð
• 176,2 fm.
• Vel viðhaldið.
• Verönd.
• Bílskúr.
• Verð 79,9 millj.
Opið hús þriðjudag frá kl.
17:15 til 17:45

• 101 Rvk.
• 4ra herb.
• 115,1 fm.
• Bílskúr.
• Möguleiki á 2 íbúðum.
• Verð 52 millj.

DIGRANESHEIÐI 2

TRÖLLAKÓR 2-4

• 200 Kóp.
• Sérhæð.
• 398,4 fm.
• Gott útsýni.
• Tvöfaldur bílskúr.
• Stórar stofur.
• Góður garður.
• Verð 115 millj.

• 203 Kóp.
• 4ra herb.
• 160,7 fm.
• Endaíbúð.
• Efsta hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Verð 59,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.
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SKÚLAGATA 20, 0901
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• 101 Rvk.
• 63,4 fm.
• 2 herbergja.
• fallegt útsýni, suðursvalir.
• Gott skipulag.
• Húsvörður, góð sameign
• Tilbúin til afhendingar
• Verð 36,9 millj.
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 16:30 til 17:00
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Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is
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Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg.
fasteignasali
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
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Sunnuﬂöt 9 - Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús.

Holtagerði 20 – Kópavogi. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 146,4 fm. efri sérhæð að
meðt. bílskúr og geymslu í góðu steinsteyptu
húsi við Holtagerði. Aukin lofthæð er yﬁr hluta
stofu sem er með stórum gluggum til suðurs og
vesturs. Fjögur góð herbergi. Eldhús með gluggum
til norðurs og vesturs. Nýlega er búið að mála
glugga á suður- og vesturhlið hússins. Skipt var
um þak fyrir um 6-7 árum síðan. Nýleg gólfefni á
hluta íbúðar. Auk þess er nýlega búið að skipta um
bílskúrshurð.
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað 243,9
fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum
58,3 fm. bílskúr. Auðvelt er að gera 2ja herbergja
aukaíbúð á neðri hæð. Eignin var öll endurnýjuð
árið 2004 á vandaðan og smekklegan máta.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur með arni
og útsýni til suðurs. Glæsilegt eldhús með hvítum
innréttingum og útgengi á verönd. Þrjú herbergi.
Lóðin er 964 fm. að stærð, falleg og skjólsæl.
Hellulögð innkeyrsla. Viðarverönd til vesturs og
suðurs með skjólveggjum, útiarni og heitum potti.

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð í
grónu hverﬁ á Kársnesi. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og sundlaug.

Verð 125,0 millj.

Verð 59,9 millj.

Ystasel. Vel staðsett einbýlishús á grónum stað.

Hæðarbyggð 15 – Garðabæ. Einbýlishús með verðlaunalóð.

Virkilega fallegt og vandað 301,7 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum 45,6
fm. bílskúr við Ystasel. Húsið stendur á 700,0 fm.
ræktaðri og gróinni lóð með skjólsælli hellulagðri
verönd til suðurs með hitalögnum undir. Mögulegt
væri að gera litla aukaíbúð á neðri hæð hússins.
Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð í gegnum
tíðina, t.a.m. eldhúsinnréttingar, loft á efri hæð
tekin upp, þvottahebergi endurnýjað o.ﬂ. Húsið var
allt málað að utan, sem og gluggar, árið 2016.
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Verð 89,9 millj.

Eignin verður til sýni þriðjud. frá kl. 17.15 – 17.45
Vandað og afar vel staðsett 243,0 fm. einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum
bílskúr auk um 20,0 fm. sólskála við Hæðarbyggð.
Útsýnis nýtur frá stofum efri hæðar og úr sólskála
út á sjóinn, að Snæfellsjökli, Esjunni og víðar.
Samliggjandi rúmgóðar stofur. Sjónvarpsstofa með
útgengi í sólskála. Fjögur herbergi.
Lóðin er einstaklega falleg verðlaunalóð með
miklum veröndum, skjólveggjum og fallegum
gróðri. Staðsetning er virkilega góð þaðan sem
stutt er í Hofstaðaskóla og Fjölbrautaskólann
í Garðabæ . Stutt er í leikskóla, grunnskóla og
íþróttasvæði.

Verð 89,9 millj.

Garðhús - Grafarvogi. 4ra herbergja glæsileg íbúð ásamt bílskúr.

Óðinsgata. Einbýlishús á bakóð.

Björt og vel skipulögð 150,6 fm. íbúð á 3. og
4. hæð, efstu hæðir, með rúmgóðum svölum til
suðurs og fallegu útsýni til norðurs. Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. Eldhús er endurnýjað á afar
vandaðan og glæsilegan máta með vönduðum
eldhústækjum. Tvö svefnherbergi. Opið rými sem
er sjónvarpsrými og skrifstofa. Nýlegt parket á
aðalhæð og búið er að skipta um ﬂesta ofna í íbúð.
Íbúðinni fylgir 20,6 fm. bílskúr.

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 115,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á baklóð við Óðinsgötu
6a auk 6,0 fm. geymsluskúrs á lóð. Aukin lofthæð
er á efri hæð hússins og fallegir viðarbitar í loftum,
en lofthæð á neðri hæð hússins er um 2,0 metrar.
Eldhús með fallegum uppgerðum innréttingum.
Sjónvarpsstofa. Tvö herbergi. Búið er að endurnýja gler og glugga. Lóðin er skjólsæl og afgirt
með tyrfðum ﬂötum.

Verð 57,9 millj.
Staðsetning er afar góð. Stutt er í leikskóla,
grunnskóla og íþróttasvæði.

Verð 59,9 millj.

Stóragerði. 4ra herbergja íbúð með tvennum svölum.

Háteigsvegur. 4ra herbergja hæð. Tvennar svalir.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 95,8 fm. íbúð
með tvennum svölum á efstu hæð í vel viðhöldnu
fjölbýli við Stóragerði. Stofa / borðstofa með
útgengi á svalir til suðurs. Opið eldhús með hvítri
háglansinnréttingu og nýlegum tækjum. Þrjú herbergi. Útgengi á svalir til norðurs úr hjónaherbergi.
Geymsla innan íbúðar. Búið er að steina húsið að
utan og skipta um gler í sameign.

Afar sérstök og aðlaðandi 143,2 fm. hæð á
frábærum stað við Háteigsveg. Hæðin er mjög
rúmgóð með stórum herbergjum og stóru holi.
Aukin lofthæð er í íbúðinni sem gefur henni
evrópskt yﬁrbragð og tvennar svalir, til suðurs og
vesturs. Þrjú herbergi en möguleiki væri að bæta
við fjórða svefnherberginu á hæðinni. Eldhús með
miklu skápaplássi. Fallegur sameiginlegur stigagangur með rishæð. Frábær staðsetning í nálægt
við miðborgina.Eign sem kemur á óvart.

Verð 41,9 millj.

Verð 59,9 millj.

Fálkagata. 2ja herberja íbúð.

