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Fasteignasalan TORG kynnir glæsilegt og mjög 
mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum á frá-
bærum stað neðst í Fossvogi. Um er að ræða eign 
sem er skráð 312,5 fm, þar af er bílskúr 25,6 fm.

Fjögur rúmgóð svefnherbergi og lítið mál að bæta við 
fleirum. Efri hæðin var öll endurnýjuð fyrir ári en um 
hönnun sá Hanna Stína innanhússarkitekt. Það ár 

var húsið einnig lagfært að utan, skipt um rafmagn, skólp 
fóðrað o.fl. Góð lofthæð, gólfsíðir gluggar, gólfhiti á aðal-
rými og baðherbergi efri hæðar. Allar innréttingar á efri 
hæð eru sérsmíðaðar. Stór aflokaður garður með stórri 
verönd til suðurs og heitum potti.

Efri hæð skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, 
sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, stórt barnaherbergi 
(var áður tvö og hægt að breyta til baka) og baðherbergi. 
Á neðri hæð eru tvö rúmgóð herbergi, stofa með arni 
(auðvelt að stúka af herbergi), baðherbergi, þvottaher-
bergi, lítið fataherbergi, tvær stórar geymslur og 60 fm 
gluggalaust tómstundarými.

Komið er inn í rúmgóða forstofu með flísum á gólfi og 
fallegum sérsmíðuðum fataskápum og leðurklæddum 
bekk með góðri hirslu. Eldhúsið er einkar glæsilegt og vel 
útbúið. Innréttingin með miklu skápaplássi og stórri eyju 
með carrara-marmara á borði frá Fígaró. Vönduð heim-
ilistæki frá Miele, ofn og örbylgju/grillofn eru í vinnuhæð, 
tvöfaldur ísskápur, innbyggð uppþvottavél og spanhellu-
borð. Flísar eru á gólfi og opið inn í stofu/borðstofu. Í fyrra 

var efri hæðin endurnýjuð frá grunni og skipulagi breytt. 
Það ár var einnig skipt um rafmagnstöflu, dregið nýtt 
rafmagn, vatnslagnir endurnýjaðar að hluta, skólp fóðrað, 
skipt um allar hliðargreinar og settur nýr skólpbrunnur. 
Settur var gólfhiti á forstofu, eldhús, stofu, borðstofu og 
baðherbergi á efri hæð. Einnig var húsið allt háþrýsti-
þvegið, sprunguviðgert, sílanborið og málað að utan auk 
þess sem skipt var um þakrennur og gler að norðanverðu. 
Skipt var um gler að sunnanverðu í kringum 2015 og þak 
var endurnýjað í kringum 2011.

Allar nánari upplýsingar veitir Hafdís Rafnsdóttir lögg.
fasteignasali, gsm 820-2222 eða hafdis@fstorg.is, 
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. SEPT.  KL 17.30-18.00,  
KÚRLAND 27, VERIÐ VELKOMIN.

Glæsilegt raðhús í Fossvogi

Nýtt glæsilegt 342 m3 einbýlishús á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr innst í botnlagna.  Eignin 
skiptist í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi, geymslu, 
þvottahús og bílskúr. V. 119,7 m.

Laxatunga 169 – 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 171 m2 parhús á einni hæð með 
bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, 
sjónvarpshol, stofu, borðstofu og bílskúr. Tvær 
timburverandir. Stórt hellulagt bílaplan. V. 69,9 m.

Grenibyggð 24 - 270 Mosfellsbær 

Falleg og vel skipulög ný raðhús einni hæð.  
Afhendast fullbúin með gólefnum. Lóð frágengin 
með hellulögðu bílastæði. Þrjú svefnherbergi, 
samliggjandi eldhús, stofa og borðstofa, sjón-
varpsherbergi, rúmgott baðherbergi, gestasnyrt-
ing, þvottarhús, forstofa og bílskúr.

Ástu-Sólliljugata 14A = 176,5 m2. V. 77,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16 = 176,5 m2. V. 77,9 m.

Ástu-Sólliljugata 16A = 184 m2. V. 79,9 m.

Ástu-Sólliljugata – 270 Mosfellsbær

Falleg 213,7 m2 parhús á einni hæð með bílskúr 
á fallegum stað í útjaðri byggðar. Eignin skilast 
fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að 
innan með grófjafnaðri lóð. Fjögur svefnher-
bergi, eldhús, stofa og borðstofa, baðherbergi, 
gestasnyrting, þvottahús, forstofa, geymsla og 
bílskúr.  V. 73,9 m.

Sölkugata 1 og 3 - 270 Mosfellsbær 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

hæðum með aukaíbúð í kjallara. 
Skjólgóður suðurgarður skjólgóð með 

heitum potti. V. 93,9 m.

hæð með rúmgóðum bílskúr á stórri 

Timburverandir, heitur potturi og stórt 
hellulagt bílaplan. V. 91,9 m.

einni hæð með bílskúr.  Húsið skiptist í 
forstofu, hol, rúmgóða stofu, borðsto-
fu, fallegt eldhús, sjónvarpshol, þrjú 
góð svefnherbergi, baðherbergi með 
sturtu, hjónasvítu með baðherbergi m/
baðkari og fataherbergi, þvottahús og 
bílskúr. Mikil lofthæð, háar innihurðar og 
sérsmíðaðar innréttingar.  V. 107,9 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær

Lækjartún 5 - 270 Mosfellsbær 

Þrastarhöfði 26 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

  

Nýtt einbýlishúsLaust strax

Laust strax

Laust strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus fljótlega

Bakkastaðir 101 - 112 Rvk. 

 
botnlanga og er fallegt útsýni frá húsinu. 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, gestasnyrtingu, geymslu, 
eldhús, stofu, borðstofu, sólstofu og bílskúr. 
Rúmgott risloft með þakgluggum. V. 88,9 m.