Sumarhús – Vatnsendahlíð – Skorradal. Hornlóð við vatnið.
Heilsárshús við Vatnsendahlíð nr. 31 í Skorradalshreppi. Eignin stendur á 2.975,0 fm. leigulóð
á jarðarmörkum Vatnsenda og skógræktarinnar
í Hvammi. Hornlóð á besta stað við vatnið. Fallegt útsýni yﬁr Skorradalsvatn og fögur fjallasýn.
Húsið var byggt árið 2000, sérstaklega styrkt og
vandað í hólf og gólf. Byggt á steyptum sökkli og
með skriðkjallara. Skiptist í forstofu, baðherbergi,
eldhús, borð- og setustofu, 3 svefnherbergi auk
gestahúss. Heitur pottur og útisturta.

Góð 73,1 fm. íbúð á 1. hæð, jarðhæð við Fálkagötu 12 í Reykjavík. Stofa með glugga til suðurs.
Svefnherbergi með glugga til norðurs. Eldhús með
hvít málaðri innrétingu. Húsið virðist vera í góðu
ásigkomulagi að utan. Búið er að endurnýja klóaklagnir undir húsi og út í götu fyrir um 2 árum síðan.

34,9 millj.

Verð 32,9 millj.

Frábær staðsetning í göngufæri við Háskóla
Íslands. Stutt í göngu- og hjólaleiðir. Hagaskóli
og Vesturbæjarlaug í næsta nágrenni.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957
Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

NESBALI 7
170 SELTJARNARNES

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur
fasteignasali,
löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í
viðskiptafræði,
löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

MÁVAHLÍÐ 36
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herb. efri hæð í litlu fjölbýli. Húsið hefur einnig verið nýlega standsett að utan. Íbúðin sem er skráð
117,8 fm skiptist í hol, tvær stofur, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og fataherbergi. Frábær staðsetning í Hlíðunum.
V. 61,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

OPIÐ HÚS

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6B
101 REYKJAVÍK

mánudaginn 11. júní
milli 17:15 og 17:45.

OPIÐ HÚS
Fallegt 190,0 fm einbýlishús á einni hæð við Nesbala á Seltjarnarnesi. Innbyggður bílskúr. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu,
opið vinnuherbergi, arinstofu, sjónvarpshol, tvö herbergi, fataherbergi, þvottahús og tvö baðherbergi. Mjög góð staðsetning.
V. 79,9 m.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Magnea S. Sverrisd.
löggiltur fasteignasali
Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar fasteignasala
Sími 661 6021 hreidar@eignamidlun.is

SLÉTTUVEGUR 17
103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
2ja herb. 90,2 fm björt íbúð í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Suðursvalir. Glæsilegt útsýni yfir Fossvoginn. Húsvörður er í húsinu.
Íbúðin er fyrir 55 ára og eldri en engin félagsskylda. Laus við kaupsamning. Mikil sameign, svo sem líkamsræktaraðstaða og heitur
pottur og starfrækt er hárgreiðslustofa og snyrtistofa í húsinu. V. 49,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 12. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

LOGALAND 23
108 REYKJAVÍK

Vel skipulögð og staðsett 84,4 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Skólavörðustíg. Fallegt útsýni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs.
Eignin er einstaklega vel staðsett, stutt er í alla þjónustu s.s. matvörubúðir, verslanir, miðbæinn o.fl. Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 46,9 m.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI
8 70
SKIPHOLT
108
105 REYKJAVÍK

79 m²

OPIÐ HÚS

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

Glæsileg 2ja herb. 52,6 fm íbúð í fallegu fjölbýli við Skipholti 70 í
Reykjavík. Um er að ræða íbúð á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi en
byggt var ofan á eldra verslunarhúsnæði árið 2017. 39 bílastæði
eru sameiginleg. Studio Granda sáu um hönnun hússins innan
sem utan. V. 37,9 m.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli 12:15 og 12:45.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

ÁSENDI
8
GRANDAVEGUR
37
108
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 636
BALDURSGATA
108 REYKJAVÍK
101

79 m²

2ja herbergja 53,4 fm íbúð á vinsælum stað í Þingholtunum í
miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi,
herbregi og forstofu. Stutt er í fjölbreytta þjónustu, menningu og
mannlíf. V. 31,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 13. júní milli 17:30 og 18:00.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

BORGARGERÐI 626
HJARÐARHAGI
108 REYKJAVÍK
107

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Mjög fallegt talsvert endurnýjað raðhús á pöllum í Fossvogi. Húsið er skráð 228,7 fm, þar af bílskúr 25,6 fm. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. Stór timburverönd í suður. Fjögur svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Frábær staðsetning. V. 84,9 m.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

Vorum að fá í sölu góða 39,5 fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi við Grandaveg 37 í Reykjavík. Nýlegt járn á þaki, nýleg gólfefni og nýir gluggar. Eignarlóð skráð 228 fm. V. 29,95 m.
Opið hús þriðjudaginn 12. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098.

Rúmgóð 120 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga 26 í Vesturbænum. Tvær stofur, þrjú herbergi, tvö baðherbergi. Örstutt í leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu
þjónustu. V. 46,9 m.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

GRENSÁSVEGUR 11
Alexander Ingi
Kristjánsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 695 7700

Gunnar Jóhann
Gunnarsson
Hdl., löggiltur
fasteignasali
Sími 695 2525

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

SÍMI 588 9090
Hreiðar Levy
Guðmundsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 661 6021

HRINGBRAUT 47
107 REYKJAVÍK

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Kamilla Björk
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

VIÐ ELLIÐAVATN - HÚSEIGNIR OG BYGGINGARLÓÐ
BREIÐAHVARF 10 OG 12, 203 KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS
Mjög falleg 98,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við Hringbraut í Vesturbænum. Íbúðin er 3ja herb. en auk þess fylgir 8 fm herbergi í risi.
Svalir útaf stofu. Bílastæði eru á baklóð. Örstutt í skóla, sundlaug, kaffihús, kvikmyndahús, verslanir og alla helstu þjónustu. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 41,9 m.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s. 861 8511.

ÁSENDI
8
BORGARTÚN
30B
108 REYKJAVÍK
105

79 m²

BORGARGERÐI
LANGALÍNA 29 6
108
210 REYKJAVÍK
GARÐABÆR

119,5 m²
51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS
Snyrtileg og rúmgóð 167 fm endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við
Borgartún ásamt sér stæði í bílageymslu. Lyfta opnast beint
inní íbúð. Íbúðin skiptist í anddyri, þvottahús, eldhús, borðstofur,
tvær setustofur, tvö svefnherbergi og tvö baðherbergi. Tvennar
svalir. Íbúðin snýr í suðvestur. V. 72,9 m.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Nánari uppl.: Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s. 864 5464.

ÁSENDI
8 5
SELJALAND
108 REYKJAVÍK

79 m²

Stóglæsileg 4ra herbergja 116 fm íbúð á efstu hæð í vönduðu fjölbýli með stæði í bílageymslu. Aukinn lofthæð. Vandaðar innréttingar og fallegt útsýni. Stórar suður svalir. Bæði leik- og grunnskóli eru í götunni. Hægt að hlaða rafbíl í bílageymslu.
V. 64,9 m.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093.

BORGARGERÐI
SKÚLAGATA
20 6
108 REYKJAVÍK
101

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Til sölu um 100 fm einbýlishús á einni hæð og 2ja herb. 40 fm hús
einnig á einni hæð. Eignirnar standa á 2.500 fm lóð. Heimilt er að
skipta lóðinni og byggja einbýlishús á tveimur hæðum á nýrri lóð.
Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn og til fjalla.

ÁSENDI
8 6A
VALLAKÓR
108
203 REYKJAVÍK
KÓPAVOGUR

79 m²

OPIÐ HÚS

löggiltur fasteignasali
Sími 695 7700

BORGARGERÐI366
119,5 m²
DREKAVELLIR
108
221 REYKJAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR51,9 MILLJ.

OPIÐ HÚS

4ra herb. 123,5 fm íbúð á annari hæð (efri) merkt 02-01 með bílskúr. Nýir gluggar og gler. Mjög gott útsýni. Einstaklega góður
staður. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin er laus til afhendingar við
kaupsamning. V. 49,9 m.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI
8
KÓNGSBAKKI
7
108 REYKJAVÍK
109

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Sverrir Kristinsson
Alexander Ingi Kristjánsson löggiltur fasteignasali

79 m²

Falleg og vel umgengin tveggja herbergja 64,4 fm íbúð á 4. hæð
í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu 20 í Reykjavík. Góðar suður svalir,
tengi fyrir þvottavél á baðherbergi. Íbúðina má aðeins selja þeim
sem eru eldri en 60 ára.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

BORGARGERÐI
6
SELVAÐ
1
108 REYKJAVÍK
110

119,5 m²
51,9 MILLJ.

Ný og glæsileg 80,5 fm 3ja herbergja íbúð í nýju álklæddu lyftuhúsi á mjög góðum útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er á jarðhæð
og fylgir henni stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist fullfrágengin með gólfefnum í júní. V. 39,99 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

Mjög falleg 175,6 fm íbúð merkt 02-03 í skemmtilegu 6 íbúða
fjölbýlishúsi á Völlunum. Sér inng. Íbúðin er á þremur hæðum.
Stofa/borðstofa, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Mikil
lofthæð. Svalir til suðurs.
Opið hús mánudaginn 11. júní milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700.

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST
Höfum verið beðin að útvega viðskiptavini okkar u.þ.b. 175-200
fm atvinnuhúsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Lyfta þarf að vera í húsinu eða hægt að ganga beint inn frá götu.
Næg bílastæði þurfa að vera.

OPIÐ HÚS
Vel staðsett 96,7 fm 4-5 herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við
Kóngsbakka. Rúmgóð parketlögð stofa og fjögur herbergi. Svalir
útaf stofu. V. 35,5 m.
Opið hús miðvikudaginn 13. júní milli 16:30 og 17:00.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021.

4ra herbergja 114,2 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu vel staðsettu
nýlegu lyftuhúsi við Selvað í Norðlingaholti. Stæði í bílageymslu
fylgir. Sér inngangur af svalagangi. Þrjú svefnherbergi. Sér
þvottahús. V. 47,9 m.
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

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

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

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

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 R Sími: 552 1400
www.fold.is5R5fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptalögfr. og í
löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

Hraunbær 90, 110 Rvk., 2ja herb.

Bollagarðar 7, 170 Seltjarnarnesi

Leifsgata 3, 101 Rvk.

OPIÐ HÚS MÁN 11/6 KL. 17:00-17:30.

ENDARAÐHÚS

3JA + AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

Bollagarðar 7, Seltjarnarnesi. Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á góðum stað við
Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist í eldhús með fallegri hvítri eldhúsinnréttingu,
stofur og gestasnyrtingu. Á efstu hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi með baðkari
og sturtuklefa. Á neðstu hæð er þvottaherbergi og tómstundaherbergi sem mögulegt
væri að nota sem svefnherbergi. Verð 85,9 millj. Eignin er laus til afhendingar við
kaupsamningsgerð.

Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt herbergi í kjallara,
samtals 100,4 fm. Parket og ﬂísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í miðbænum, stutt í sund, skóla og alla þjónustu. Þetta er falleg íbúð á frábærum stað ásamt
aukaherbergi með fjölbreytilegum nýtingarmöguleikum. Tímabundinn leigusamningur til 6
mánaða sem hægt er að yﬁrtaka. Verð 45,9 millj.

S

IÐ
OP

HÚ

Hraunbær 90, 1.hæð. Ca. 52 fm. vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð á góðum stað í
Hraunbæ. Húsið er í viðgerðarferli og ber seljandi þann kostnað.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Gott innra skipulag. Stutt í margvíslega þjónustu.
Verð 26,9 millj. Opið hús mánudaginn 11. júní kl. 17:00-17:30, verið velkomin

Mávabraut 12B, 230 Reykjanesbæ,

Sætún, lóð á fallegum stað á Kjalarnesi.

RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM.

Óskum eftir
Íbúðareigendur / leigusalar

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir Mávabraut 12B, Reykjanesbæ. 131,5 fm raðhús á
tveimur hæðum ásamt 35,3 fm bílskúr samtals 166,8 fm. Neðri hæð: Anddyri, gestasnyrting, geymsla og þvottahús. Hol með ﬂísum á gólﬁ. Stofa með parketi á gólﬁ, hurð út á
verönd. Eldhús með ﬂísum á gólﬁ, þokkaleg innrétting. Efri hæð : Hol með parketi á gólﬁ.
Hjónaherbergi með dúk á gólﬁ, fataskáp, hurð út á svalir. Þrjú barnaherbergi með plastparketi og dúk á gólfum, fataskápur er í einu þeirra. Baðherbergi með
ﬂísum á gólﬁ, baðkari og innréttingu. Bílskúr er án hita. Erum með úrval eigna á
Suðurnesjunum á skrá, endilega haﬁð samband.
Verð 36 millj.

Óskum eﬁr íbúðum til leigu og
kaups í öllum hverfum Reykjavíkur
fyrir opinberan aðila
ásamt stóru sérbýli og 300-500 fm
atvinnuhúsnæði.
Sætún, svæði E: 2.536 fm lóð í miðju landi Sætúns á Kjalarnesi. Landið er með miklum
trjágróðri og er skilgreind sem lóð undir íbúðarhúsnæði.
Fallegur staður, sveit í borg. Nánari upplýsingar um þessa lóð og ﬂeiri landshluta á
Kjalarnesi á skrifstofu.
Verð 14,8 millj.

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

HJARÐARHAGI 26, 107 RVK

46.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Traustar greiðslur, langur leigutími.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Þú ﬁnnur okkur á fold.is

GARÐSENDI 11, 108 RVK

37.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

HJALTABAKKI 32, 109 RVK

28.5M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Fimm herb., 120,1 fm íbúð. Tvær stofur, eldhús, baðherbergi, Falleg 3 herbergja íbúð í kjallara, með sérinngang. Eignin Tveggja herbergja, 74,5 fm. íbúð á jarðhæð, með fínum palli
gestabaðherbergi og þrjú svefnherbergi. Geymsla og er mikið endurnýjuð, á frábærum stað þar sem stutt er í alla í suður. Merkt stæði á plani fylgir eign og geymsla í sameign.
þjónustu.
sameiginlegt þvottahús í sameign.

RAUÐARÁRSTÍGUR 5, 105 RVK

29.9M
OP
IÐ

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

SKÓGARÁS, 110 RVK

45.9M

KETILHÚSHAGI

22.9M

HÚ
S

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 13. júní. kl. 17:30-18:00. Stakfell kynnir í Í einkasölu 98 fm 4ra herbergja íbúð auk 24.5 fm bílskúrs.