Skeljatangi 19 - 270 Mos. 

 
94,2 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inngan-
gi á 2. hæð. Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvot-
tahús. Frábær staðsetning. Rétt við skóla, 
leikskóla, sundlaug og golfvöll.  V. 41,9 m.

Gnoðarvogur 30 - 104 Rvk.

 
á vinsælum. Eignin skiptist í stofu, eldhús, 
svefnherbrergi, baðherbergi og geymslu í 
kjallara. V. 33,5 m.

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 Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.

895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

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

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

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

Góðir pallar eru við húsið og heitur pottur. 



GRUNDARSTÍGUR 12- 4ra he.penthouse.Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

46,5
milljónir 111,5 fm

Íbúð 4ra herb

Útsýni

Rúmgóð íbúð á 
efstu hæð í traustu 
steinhúsi á besta stað 
í Þingholtunum. Íbúðin 
þarfnast standsetningar 
að innan.  Opið hús 
þirðjudaginn 18.sept.  
kl. 17.00-17.30 íb.04-02

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

ÚLFARSBRAUT - Glæsilegt 328 fm einbýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

125
milljónir 328 fm

Einbýli 5-7 herb.

Útsýni

Höfum tekið í sölu 
5 - herb. glæsilegt ein-
býlis hús á jaðar lóð í 
Úlfarsárdal. Glæsi legar 
sérsmíðaðar inn réttingar. 
Rúmgóður bílskúr. Eign 
sem vert er að skoða. 
Glæsilegt útsýni

GLÆSILEGT HÚS

NÝLEG 4RA HERB. 104 fm í litlu fjölbýli

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 104 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér Bílastæði

Nýleg 4ra herb. íbúð í 7- 
íbúða lyftuhúsi á annari 
hæð við Friggjarbrunn í 
Úlfarsárdal í Reykjavík.
Vel skipulögð falleg 
íbúð með stæði í opinni 
bílageymslu. Laus við 
kaupsamning.

LAUS STRAX 

TORFUFELL - 3ja herbergja í klæddri blokk

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

29,9
milljónir 79 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Opið hús þriðjudaginn 
18. september frá kl. 
17.30 til 18.00 að 
Torfufelli 25. Þar er til 
sýnis 3ja herb. 79 fm, 
ágætis íbúð í mikið 
endurnýjuðu húsi. Laus 
við kaupsamning.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

MÖRÐUVELLIR - Skemmtilegar frístundalóðir.

1,5
milljónir Ljósleiðari

Eignalóð Sérbýli

Laus strax

Frábært tækifæri til þess 
að eignast eignalóð 
undir sumar/heilsárshús 
á frábærum stað örstutt 
frá Reykjavík. Búið 
að leggja heitt og kalt 
vatn og ljósleiðara að 
lóðarmörkum.

Góð staðsetning

Heil húseign við SUÐURGÖTU í Reykjavík

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

170
milljónir 390 fm

Einbýli Sérbýli

Sérinngangur

Í Suðurgötu Reykjavíkur 
er til sölu heil húseign 
um 390 fm. Eignin 
skiptist í tvær hæðir um 
120 fm hvor, tvöfaldan 
bílskúr og rúmgóða íbúð 
í kjallara. Pantið skoðun.

Miklir möguleik.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

ÞRASTARHÖFÐI 6-Opið hús í dag kl.17.30-18.00

42,3
milljónir 96,2 fm

Fjölbýli Sérbýli

Laus strax

OPIÐ HÚS mánudaginn 
17. sep. Kl 17.30-18.00.
Rúmgóð björt 3ja 
herbegja íbúð á 
eftirsóttum stað í 
Mosfellsbæ. Gott útsýni 
af suðursvölum.  
Stutt í alla þjónustu.       

ÖLDUSLÓÐ – HAFNARFJ. Góð efri sérhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

53,5
milljónir 179 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Vel skipulögð sérhæð 

svalir, útsýni. Eign 
sem býður uppá ýmsa 

höfnina.

LAUS STRAX 

SOGAVEGUR – 2-3JA HERB, á jarðhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

33
milljónir 60,2 fm

Fjölbýli 2ja herb

Útsýni

Rúmgóð íbúð í góðu 
og vel hirtu húsi. 
Staðsetning mjög góð, 
stutt í alla þjónustu.  
Hús í mjög góðu ástandi 
laus 1. okt. 2018

Sér inngangur

 KELDULAND – SELFOSS. Ný parhús. Gott verð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

36,8
milljónir 173,7 fm

Parhús 4ra herb

Nýtt á skrá

Til sölu parhús 
sem er í byggingu á 
Selfossi. Húsið er 
timburhús á einni hæð 
ásamt sambyggðri 
bílageymslu.  
Heildarfermetrar 173,7

LAUS STRAX 

 OPIÐ HÚS - ÁLAGRANDI 10

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

40
milljónir 70 fm

Íbúð 2ja herb

Sólarsvalir

Opið hús mánudag 
17. september  
frá kl. 17.00 -17.30, 
verið velkomin ! Um 
er að ræða rúmg. 2ja 
herb. íbúð á efstu hæð. 
Sólríkar útsýnissvalir !

ÁLFTAVATN  Vatnsbakkalóð sumarhús

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
47,6 fm

Sumarhús 3ja herb

Útsýni

Fallega staðsettur 
bústaður við Álftavatn. 
Bústaðurinn er byggður 
á hefðbundin máta, 
panell klæddur að 
innan, tvö rúmgóð 
svefnherbergi.