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

Vandað 80 fm sumarhús á ﬂottum stað við Varmárdalslæk rétt
einkasölu: Snotur 46,1 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli Björt og falleg endaíbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli. Hæð, ris og austan Hellu. Hitaveita, pottur og stór verönd. Gróið land.
bílskúr.
miðsvæðis í Reykjavík. Stór bakgarður. Laus 1. ágúst.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

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

Sími:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
695 5520

Sími:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Sími:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Sími:

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
775 1515

Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Helgi Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 780 2700

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Sími:

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Melgerði 5
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Miðvikudaginn 13.júní kl. 17:15 - 17:45

þriðjudaginn 12.júní kl. 17:00 - 17:30

Fallegt 188 fm einbýli með bílskúr
Frábær staðsetning örstutt frá Grundagerðisgarði
Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi
Bjartar góðar stofur
Nýuppgert bað og þvottahús í kjallara
Möguleiki á aukaíbúð
Fallegur garður
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

84,9 millj.

)DOOHJRJYHOVNLSXO¸J²IP JµOIˌ¸WXUFD
100 fm) 4ra herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í
nýlega endurbættu steinhúsi á þessum vinsæla
stað í Reykjavík
Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni
Samtals er eignin því 102,4 fm.
Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Verð :

49,9millj.

Ólafsgeisli 27
113 Reykjavík

Fasteignasalan

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000
www.miklaborg.is

584,6 fm gistiheimili við
Smáragötu 16 og Sóleyjargötu
Glæsilegt einbýlishús, 207,4 fm
Eignin skiptist í 14 svefnherbergi á fjórum hæðum auk 27 fm bílskúrs
Baðherbergin eru svipað mörg og svefnherbergi
Morgunverðarsalur, 2 eldhús, stór þvottarými í kjallara
*LVWLOH\ˋHUWLOVWD²DURJJLOGLUWLO

Verð :

Heitur pottur í garðinum

104,0 millj.

Fallegt útsýni
Arinn í stofu
/DXVˌMµWOHJD

Nánari upplýsingar veitir:

Með þér alla leið

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

Verð :

275,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Austurkór 98

203 Kópavogur

Í einkasölu stórar og fallegar 3ja og 4ra
herb íbúðir. Nýtt lyftuhús, einstakt útsýni
og staðsetning. Íbúðirnar eru 134 fm og
153 fm að stærð, öll rými rúmgóð.
Opin og falleg stofu og eldhúsrými,
tvennar svalir eða verandir.
Svefnherbergi og baðherbergi stór

Verð frá :

59,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Stóragerði 10

108 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð
86 fm með suður svölum

Verð :

37,9 millj.

Nýlegt baðherbergi
Tvö góð svefnherbergi og stofa

Verð :

45,5 millj.

Vatnsstígur 18

101 Reykjavík

176 fm
Glæsileg íbúð - sjávarútsýni
3 svefnherbergi, suðursvalir
Stæði í bílageymslu

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Árskógar 6

109 Reykjavík

Stórglæsileg 210,8 fm útsýnisíbúð
fyrir 60 ára og eldri
Tvö stæði í bílageymslu. Á 13. og efstu hæð
með óhindruðu útsýni til sjávar og fjalla
Afar veglegar stofur með mikilli lofthæð
Falleg hjónasvíta og tvö önnur herbergi
Nýmáuð og nýpússað gegnheilt parket

Verð :

99,0 millj.

Nánari upplýsingar:

Tilboð óskast

Háaleitisbraut 153
Fín 4 herbergja 107 fm íbúð
við Háaleitisbraut
Þrjú góð svefnherbergi
Þvottahús innaf eldhúsi
Geymsla í kjallara

Verð :

Njörvasund 1

104 Reykjavík
Verð :

46,7 millj.

Miðstræti 5

44,4 millj.

Góð sérhæð á 1. hæð með sérinngangi
Eftirsótt staðsetning - Virðulegt hús

Suðurbraut 2 og 3
Gott sumarhús við í Bláskógabyggð ásamt
2460 fm eignarlóð (Suðurbraut 3) þar sem
OH\ˋHUWLOD²E\JJMDIPE¼VWD²
Einnig er heimild til að stækka
Suðurbraut 2 upp í 75 fm
Hentar vel samheldnum fjölskyldum
Nánari upplýsingar:

801 Þingvellir
Verð :

17,0 millj.

Álagrandi 25

43,9 millj.

107 Reykjavík

Falleg og skemmtilega skipulögð 111 fm
4ra til 5 herbergja
Mikil lofthæð í stofu og fallegt útsýni
3-4 svefnherbergi
Frábær staðsetning

s. 865 4120 Ásgrímur Ásmundsson

Verð :

53,9 millj.

Verð :

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík

Frostafold 23

69,8 millj.

Hugguleg 5 herb. íbúð með bílskúr 148,9 fm
á tveimur hæðum þar af er bílskúr 24,5 fm

112 Reykjavík

Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol
19,8 fm útsýnissvalir til suðurs
Sér þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

löggiltur fasteignasali

Vörðás

801 Biskupstungur

Glæsilegt 100 fm sumarhús á fallegum
útsýnisstað í Úthlíð
Mjög vandað hús og vel um gengið
Verönd allan hringinn í kring um bústaðinn,
heitur pottur, gott leiksvæði,
heitt og kalt vatn
s. 780 2700 Helgi Jónsson

Verð :

löggiltur fasteignasali

Eignin er laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

221 Hafnarfjörður

Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Brekkuás 3

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

103 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

77,2 millj.

löggiltur fasteignasali

Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja
íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við Brekkuás
¯+DIQDUˋU²L
Tvö góð svefnherbergi, tvær stofur
Þvotthús innan íbúðar - Lyfta

s. 778 7272 Axel Axelsson

Falleg hæð
Samtals 97 fm að stærð
Að viðbættu tæplega 50 fm rislofti
Þrjú svefnherbergi
Tvískipt stofa
Tvennar svalir
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

löggiltur fasteignasali

Verð :

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

108 Reykjavík

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir

Heiðargerði 45
Stílhreint og bjart raðhús
Alls skráð 193 fm á tveimur hæðum
Þrjú svefnherbergi á efri hæð
$XNDKHUEHUJLPH²ZF¯HQGDE¯OVN¼UV
Miklar endurbætur framkvæmdar
Stór pallur með heitum potti
Bílskúr, hiti undir innkeyrslu
Nánari upplýsingar:

löggiltur fasteignasali

Frábært útsýni

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

108 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

s. 778 7272 Axel Axelsson

Stóragerði 6
Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
miðsvæðis í Reykjavík í vel viðhöldnu
fjölbýlishúsi, ásamt bílskúr
3 góð svefnherbergi
Nýlega er búið að steina húsið að utan
Tvennar svalir, til norðurs og suðurs

Verð :

39,9 millj.

Stangarbraut 4
Heilsárshús sem er samtals 107 fm
með gestahúsi og heitum potti
Heitt vatn er á svæðinu
Steypt gólfplata með gólfhita
4 svefnherb., 2 baðherbergi, fallegt útsýni
Sundlaug og 18 holu golfvöllur er innan
girðingar 12 mín keyrsla til Selfoss
s. 775 1515 Jason Ólafsson

Með þér alla leið

53,2 millj.

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð :

löggiltur fasteignasali

801 Selfoss
Verð :

39,9 millj.

Austurkór 139

203 Kópavogur

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús
Staðsteypt hús á einni hæð
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými
Mikil lofthæð og stórir gluggar
3 herb,. stórt þvottahús og geymsluloft
Frágengin lóð, verönd og pottur

Verð :

78,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Garðatorg 6

210 Garðabær

121,1 fm íbúð á efstu hæð
Góð og mikil lofthæð
2 svefnherbergi
Stæði í bílageymslu

Verð :

67,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Víðimelur 66

107 Reykjavík

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús
á góðum stað við Víðimel 66
Húsið er á þremur hæðum og einfalt
er að gera aukaíbúð á neðstu hæðinni.
Vönduð og virðuleg eign í hjarta
vesturbæjarins þar sem stutt er í alla helstu
þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

Tilboð óskast

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Flétturimi 36

112 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð
Lítið fjölbýli að stærð 97,5 fm
Gengið innaf svölum í íbúðina
Viðhaldslétt hús að utan, húsið steinað
Stórar suðvesturur svalir út úr stofu
Vel skipulögð og nýtist einstaklega vel
Staðsetning hentug fyrir fjölskyldufólk

Maltakur 3B

210 Garðabær

Falleg og vel um gengin endaíbúð
á efri hæð
Gott innra skipulag, eignin er samt. 116,6 fm
Stórt og bjart stofu og eldhúsrými
Fallegt útsýni
Tvö góð svefnh., sér baðh innaf hjónaherb.
Þvottahús er sér innan íbúðar

Verð :

56,9 millj.

Nánari upplýsingar:

Verð :

42,5 millj.

Jófríðarstaðavegur 6
Fallegt einbýlishús á þremur hæðum við
Jófríðarstaðaveg 6 í Hafnarf. ásamt bílskúr
Húsið er alls 213,4 fm
Fimm svefnherbergi
Möguleiki á að loka alveg á
kjallara og leigja út
s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

Torfufell 29

111 Reykjavík

Vel skipulögð íbúð á 2 hæð í Torfufelli 29
2ja herbergja 57 fm

Verð :

25,3 millj.

Búið að klæða húsið
Stutt í alla helstu þjónustu
Nánari upplýsingar:

220 Hafnarfjörður
Verð :

64,0 millj.

löggiltur fasteignasali

Bræðraborgarstígur 9

101 Reykjavík

Glæsilegt útsýni
Falleg 4ra herbergja útsýnisíbúð
á tveimur hæðum
Stórar stofur og hátt til lofts
Svalir í suð-vestur

Tilboð óskast

löggiltur fasteignasali

Hávallagata 13

101 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 79,8 fm
3 herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
(LJQLQHUO¯WL²QL²XUJUDˋQ
Frábær staðsetning

Verð :

41,0 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 780 2700 Helgi Jónsson

löggiltur fasteignasali

Suðurvangur 12

220 Hafnarfjörður

Falleg 4ra herbergja íbúð að stærð 94,6 fm
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Nýtt gólfefni
)M¸OVN\OGXY¨QWXPKYHUˋVNµODUYHUVOXQ
og íþróttamannvirki í göngufæri
Laus strax

Verð :

38,8 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

44,9 millj.

löggiltur fasteignasali

s. 897 0634 Þröstur Þórhallsson

löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 899 1178 Atli S. Sigvarðsson

Verð :

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Hagamelur 41
Vel skipulögð íbúð í hjarta Vesturbæjar
4 herbergja - 80 fm
Nýlegt eldhús og gólfefni
Góð staðsetning þar sem stutt er
í skóla, alla helstu þjónustu og iðandi
mannlíf miðbæjarins

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

Fagraþing

203 Kópavogur

Glæsilegt einbýlishús alls 2591 fm
á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga
í Kópavogi
Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir eru
úr eik auk þess eru borðplötur í eldhúsi
og baðherbergjum úr granít
Heitur pottur og góður pallur

Verð :

149,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

s. 775 1515 Jason Ólafsson

löggiltur fasteignasali

Þingvellir - Helgafellssveit
316 ha jörð m gott aðgengi að sjávarsíðu
Töluverður húsakostur á jörð
Tilvalið fyrir ferðaþjónustu
Stykkishólmur handan Nesvogs
(\MDU£%UHL²DˋU²L¯HLJXMDU²DU

Litla Hof v. Eystri Rangá
Um er að ræða eignarlönd í Rangárþingi ytra og
hægt er að sækja um lögbýli á þeim. Lóðirnar eru
stórar og byggingarmagn er þar af leiðandi mikið.
Byggja má allt að 350 fm einbýli, 120 fm gestahús,
120 fm bílskúr/vinnuskúr og 40 fm garðhús/
áhaldahús. Seljandi skilar vegi, köldu vatni, rafmagni
og ljósleiðarararöri að lóðamörkum.
Margar lóðir liggja við árbakkann.
Nánari upplýsingar:
s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir:

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

.

.

asi

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 11.júní kl. 17:00 - 17:40

þriðjudaginn 12.júní kl. 17:30 - 18:00

Kringlan 87

Berjarimi 14

103 Reykjavík

112 Reykjavík

Glæsileg 3-4 herbergja íbúð á 2. hæð
Eignin er skráð 125 fm, íbúðin sjálf er
99 fm og stæði í bílageymslu 26 fm
6YDOLUHUX\ˋUE\JJ²DUPH²KLWD¯JµOˋ
Þvottaaðstaða innan íbúðar
Sérgeymsla í kjallara fylgir
Nánari upplýsingar:
Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali Stæði í upphitaðri bílageymslu
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120
með þvottastæði
Verð:

Nánari upplýsingar veitir:

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

48,9 millj.

.

Glæsileg 2ja herbergja íbúð
Stór afgirtur pallur
Stæði í upphitaðri rafstýrðri bílageymslu
Þvottahús innan íbúðar
Sameign snyrtileg
Einstaklega falleg og hentug íbúð
)U£E¨UVWD²VHWQLQJLQQDQKYHUˋV
stutt í skóla, þjónustu og verslun
Verð:

34,7 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

mánudaginn 11.júní kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 13.júní kl. 17:00 - 17:30

Framnesvegur 44

Boðagrandi 7

101 Reykjavík

101 Reykjavík

bakinngangur
2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
Rúmgott svefnherbergi 52 fm

jassi

8 fm geymsla í kjallara

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
Verð:

33,5 millj.

.

Björt þriggja 3 herb íbúð á 2. hæð
í þríbýlishúsi í vesturbænum
Eignin er 75,2 fm
Stór sérgeymsla í kjallara
Þvottaherbergi í kjallara
Gróin sameiginlegur garður
Verð:

41,9 millj.

.

Axel

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12.júní kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 13.júní kl. 18:00 - 18:30

Fellsmúli 10

Melholt 6

108 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Mjög falleg 4 herbergja 107 fm íbúð
á 2. hæð á góðum stað í Fellsmúla

Risíbúð með 2 svefnherbergjum
Baðherbergi með baðkari

Þrjú góð svefnherbergi

*HWXUYHUL²DIKHQWˌMµWOHJD

Mjög snyrtileg og vel umgengin eign
í góðum stigagangi

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
Verð:

39,9 millj.