Nýtt á skrá

SUÐURGATA 33 - Parhús - Miðbær RVK.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

90
milljónir 157,4 fm

Parhús 5-7 herb.

Sér bílastæði

Virkilega fallegt og 
vel staðsett parhús í 
miðbæ Reykjavíkur. 
Sólríkur garður, 3-4 
svefnherbergi, sér 
bílastæði og glæsilegt 
útsýni !

Glæsilegt útsýni

BARÐASTAÐIR - GRAFARV. Glæsilegt einbýli 1.h

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

104,5
milljónir 231 fm

Einbýli 5-7 herb.

Pottur

Glæsilegt 231 fm einbýli 
á einni hæð á frábærum, 
einstökum stað. Útsýni, 
Frábær rólegur staður 
við Korpu inn við sund. 
Opið hús mánudaginn 
17.sept. 2018.  
kl. 19.30 - 20.30

HÁALEITISBRAUT - 4ra herb.+ bílskúr

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

46,9
milljónir 132,3 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskúr

Rúmgóð 4ra herb.íbúð 
á 2.hæð í nýviðgerðu 
fjölbýli á besta stað 
ásamt 21 fm bílskúr. 
þvottaaðstaða í íbúð. 
Góðar suðvestur svalir.  
3 svefnherbergi.  
Fín eign á góðum stað

Góð staðsetning

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið
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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 Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú 
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906



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@fast-
mark.is

Hallveig Guðnadót-
tir
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

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

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu  við Naustavör í Kópavogi og í Hlíðahverfi í Reykjanesbæ. Leitið upplýsinga á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag,  frá kl. 
17.15 – 17.45
Björt og vel skipulögð 78,8 fm. íbúð á 2. hæð að 

meðtaldri sér geymslu í góðu steinhúsi á Reykja-

víkurvegi 29 í Skerjafirði. Aukin lofthæð er í íbúðinni 

eða 2,70 metrar. Tvær samliggjandi skiptanlegar 

stofur. Snyrtileg sameign með sameiginlegu 

þvottahúsi.  Gróin falleg lóð. 

Eignin er á frábærum stað í Litla skerjafirði. 
Húsið er teiknað af fyrrum Húsameistara ríkis-
sins Einari Erlendssyni, boðbera íslenskrar 
steinsteypuklassíkur.  

Verð 42,9 millj.

Virkilega glæsileg 212,0 fm. efri hæð “penthouse” 

með tvennum 40 fm. þaksvölum og einstöku 

útsýni í vönduðu og klæddu fjórbýlishúsi auk 30,8 

fm. bílskúrs. Eignin er innréttuð á vandaðan og 

smekklegan hátt. Allar fastar innréttingar eru af 

gerðinni HTH frá Bræðrunum Ormsson og öll tæki 

af gerðinni AEG. Aukin lofthæð er í eigninni og 

gólfsíðir gluggar að hluta.  Tvö sér bílastæði fylgja 

eigninni á lóð hússins. 

Eignin er á allri efstu hæð hússins og frá henni 
nýtur óviðjafnanlegs útsýnis yfir sjóinn, yfir 
Álftanes, Bláfjöllin og austur að Hengli. 

Verð 99,5 millj.

Reykjavíkurvegur 29 – Skerjafirði. 3ja herbergja íbúð.

Kópavogsbraut – Kópavogi. Efri hæð „penthouse“. Tvennar þaksvalir.

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag,  frá 
kl. 17.15 – 17.45
Góð 96,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu 

við Lundarbrekku. Suðursvalir og sérinngangur 

af svölum.  Íbúðin er með gluggum til norðurs og 

suðurs og er mjög björt.  Nýlegar ljósar innrétt-

ingar eru í eldhúsi sem er opið við stofu. Björt og 

rúmgóð stofa. Sjónvarpshol. Tvö góð herbergi. 

Sameign hússins er öll mjög snyrtileg. 

Verð 39,9 millj.

Vel byggður 71,8 fm. sumarbústaður að meðtöldu 

9,5 fm.  baðhúsi, sem er nýtt sem herbergi í dag,  

við Vatnsendahlíð í Skorradal á 2.508,0 fm. leigu-

lóð með stórkostlegu útsýni yfir Skorradalsvatn 

og fjallgarðinn í suðri. Bústaðurinn er allur viðar-

klæddur að innan. Rafmagnskynding er í húsinu 

en þó er það upphitað með vatnsofnum með 

hringrásarkerfi.  Verönd er yfirbyggð að hluta á milli 

bústaðarins og baðhússins. Stór um 100 fm. afgirt 

viðarverönd umlykur bústaðinn á þrjá vegu. Aukin 

lofthæð er í stofu og herbergjum. 

Verð 29,9 millj.

• Virkilega glæsileg og vönduð 151,1 fm.  íbúð 

á 3. hæð með tvennum svölum til suðurs 

og norðausturs, að meðtalinni 10,6 fm. sér 

geymslu. Sér stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.   

• Aukin lofthæð er í stofu og gólfsíðir gluggar.  

• Húsið er byggt árið 2016 og flutt var inn í íbúð-

ina og lögð á hana gólfefni í ágúst 2017.

• Eignin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, borð-

stofu, baðherbergi, þvottahús, 2 barnaher-

bergi, stórt hjónaherbergi með fataherbergi, 

sjónvarpsrými, tvennar svalir til suðurs og 

norðausturs.

Verð 89,9 millj.

Lundarbrekka 2 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð með suðursvölum.