.

Verð:

23,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12.júní kl. 17:00 - 17:30

miðvikudaginn 13.júní kl. 17:00 - 17:40

Framnesvegur

Seljavegur 7

101 Reykjavík

101 Reykjavík
Björt þriggja 3 herb. íbúð á 2. hæð
í þríbýlishúsi í vesturbænum
Eignin er 75,2 fm
Stór sérgeymsla í kjallara
Þvottaherbergi í kjallara
Nánari upplýsingar:
Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali Gróin sameiginlegur garður

Mjög vel skipulögð 115,5 fm 4-5 herbergja
enda íbúð á 2. hæð með suð/vestur svölum

helgi
Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, lögg. fasteignasali
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Eignin skiptist í : forstofu, gang, stofu,
borðstofu, 3 herbergi, eldhús, bað,
þvottahús og geymslu
E¼²LQJHWXUORVQD²ˌMµWOHJD
Verð:

asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120

56,9 millj.

.

Verð:

39,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 12.júní kl. 17:00 - 17:30

ˋPPWXGDJLQQM¼Q¯NO

Ægisgata 10

Skaftahlíð 14

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

105 Reykjavík

143,2 fm íbúð á tveimur hæðum
Sérinngangur
Þrjú svefnherbergi
Góð fjölskylduíbúð
Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

54,5 millj.

Falleg Sigvalda íbúð 4-5 herbergja
skráð stærð 111,7 fm
Íbúðin á annarri hæð, 1 íbúð á hæð
Tvennar svalir, til austurs og suðurs úr stofu
Íbúðin er björt og skipulag einstaklega gott
Íbúðinni fylgir 7,2 fm geymsla með
glugga í kjallara
Verslun, skólar, þjónusta og menning
í göngufæri
Frábær staðsetning
Verð:

Með þér alla leið

54,6 millj.

Glæsilegar nýjar íbúðir
á besta stað í miðborginni

Hverfisgata 94
101 Reykjavík

Hverfisgata 94 er glæsilegt nýtt fimm hæða
lyftuhús með verslunar og veitingarýmum á
fyrstu hæð og 38 íbúðum í á 2. - 5. hæð.
Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja
59 - 186 fm að stærð.

Verð frá 42,0 millj.

Öllum íbúðum fylgja stæði í lokaðri bílageymslu í kjallara og eru
sérgeymslur almennt inn af stæðum íbúða
Sérlega vel hönnuð bygging sem umlykur skjólgóðan suður garð
Hús er einangrað og klætt að utan með viðhaldslitlum efnum
Glæsileg innanhúshönnun Berglindar Berndsen og
Helgu Sigurbjarnar bæði í íbúðum og sameign
Kvarts steinn í borðum og undirlímdir vaskar
Sérsmíðaðar innréttingar upp í loft, gólfhiti í íbúðum
Afhendist í byrjun desember 2018

BÓKIÐ SKOÐUN
HJÁ SÖLUMÖNNUM
Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
773 6000
thorunn@miklaborg.is
Sími:

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.
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Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

820 2222

898 6106

898 3326

694 4700

837 8889

893 4416

694 4000

Lund 7-13

Klapparstígur 3

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

56,8-128M

200 Kópavogur
AR
NÝJ
IR
ÍBÚÐ

101 Reykjavík
HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610
Herbergi: 2-4

Stærð: 101,9-196,8 m2

Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir
stæði í lokaðri bílageymslu. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem
ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG
eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Naustavör 16-18

200 Kópavogur

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610
Herbergi: 3-5

Herbergi: 5

Stærð: 222,8 m2

Stærð: 123,7 - 210 m2

Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr ﬂestum íbúðum. Stæði í lokaðri
bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar
innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með ﬂísum á baðherbergi og
þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Verð: 129.700.000
Upp. Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Sogavegur 150

108 Reykjavík

29.900.000

Einstaklega glæsileg og rúmgóð penthouse íbúð í 5 hæða húsi með
mögnuðu sjávarútsýni. Íbúðinni fylgir tvö sérmerkt bílastæði í lokuðu
bílastæði húsi. Íbúðin er vel hönnuð af Birni Skaptasyni arkitekt og á
tveimur hæðum með stórum gluggum og fallegur stigi á milli hæða.
Þrennar svalir. Íbúðin skiptist í góða stofu ,eldhús, sjónvarpsherbergi,
tvö svefnherbergi, opið skrifstofurými, tvö baðherbergi og þvottahús.
Gólfefni eru fallegt jatoba-parket og ﬂísar.
Allt umhverﬁ og sameign eru mjög snyrtileg. Einstök staðsetning í
miðbænum, næst sjónum og Hörpunni, aðkoman góð og stutt í alla
helstu þjónustu. Húsvörður er í húsinu. Sjón er sögu ríkari.

Hjaltabakki 8

109 Reykjavík

39.900.000

Lyngmóar 6

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11. júní
kl. 17.30-18.00
210 Garðabæ

47.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 65,9 m2

Björt og falleg, 3ja herbergja íbúð 1.hæð í tvíbýlishúsi. Búið er endurnýja íbúðina að
miklu leyti m.a baðherbergi, gólfefni, skápa í eldhúsi og eldavél. Um er að ræða forskalað
timburhús. Gólfefni eru ﬂísar. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús er í sameign. Húsið þarfnast viðhalds að utan.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Ljósakur 9

210 Garðabæ

109.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júní kl. 17:15 -17:45
Herbergi: 3-4

Stærð: 113,5 m2 Bílskúr

Falleg og björt 3ja til 4ra herb. íbúð á 3ju hæð á vinsælum stað í Garðabæ.
Suðursvalir með gler-lokun. Afar hlýleg og rúmgóð. Svalarýmið er 4ða herbergið.
Bílskúr fylgir. Húsið var tekið í gegn að utan fyrir nokkrum árum. Ótrúlega mikið
útsýni er frá íbúðinni. Góð sérgeymsla, sameiginleg þvotta- og þurrkaðstaða er á
1. hæð. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Holtsvegur 29

210 Garðabæ

53.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júni kl: 17:30-18:00
Herbergi: 4

OPIÐ HÚS ﬁmmtudaginn 14. júní kl.17:30-18:00

Stærð: 101.5 m2

Glæsileg og mikið endurnýjuð 4 herbergja íbúð á annari hæð í fjölbýlishúsi auk
10.4 fm geymslu, samtals 101.5 fm. Komið er inn á gang með góðum skápum.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni. Eitt lokast af með rennihurð úr gleri og
getur því nýst einnig sem sjónvarpsstofa eða skrifstofa. Baðherbergið hefur verið
endurnýjað og er sérlega glæsilegt, ﬂísalagt í hólf og gólf með góðu baðkari með
sturtuaðstöðu og innfelldum blöndunartækjum. Þurkara og þvottavél hefur verið
komið fyrir í sérsmíðuðum skáp inn á baði. Eldhúsið er opið inn í stofu með fallegri
nýlegri innréttingu með span helluborði og innfelldri uppþvottavél. Stofan rúmast
bæði sem stofa og borðstofa og út frá henni er útgengt á góðar svalir. Nýlegt
eikarparket er á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og eru nýlegar eikar innihurðir.
Mikið hefur verið lagt í lýsingu íbúðarinnar. Um er að ræða fallega og mikið
endurnýjaða eign sem vert er að skoða.
Upplýsingar veitir Haﬂiði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 11 júní kl. 18:15-18:45
Herbergi: 3

Stærð: 104,9 m2

Bílgeymsla

Rúmgóð, björt og afar falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi. Frábært og
ótrúlega mikið útsýni yﬁr Urriðakotsvatnið, Setbergið, Hafnarfjörð og Suðurnesin.
Fjallasýn og Snæfellsjökull sést í björtu veðri. Stæði innandyra á fyrstu hæð. Stór
geymsla. Frábær staðsetning í göngufjarlægð í leik- og grunnskólann.
Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Stærð: 223,1 m2

Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm
þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var
unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar.
Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af
master-svefnherb., m/tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki
frá Vola. Stórt fataherbergi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa.
Einnig er sjónvarpsherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli
hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð er aðalrýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele
tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur
og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt
útgengi út á 50 fm suður-þaksvalir.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Sölufulltrúi

699 4610

899 8811

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

Kópavogsbraut 87

200 Kópavogur

59.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júní kl. 17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 154,5 m2

Orrahólar 7

111 Reykjavík

34.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júní kl. 17.30-18.00

Bílskúr

Herbergi: 3

Stærð: 93,2 m2

Kjarrmóar 13

210 Garðabæ

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

43.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. júní kl. 18:30-19:00

Bílageymsla

Herbergi: 3

Stærð: 84,8 m2

Sérinngangur

Sallega 5 herbergja sérhæð á 1.hæð með sérinngangi og bílskúr og stórum sameiginlegum garði á eftirsóttum stað í Vesturbæ Kópavogs. í eigninni eru 4 svefnherbergi,
góð stofa og tvö salerni (annað með baðaðstöðu). Stærð íbúðar: 119,5 fm, geymsla og
þvottherb í sameign 8 fm (óskráð) og bílskúr: 35 fm = 162,5 fm.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Mjög björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðin er einkar snyrtileg með fallegum innréttingum og rauðeikar parketi á gólﬁ. Íbúðinni
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar útsýnissvalir eru út frá stofu í vestur. Nýlega er
búið að setja ný teppi á stigaganginn, ﬂísaleggja anddyri og endurnýja dyrasímakerﬁð.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Frábærlega staðsett parhús á tveimur hæðum í hjarta Garðabæjar. Sérinngangur
er í eignina og fallegur garður með timburverönd er út frá stofu. Eignin skiptist
í 1.hæð: forstofa, eldhús, stofa + borðstofa, svefnherbergi og baðherbergi með
aðstöðu fyrir þvottavél. 2.hæð: Herbergi eða sjónvarpshol og geymsla undir súð.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Reykjavíkurvegur 42,

Helluvað 7

Langagerði 22

2hæð

220 Hfj

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júní kl.17:30-18:00
Herbergi: 3

Stærð: 113,6 m2

113 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júní kl.18:30-19:00

Sérinngangur

Herbergi: 2-3

108 Reykjavík

41.900.000

OPIÐ HÚS mánudagaginn 11. júní kl. 17:30-18:00

Stærð: 87,6 m2 Bílageymsla

Herbergi: 2

Stærð: 82,2 m2

Falleg og vel skipulögð efri sérhæð með sérinngangi við einstaka náttúru í
Hafnarﬁrði. Íbúðin er á 2.hæð (efsta hæð) hússins. Í eigninni eru tvö svefnherb og
rúmgóð stofa. Baðherbergi og eldhús eru endurnýjuð. Gluggar eru í fjórar áttir og
útgengi er út frá borðstofunn (litlu auka herbergi) út á suðursvalir.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Mjög falleg og rúmgóð 2ja-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðin er mjög falleg, björt og ný máluð. Stór séranotareitur fylgir íbúðinni þar sem á byggja
góða suður/suðvestur timburverönd. Upprunalega var eignin skipulögð mjög rúmgóð
tveggja herbergja en búið er að bæta við litlu auka herbergi í hluta af stofu/eldhúsrými sem
nýtist vel sem auka herbergi. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Björt 5 herb.rishæð í þríbýli með sérinngangi og suðursvölum. Útsýni og vel hirtur
garður. Fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, eldhús-borðstofa-stofa í einu rými.
Búið er að endurnýja eldhús og baðherb. að hluta. Endurnýjuð rafmagnstaﬂa í
sameign. Geymslurými undir súð. Sameiginlegt þvottahús í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Grandavegur 1

Meistaravellir 35

Furugrund 81

107 Reykjavík

54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11 júní kl 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 115,1 m2

Bílskúr

Björt og falleg íbúð ásamt bílskúr á þessum eftirsóttastað í Vesturbænum. Um er að ræða
3ja herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Samtals er eignin skráð115,1fm og
þar af er bílskúrinn 25,2fm. Stofa björt með útgengt á góðar svalir, rúmgóð herbergi og
gólfefni er parket og ﬂísar.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Lautasmári 49

201 Kópavogi

107 Reykjav´´ík

34.900.000

200 Kópavogur

OPIÐ HÚS mánudaginn 11 júní kl 18.15-18.45

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12 júní kl 17.30-18.00

Herbergi: 2 Stærð: 59,8 m2
Tveggja herbergja íbúð í fallegu og frábærlega vel staðsettu fjölbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað í Vesturbænum. EIGNIN GETUR VERIÐ LAUS VIÐ KAUPSAMNING**
Um er að ræða íbúð á fyrstu hæð. Húsið var málað og múrviðgert að utan árið
2017 og aðkoman er góð. Frábær staðsetning þar sem stutt er í þjónustu og íþróttasvæði K.R. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4

42.500.000

Stærð: 86,2 m2

Falleg, björt og frábærlega staðsett íbúð í góðu fjölbýli , óbyggt svæði er við húsið. Um
er að ræða 4ra herbergja íbúð á 1.hæð. Íbúðin hefur fengið gott viðhald m.a er parket,
eldhústæki, innihurðar og sólbekkir síðan 2015, baðherbergi var endurnýjað ca 2013 og
eldhús fyrir ca 10 árum. Staðsetningin er frábær þar sem m.a 2 leikskólar eru í göngufæri.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

51.800.000

SALA HEFST Á ÖÐRUM ÁFANGA
EFSTALEITI 27, LÁGALEITI 1-3
HRINGDU Í 520-9595 EÐA BEINT Í SÖLUMENN!

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12 júní kl 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 107,9 m2

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5 herb íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli í Smárahverﬁ
Kópavogs. Um er að ræða eign sem er skráð 107,9fm, svefnherbergin eru 4 og öll með
fataskápum. Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók við glugga. Staðsetningin er frábær
þar sem göngufæri er í skóla, leikskóla, íþróttasvæði og alla þjónustu í Smáralindinni.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Miðhús 24

112 Reykjavík

79.900.000

Verð frá 28.900.000,-

Íbúðir frá 35fm studíóíbúðum
upp í 5herb. 160,4fm.
Stúdíóíbúð verð frá 28.9m.
2. herb. verð frá 33.9m.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. júní kl.17:30-18:00

3. herb. verð frá 58.9m.