Sumarhús við Vatnsendahlíð í Skorradal.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag, frá kl. 
17.15 – 17.45 
Mjög falleg 75,1 fm. íbúð á 4. hæð með svölum til 

suðausturs í fjölbýlishúsi við Hagamel. Eignin hefur 

fengið mikið viðhald undanfarið. M.a. er verið að 

klára að múrviðgera húsið á utan og endursteina 

auk þess sem svalir verið flotaðar og málaðar. 

Baðherbergi hefur verið endurnýjað. Eldhús með 

fallegri upprunalegri innréttingu. Stofa með útsýni 

að Hallgrímskirkju, Perlunni og víðar. Skipt hefur 

verið um innihurðar.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 43,9 millj.

Eignin verður til sýnis á fimmtudag  frá kl. 17.15 
– 17.45 
Björt og vel skipulögð 125,8 fm. endaíbúð á jarð-

hæð í nýlegu fjölbýli við Þorrasali. Íbúðin er með 

sérinngangi og afgirtri verönd til suðvesturs. Sér 

bílastæði í bílageymslu. Vönduð gólfefni úr Birgisson 

og innréttingar frá InnX. Þrjú svefnherbergi með 

góðu skápaplássi. Stór og björt stofa með miklum 

gluggum til suðurs og rúmar vel borðstofuborð. 

Afar falleg eign á fjölskylduvænum stað í Sala-
hverfi í Kópavogi. Golfvöllur GKG í næsta ná-
grenni. Stutt í alla verslun og þjónustu, göngu- 
og hjólaleiðir. 

Verð 59,9 millj.

Hagamelur 43. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Þorrasalir 13- Kópavogi. 4ra herbergja endaíbúð. Verönd til suðvesturs.Langalína – Sjálandi Gbæ. 4ra herb. íbúð á efstu hæð. Tvennar svalir.

Eignin verður til sýnis nk. miðvikudag  frá kl. 
17.15 – 17.45 
• Falleg og vönduð 154,7 fm. íbúð á 6. hæð að 

meðt. sér geymslu í nýlegu fjölbýlishúsi með 

tveimur lyftum á þessum eftirsótta stað í Kópa-

vogi. Sér bílastæði í bílageymslu.   

• Granít er á borðum í eldhúsi og í gluggakistum 

íbúðarinnar.  

• Setustofa með miklum gólfsíðum gluggum og 

fallegu sjávarútsýni til vesturs

• Innréttingar og gólfefni eru úr fallegri eik.  

• Vönduð rimlagluggatjöld eru í íbúðinni og fylgja 

þau með í kaupunum. 

Verð 85,9 millj.

Björt og vel skipulögð 101,5 fermetra íbúð á 2. 

hæð í lyftuhúsi við Garðatorg í Garðabæ. Stór 

stofa með útgengi á svalir til suðurs sem heimilt er 

að loka með glerlokun. Eldhús með fallegum inn-

réttingum. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi.  

Þvottaherbergi innan íbúðar.  

Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar.Virkilega 
falleg eign í miðbæ Garðabæjar. Þjónusta, 
heilsugæsla o.fl. innan seilingar.

Verð 49,0 millj. 

Lundur 3 – Kópavogi. Vönduð 4ra herbergja íbúð á 6. hæð.

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð. Laus strax.

Glæsileg 158,6 fm. íbúð á 5. hæð, efstu hæð,  í 

fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur.  Íbúðinni fylgir 

sér geymsla.  41,1 fm. þakgarður er til suðurs með 

heitum potti og harðviðargólfi og 8,9 fm. svalir 

eru til norðurs, eftir endilengri íbúðinni, einnig með 

harðviðargólfi.  Mjög stórir gluggar með þreföldu 

gleri eru í íbúðinni og einstakt útsýni.

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og þó 
nokkuð er um fastar innbygðar hillur í veggjum 
í íbúðinni. Verulega aukin lofthæð er í íbúðinni 
eða allt að 4,6 metrar og allar innihurðir eru í 
yfirhæð.  

Einungis tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Skúlagata. Útsýnisíbúð á efstu hæð með þakgarði til suðurs.
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KLAPPARHOLT 3
220 HAFNARFJÖRÐUR

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 208,6 fm einbýlishús með bílskúr við Klapparholt 3 í Hafnarfirði. Húsið sem er á tveimur hæðum skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Stórir gluggar og glæsilegt útsýni til sjávar og út á golf-
völl. Skjólgóður sólpallur til vesturs. V. 79,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 18. Sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

Mjög fallegt 261,4 fm einbýlishús með bílskúr við Ægissíðu 48 í vesturbænum. Húsið stendur á 797 fm hornlóð á horni Ægisíðu og 
Lynghaga. Glæsilegt útsýni er úr húsinu m.a. sjávar- og fjallasýn. Sérstaklega fallegur gróinn garður. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, 
borðstofu, eldhús, 4-5 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, geymslur, hol og forstofu. Einstök staðsetning. Sjávarútsýni. Örstutt í 
útivistarsvæði, leikskóla, skóla, sundlaug, verslanir, kaffihús og fleira. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 149 m.

Nánari uppl. veitir: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 3ja herb. 118,4 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Klapparhlíð 5 í Mosfellsbæ. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Svalir til 
suðvesturs. Um er að ræða glæsilega 3ja herbergja íbúð fyrir 50 ára og eldri með fallegu útsýni á þessum frábæra stað í Mosfellsbæ 
þar sem sundlaug og skóli eru í göngufæri. V. 58,9 m.

Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

ÆGISÍÐA 48
107 REYKJAVÍK

KLAPPARHLÍÐ 5 - 50 ÁRA OG ELDRI
270 MOSFELLSBÆROPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Ný og glæsileg 4ra herbergja 137 fm íbúð á 1. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis. Íbúðin m.a. í skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnherbergi, hjónaherbergi og þvottahús. Svalir til suðurs. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Stutt er í 
verslanir, þjónustu og iðandi mannlíf. V. 87,5 m.

Opið hús miðvikudaginn 19. sept. milli 17:00 og 17:30 (íbúð 104).
Nánari uppl.: Alexander I. Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, alexander@eignamidlun.is

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

Tvær leigueiningar í húsi við Mánagötu 20, Reykjavík. Um er að ræða 53 fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð með svölum og góðu rislofti. Bíl-
skúr sem er 21 fm hefur verið innréttaður sem studíó íbúð. Samtals 74 fm. Eignirnar hafa verið leigðar út. V. 44,7 m.

Nánari uppl.: Hilmar Þ. Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

MÁNAGATA 20 - FJÁRFESTINGATÆKIFÆRI
105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS
Góð 3ja herb. 111,3 fm neðri hæð við Víðimel í vesturbænum. 
Íbúðin skiptist m.a. í stofur og rúmgott herbergi. Frábær stað-
setning. Stutt í leikskóla, skóla, verslanir, kaffihús, sundlaug og 
fl. Göngufæri í miðbæ Reykjavíkur. V. 46,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.  

Vorum að fá í sölu fallega mikið endurnýjaða 3ja herb. 93 fm 
íbúð á 2. hæð í fjölbýli við Stóragerði. Auka herbergi er í kjallara. 
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Suðursvalir eru útaf stofu. 
Mjög góð íbúð á eftirsóttum stað. Stutt í skóla, verslanir og alla 
helstu þjónustu V. 41,9 m. 
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096. 

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
VÍÐIMELUR 44
107 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
STÓRAGERÐI 16
108 REYKJAVÍK

5 herb. samtals 179,6 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við Hvassa-
leiti. Íbúðinni fylgir bílskúr, sér þvottahús og geymsla í kjallara. 
Stór stofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Svalir út-
frá stofu. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 57,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

3ja herb. 95,9 fm íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með bílastæði í 3ja 
stæða bílkjallara. Stofa og tvö herb.. Þvottahús innan íbúðar. Út-
gengt er út frá stofunni á stórar flísalagðar suðursvalir. Mjög fal-
legt útsýni yfir Úlfarsárdalinn. Stutt í skóla og leikskóla. V. 42,9 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 18:00 og 18:30.
Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
HVASSALEITI 26
103 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ANDRÉSBRUNNUR 16
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Rúmgott 252,3 fm einbýlishús með bílskúr á þremur hæðum. Húsið skiptist m.a. í stofur, eldhús, fimm herbergi og tvö baðherbergi. Auk 
þess er íbúð í kjallara með sér inngangi. Stór garður. Fyrir um 5 árum var klóak endurnýjað og húsið drenað og settur sökkuldúkur. Góð 
staðsetning. Stutt í skóla, sundlaug, verslanir og alla helstu þjónustu. V. 79,9 m.

Nánari uppl.: H. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Björt og snyrtileg 72,8 fm 3ja herb. íbúð við Þverholt í Reykjavík. Íbúðin á stæði í lokaðri bílageymslu (ómerkt). Stofa og tvö herbergi. 
Svalir til vesturs útaf stofu. Góð íbúð á frábærum stað sem er í mikilli uppbyggingu, kaffihús, verslanir og veitingahús í næsta nágrenni. 
Hlemmur Mathöll handan við hornið. V. 43,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 18. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168.

HÓFGERÐI 18
200 KÓPAVOGUR

ÞVERHOLT 22
105 REYKJAVÍK

VIÐ ELLIÐAVATN
HÚSEIGNIR OG BYGGINGARLÓÐ BREIÐAHVARF 10 OG 12

Höfum fengið í 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. Mjög góð staðsetning. 
V. 134 m.

Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson, sverrir@eignamidlun.is 

OPIÐ HÚS

Alexander Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 695 7700

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Kamilla Björk 
Garðarsdóttir
Skjalagerð

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

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

GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Mjög falleg og rúmgóð 155,8 fm íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi við Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir auk þess stæði í bílageymslu. Um er 
að ræða endaíbúð. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), bókaherbergi, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús og 
forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Húsvörður er í húsinu. Mikil sameign er í húsinu m.a. samkomusalur, 
setustofa, líkamsræktarsalur, sundlaug og fleira. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. V. 73,0 m.

Nánari uppl.: Magnea S. Sverrisdóttir lg.fs. s: 861 8511, magnea@eignamidlun.is

EFSTALEITI 14
103 REYKJAVÍK

Bræðrasel er staðsett á 8 hektara eignarlandi við Langá á Mýrum. Aðalhúsið er 95 fermetrar að stærð, með þremur svefnherbergjum 
og tveimur baðherbergjum. Minna húsið er 17 fermetrar og skiptist í herbergi og geymslu. Stærra húsið hefur verið mikið standsett á s.l. 
árum og minna húsið að hluta til. Bræðrasel var byggt árið 1968 og upphaflega notað sem veiðihús fyrir miðhluta Langár. Það stendur 
um 12 kílómetra upp með ánni frá Snæfellsnesvegi. Um helmingur landsins er vaxinn kjarri en helmingur er mýrlendi og lyng. Glæsilegt 
útsýni. Einstök eign. V. 43,5 m.

Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

BRÆÐRASEL VIÐ LANGÁ Á MÝRUM
311 BORGARBYGGÐ

4ra herb. 85,7 fm vel skipulögð íbúð á 4. hæð í vel staðsettu fjöl-
býlishúsi miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og þrjú herbergi. Svalir. 
Íbúðinni fylgir 6,5 fm herbergi í kjallara með sameiginlegu bað-
herberbergi með sturtu. V. 35,9 m.
Opið hús miðvikudaginn 19. sept. milli 17:00 og 17:30.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsson nemi til lg.fs. s. 661 6021. 

Um er að ræða 122,3 fm 4 herbergja bakhús á þessum frábæra 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu/hol, tvö 
svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og íbúðarher-
bergi í kjallara. V. 53,5 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:15 og 17:45.
Nánari uppl.: Kjartan Hallgeirsson lg.fs.
Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
LAUGARNESVEGUR 108
105 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
ÓÐINSGATA 30A
101 REYKJAVÍK

3ja herb. 108,4 fm íbúð á 3.hæð í góðu frábærlega vel staðsettu 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Stór stofa, vandaðar innréttingar, 
baðherb, og sérþvottahús, tvö rúmgóð herbergi. Endaíbúð á 
svalagangi m. sérinng af svölum.  Glæsilegt útsýni. Íþróttasvæði, 
grunnskóli, leikskóli í göngufæri. V. 45,9 m.
Opið hús mánudaginn 17. sept. milli 17:15 og 17:45. 
Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882

85,7 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi á mjög góðum stað við 
Markland í Fossvoginum. Einn stigi upp að íbúðinni, í dag er íbúð-
in með tveimur herbergjum, stofu og borðstofu en lítið mál að 
stúka herbergi af stofunni. Mjög gott útsýni. Snyrtileg sameign.

Nánari uppl.: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882.

ÁSENDI 8 79 m²
108 REYKJAVÍK 
MARTEINSLAUG 3
113 REYKJAVÍK

BORGARGERÐI 6 119,5 m²
108 REYKJAVÍK 51,9 MILLJ.
MARKLAND 10
108 REYKJAVÍK 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl. 17:30-18:00

Burknavelir 1C    221 Hanfarfirði 54.900.000

Gullfalleg og fjölskylduvæn 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með stæði í bílageymslu 
á frábærum stað á Völlunum rétt við skóla, leikskóla, íþróttahús, sundlaug og þjónustuk-
jarna: Á aðalhæð er forstofa m/geymslu innaf, forstofuherbergi, gestasnyrting eldhús og 
stofa með útgengi á suðursvalir. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4-5     Stærð: 134,8 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept kl 17.30-18.00

Kúrland 27  108 Reykjavík

Verð: 127.000.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í Fossvogi. Húsið er 
staðsett fyrir neðan götu innst í botnlanga. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r. 312,5fm og þar af er 
bílskúr 25,6fm. Í dag eru 4 rúmgóð svefnherbergi og lítið mál að bæta við fleirum. Efri hæðin var öll endurnýjuð 
að innan árið 2017 og um innanhússhönnun sá Hanna Stína innanhússarkitekt. Það ár var húsið einnig lagfært 
að utan, skipt um rafmagn, skólp fóðrað o.fl. Góð lofthæð, gólfsíðir gluggar, gólfhiti á aðalrými og baðherbergi 
efri hæðar. Allar innréttingar á efri hæð eru sérsmíðaðar. Stór aflokaður garður með stórri verönd til suðurs og 
heitum potti.Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 8   - Stærð: 312,5 m2        Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept. kl. 18.30-19.00

Langalína 20    210 Garðabæ 87.900.000

Glæsileg, björt og rúmgóð íbúð á 2.hæð með stórum suð-vestur 
svölum  í fallegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú svefn-
herbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi, tvö baðherbergi 
og þvottahús innan íbúðar. Stórir og gólfsíðir gluggar, fallegar 
samræmdar innréttingar frá Brúnás. Gólfefni er flísar og fallegt 
hvíttað harðparket. Gólfhiti.  Frábær staðsetning  við sjávarsíðuna 
í Garðabæ og stutt í gott útivistarsvæði sem og alla þjónustu.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 157,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept.  kl. 17.30-18.00

Björt og vel skipulögð íbúð á fjórðu hæð  ásamt bílskúr á góðum stað í Norðurbænum. 
Eignin er skráð 142,6fm og þar af er bílskúr 25,0fm. Frábært útsýni,  Þrjú svefnherbergi eru 
í íbúðinni,  mjög rúmgóð stofa og þvottaherbergi innaf eldhúsi. Rúmgóðar flísalagðar suður 
svalir. Stutt er  í alla helstu þjónustu s.s. matvörubúð, skóla/leikskóla og íþróttasvæði. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 142,6 m2

Breiðvangur 24     220 Hafnarfirði 43.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept kl.17:30-18:00

Ásbúð 57    210 Garðabæ 84.900.000

Gott 7 herbergja raðhús á tveimur hæðum, tvöföldum bílskúr og 
góðum suður garði með stórum timburpalli. Alls er húsið skráð 
252,4fm þar af um bílskúr á jarðhæð um 41-42fm með tveimur 
bílskúrshurðum. Á jarðhæð er einnig forstofa, rúmgott barna-
herbergi, geymsla, þvottaherbergi, gesta salerni, sauna með sturtu 
og fjölskyldu- og sjónvarpsherbergi. Á efri hæð er aðalrými með 
eldhúsi, borðstofu og stofu og svo 4 herbergi og baðherbergi. Húsið 
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Húsið er með hellulagaðri 
heimkeyrslu og fallegum garði með stórum timbursólpalli sem snýr til 
suð-suðvesturs.
     
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 252,4 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept kl.17:30-18:00

Lyngmóar 8    210 Garðabæ

Góð íbúð í litlu fjölbýlishúsi, á þriðju og efstu hæð með bílskúr, skráður 17,6fm. 
Íbúðin sjálf er 76,4fm. Lítil forstofa með forstofuskáp. Aðalrými er opið, stofa 
og borðkrókur. Gott aðalsvefnherbergi. Eldhús með gaseldavél, þvotta- og 
geymsluherbergi inn af eldhúsi.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 94 m2      

37.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl. 18:45-19:15 

Pósthússtræti 13   101 Reykjavík

Fasteignasalan TORG kynnir: 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur 
með útsýni yfir Austurvöll.  Eiginin er laus til afhendingar.  Um er að ræða 74,7 fm 
íbúð á 3. hæð og er hún skemmtilega skipulögð.  Einstakt tækifæri til að eignast 
eign á besta stað í bænum. upplýsingar veitir  
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 74,7 m2       

54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl. 17:00-17:30 

Breiðhóll 4    245 Sandgerði

Fasteignasalan Torg kynnir:  
Einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr í Sandgerði.  Um er að ræða 
eign sem er skráð skv F.M.R. 174,6 fm og þar af er bílskúr 31,9 fm. Svefnherber-
gin eru þrjú, öll rúmgóð (Herbergi inn af bílskúr getur nýst sem 4 herbergið). 
Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm:  899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 174,6 m2       Einbýli á einni hæð     

47.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. sept. kl. 17.30-18.00

Sóleyjarimi 111     112 Reykjavík 79.900.000

Fallegt  fjölskylduhús á mjög góðum stað í Grafarvogi. Húsið 
er  innarlega í botnlanga þar sem örstutt er í skóla, leikskóla og 
alla þjónustu. Um er að ræða raðhús á 2. hæðum  með 4 svefn-
herbergjum, innbyggðum bílskúr og veröndum bæði fyrir framan 
og aftan hús. Eignin er nýmáluð að innan, 
innréttingar  samræmdar, gólfefni er parket og flísar og gólfhiti 
er á báðum hæðum.

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 203,7 m2

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 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
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099



HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

Naustavör 16-18    200 Kópavogur

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

Herbergi: 3-5     Stærð: 123,7 - 210 m2

HAFÐU SAMBAND Í SÍMA 699-4610

Lund 7-13     200 Kópavogur 56,8-128M

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

Herbergi: 2-4     Stærð: 101,9-196,8 m2

NÝJAR 

ÍBÚÐIR 

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. sept. kl. 17.30-18.00

Klapparstígur 18    101 Reykjavík 54.900.000

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum (4. og 5. Hæð) með 
góðum svölum. Íbúðin er skráð samkvæmt þjóðskrá 106,9 fm og auk sérstæðis 
í bílageymslu með geymslu innaf. Möguleiki væri aðstúka af fleiri svefnherbergi. 
Frábær staðsetning í miðborginni þar sem stutt er í alla helstu þjónustu og 
afþreyingu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 106,9 m2

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

Naustavör 22-26 er 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi 
staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr íbúðunum 
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum og tvö bílastæði með stærri íbúðunum. 
Íbúðirnar hafa flestar tvennar svalir. Vandaðar innréttingum frá Brúnás og  AEG el-
dhústæki. Borðplötur í eldhúsi og baðherbergjum með steini á borðum. Íbúðirnar 
skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án  gólfefna. 

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nau-
thólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Góðar göngu-
leiðir, hjólreiðarstígar og falleg útivistarsvæði.
 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4     Stærð: 91,6 til  232,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept. kl. 18.00-18.30

Lindargata 39    101 Reykjavík 69.500.000

Glæsileg og björt,  3ja herbergja á 6.hæð  með stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er merkt 604 með suðursvölum og fallegu útsýni til suðurs og austur. 
Íbúðin er skráð samkvæmt F.M.R. samtals 89,9 fm.  þar af er 7,8 fm. 
sérgeymsla í sameign. Um er að ræða hús byggt 2014  á einum vinsælasta 
stað borgarinnar. Fallegar innréttingar frá GKS trésmiðju. Kvartsplötur á 
borðum í eldhúsi og á baðherbergi. Vönduð tæki í eldhúsi. Gólfefni eru 
parket og flísar. Íbúðin er í góðri útleigu í dag. 

Einstök staðsetning í miðborginni þar sem stutt er í alla helstu þjónustu, 
verslanir, veitingahús og ýmis konar afþreying er á næsta leiti.  

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 89.9 m2

Naustavör 22-26     200 Kópavogur

NÝTT SJÁVAR-ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept  kl.18.30-19.00

Asparhvarf 17 D    203 Kópavogi 61.900.000

Falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja neðri sérhæð í fallegu 
tvíbýlishúsi í Vatnsendahverfinu. Sérinngangur er inn í íbúðina 
og hún er með opnanlega glugga i fjórar áttir. Íbúðinni fylgir góð 
timburverönd með skjólveggjum sem snýr í hásuður. Íbúðin skiptist 
í, forstofu, 2 salerni, 3 svefnherbergi, eldhús, sjónvarpshol, setu- og 
borðstofu, geymslu og þvottaherbergi. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 134,3 m2       Verönd     Sérinngangur 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept  kl.18.30-19.00

Ólafsgeisli 119    113 Reykjavík 81.900.000

Stórglæsileg efri sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeislanum í 
Grafarholtinu. Um er að ræða 201,3 fm efri hæð í tvíbýlishúsi með inn-
byggðum bílskúr, suður og austur svölum með stórfenglegu útsýni yfir 
golfvöll G.R og fallega ósnortna náttúru. Eignin er mjög vönduð með 
fallegum innréttingum og allar hurðar eru í yfirstærð. Gegnheilt parket 
úr hnotu er á gólfum ásamt fallegum ljósum flísum sem eru á forstofu 
og á votrýmum. Gólfhiti með hitastýringu er í öllum rýmum. Svefnher-
bergin eru 4 í dag. Sjónvarpsholið var teiknað sem herbergi þannig að 
lítið mál er að bæta því við aftur þannig að svefnherbergin verði 5.. 
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 201,3 m2      Bílskúr   

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept kl:17.30-18.00

Stóragerði 9    108 Reykjavík 66.500.000

Stórglæileg og mikið endurnýjuð efri sérhæð með bílskúr. Búið er að endurnýja allar 
innréttingar, gólfefni, hurðar, flest gler í gluggum, allar neysluvatnslagnir, raflagnir og 
rafmagnstöflu og setja ofna og nýjar ofnalagnir. Þrjú góð svefnherbergi eru í íbúðinni 
og þvotttaherb er innan íbúðar. Húsið var málað og múrviðgert fyrir um tveimur 
árum síðan. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 165,8 m2       Bílskúr  

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl. 17:30-18:00

Rauðalækur 63    105 Reykjavík 31.500.000

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli með sérinngangi 
á góðum stað í Laugardalnum, alls 57.5 fm. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð að innan. Íbúðin skiptist í rúmgott svefnherbergi, 
baðherbergi og opið rými með nýlegri eldhúsinnréttingu með ofni, 
helluborði og innfelldri uppþvottavél. Um er að ræða fallega, bjarta og 
mikið endurnýjaða eign sem vert er að skoða.
Nýlegt harðparket er á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi. Fallegar 
upprunalegar innihurðar. Innangengt er úr íbúðinni að sameiginlegu 
þvottahúsi og geymslu
     
Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960

Herbergi: 2     Stærð: 57.5 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18. sept kl : 17:00-17:30

Friggjarbrunnur 17-19    113 Rvk

Vel skiplulögð 242,6fm parhús á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð á 
jarðhæð. Bílskúrinn er innbyggður 23,2fm. Tvennar stórar suður svalir með útsýni.  
Húsið skilast fullfrágengið að innan sem utan fyrir utan garð sem er grófjafnaður.  
Húsið er laust til afhendingar strax.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: x     Stærð: 242,6 m2      

87.900.000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



Kringlan 4–12                 103 Reykjavík                     www.reitir.is                 575 9000
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Rekstraraðilum með heilsutengda þjónustu, verslun eða aðra 

starfsemi býðst nú til leigu bjart og rúmgott rými á jarðhæð 

glæsilegrar byggingar í Álftamýri 1-5. Sérinngangur er að framan  

og aftan og næg bílastæði eru við húsið.

Starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar og endurbætur eða breytingar 

koma til greina eftir þörfum. 

Í húsinu er nú þegar starfandi fjöldi lækna og tannlækna auk þess 

sem þar er að finna ýmsa aðra heilsutengda starfsemi. 

Heilbrigð starfsemi  
í traustri langtímaleigu!

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast 
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 
840 2100 eða halldor@reitir.is.



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursdóttir
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
aðstm. fasteignasala
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Glæsilegt og hlýlegt heimili á fallegum stað í 
Kópavoginum 220 fm einbýlishús við sjávarsíðuna  
á Kársnesinu með stórbrotnu útsýni 

Falleg og viðhaldslítill suðurlóð með um  
200 fm harðviðarpalli og heitum potti

Heil húseign á þessum eftirsótta stað  
í miðborginni.

Eignin skiptist í fjórar íbúðir. 

Tvær 71 fm 3ja herbergja á 1. og 2. hæð,   
50 fm 3ja herbergja á 3.hæð (ris)  
og 40 fm 2ja herbergja í kjallara.  

Heildar fermetrafjöldi hússins ásamt  
sameign er 291,0 fermetrar.

Falleg efri sérhæð og ris  
auk bílskúrs samtals 190 fm

6 svefnherbergi auk annarra rýma  
- arinn í stofu

Frábær staðsetning rétt við  
Klambratún og Kjarvalsstaði

282,8 fm einbýlishús innst í botnlanga við opið svæði

Endurnýjuð eign, mm svefnherbergj, stór stofa, arinn

Eldhúsið er með stórri eyju og borði sem 6 geta setið við

Eign á einni hæð, einstaklega vel skipulagt og bjart hús 

Heitur pottur og glæsilegur garður

Tilboð óskast 74,9 millj.                               Verð :

Veghúsastígur 1
101 Reykjavík

Bollagata 6
105 Reykjavík

Bjarmaland 23 
Fossvogur / 108 Reykjavík

Sunnubraut 43
200 Kópavogur

Tilboð óskast Tilboð óskast 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Með þér alla leið

Glæsileg 66 fm, 2ja herbergja 

Sérstaklegar glæsilegar þaksvalir með 

Mikil og góð sameign, hjólageymslur 
Lyftuhús

47,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 401

s. 775 1515

101 Reykjavík

Glæsileg íbúð 2ja herbergja íbúð á  
6. hæð í nýbyggingu 
Eigin er skráð hjá FMR 81,7 fm 
Lyftuhús / stæði í lokaðri aðgangsstýrðri 
bílageymslu - Suður svalir 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás 
Afhending við kaupsamning 

53,2 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mánatún 1

s. 845 8958

105 Reykjavík

Glæsileg 4