Stærð: 187,5 m2
Mjög fallegt og vel við haldið einbýlishús með innbyggðum bílskúr, gróinn og
fallegur garður og stórar útsýnissvalir á efri hæð. Eldhús með vandaðri innréttingu
frá Axis, stórar og bjartar stofur með útgengi í garðinn, 3 svefnherbergi, ﬂísalagt
baðherbergi og gestasnyrting. Góð staðsetning og stutt í skóla, íþróttasvæði,
skíðalyftu og sundlaug. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595

Afhending
vor/sumar 2019

4. herb. verð frá 64.9m.
5. herb. verð frá 79.8m.
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NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN
11. JÚNÍ
KL. 17-18

Frakkastígur 8C og D

Hlíðarendi

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Vorum að fá í sölu 39 íbúðir við Frakkastíg 8C og D. Um er að
Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.
ræða 35 2ja herbergja íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir.
Verð frá 41,9 millj.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Húsin munu tengjast
skjólgóðum lokuðum garði.

FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið
er einangrað og klætt að utanverðu með sléttri álklæðningu.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað
fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur
fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum
íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.
Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

OPIÐ HÚS
MÁNUDAGINN
11. JÚNÍ
KL. 17-18

534 1020

Áætluð afhending í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

Búmenn auglýsa íbúðir
Bergsveinn
S: 863 5868

Sigurður J.
S: 534 1026

Helgi Már
S: 897 7086

Magnús
S: 861 0511

Ólafur
S: 824 6703

LEIGU
TIL TIL
LEIGU
:RPWOVS[¶9L`RQH]xR
:RYPMZ[VM\OZU¤óP
Gerð: VNO¤óOZZPUZ
Verslunar- og
:[¤YóZHT[HSZMT
skrifstofuhúsnæði
=PYóPZH\RHZRH[[ZSH\Z[

Grandagarður 13 – 101 Rvk

Stærð: 196,8 m2
Allar nánari upplýsingar veitir:
Bergsveinn Ólafsson

(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali, löggiltur leigumiðlari
ÔSHM\Y1}OHUUZZVU
og rekstrarfræðingur
Rekstrarfræðingur
863 5868 | 534
1028
Löggiltur leigumiðlari
bergsveinn@jofur.is
Löggiltur fasteignasali

Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði að Grandagarði 13, 101 Reykjavík, alls um
196,8 fm.
VSHM\Y'QVM\YPZ
Laust í júní 2018. Í boði er langtíma leigusamningur. Húsnæðið býður upp á ýmsa möguleika fyrir
verslunar
eða veitingastarfsemi. Mikil uppbygging er fyrirhuguð á þessu svæði á næstu árum.
;PSSLPN\[]¤YZHTSPNNQHUKPZRYPMZ[VM\O¤óPYZHT[HSZ\TMT<TLYHóY¤óHVNO¤óOZZPUZLMZ[\O¤ó3`M[Hx
ÁZHTLPNU.V[[[ZûUPVNNS\NNHYHSSHUOYPUNPUU;]LPYYHMTHNUZZ[VMUHYLY\PUUxOZPóVN[]LPYSQ}ZSLPóHYHYSHNUHZRmW\YM`YPY
jarðhæð er verslunarrými með góðum verslunargluggum út að götu. Bakatil er aðkoma og bílastæði.
Gengið
er upp á 2. hæð um sameiginlegan stigagang þar sem eru sameiginlegar snyrtingar.
UL[RLYMPTLóSNU\TxHSSHYZRYPMZ[VM\YmO¤ó\TVN[LUNPIV_M`YPYSQ}ZSLPóHYH(óNHUNZZ[ûY[IxSHWSHUTLó`MPYZ[¤ó\TLY
Á]PóOZPó.L[\YOLU[HóTQN]LSM`YPY[K[S]\M`YPY[¤RPLóHHSTLUUHZRYPMZ[VM\Z[HYMZLTP<WWS\TSLPN\]LYóNLM\YÔSHM\Yx
hæðinni er eldhús, tvær skrifstofur og opið vinnurými.
Neðri
hæð er 80,3
efri hæð 93,0 fm. og hlutdeild í sameign 23,5 fm.
ZxTH
Laustfm.,
strax.

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun – 534 1020 // sala@jofur.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Búseturéttur á markaðsverði
Stekkjargata 27, sem er
parhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 4ra
herbergja íbúð ásamt bílskúr.
Íbúðin er 104,6 fm að stærð
og bílskúr 30,1 fm sem gera
samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.000.000. Mánaðargjöldin eru um
kr. 191.000Ferjuvað 11, íb. 102,
sem er fjölbýlishús í
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja
herbergja íbúð á 1.hæð. Íbúðin
er 73,9 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 7.400.000. Mánaðargjöldin eru um kr. 145.000Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar sem það á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð
haﬁð samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 21. júní n.k. kl.13

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is
talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl. 9-16. Einnig er hægt að nálgast nánari
upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins www.bumenn.is.
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49 NÝJAR ÍBÚÐIR Í EFSTALEITI

NÝTT Í SÖLU

Efstaleiti
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er sannkallað
miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg
útivistarsvæði.

· Stærð íbúða frá 35,3 fm uppí 160 fm
· Fjölbreytt úrval íbúða
· Flestar íbúðir með stæði í bílageymslu
· Vandaðar og nútímalegar íbúðir

KYNNING Á VERKEFNINU
ER Á SKRIFSTOFU
EIGNAMIÐLUNAR
Í DAG, 11. JÚNÍ,
MILLI KL. 14.00-17.00

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

VIÐBÓTARHÚSNÆÐISLÁN

LÁTUM DÆMIÐ
GANGA UPP
Kynntu þér tækifærin á framtidin.is

Sala fasteigna frá

Framnesvegur 7
Súlutjörn 11, 260 Reykjanesbæ
Mjög góð, afar vel staðsett 4 herbergja neðri hæð í nýlegu keðjuhúsi.

OP

IÐ

HÚ

S

Opið hús í dag mánudag kl.17:15-17:45
Verð kr. 36.900.000.-

STAKFELL KYNNIR TIL LEIGU

Um er að ræða hús á þremur hæðum sem hefur verið nýtt og leigt út í tólf
aðskildum herbergjum. Heildarstærð matshlutans er um rúmlega 200 fm. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað bæði að innan og utanverðu. Eignin er í útleigu.
V. 92,9 m. Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

ERLUÁS 74- GLÆSILEGT EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI

Glæsilegt vandað 252 fm einbýli á einni hæð með rúmgóðum 60 fm bílskúr.
Einstök staðsetning í Áslandinu og stórkostlegt útsýni yﬁr bæinn, fjörðinn oﬂ.
V. 105 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali
HVERFISGATA 4, 101 REYKJAVÍK

209,8 fm. glæsilegt húsnæði laust strax. Er í dag
óinnréttað og möguleiki að innrétta fyrir leigutaka.
Húsnæðið er staðsett við Stjórnarráðið.
Einstakur möguleiki að leigja húsnæði við miðbæinn.

Nánari upplýsingar um eignina veitir
Þorlákur Ómar Einarsson, löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399 og thorlakur@stakfell.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

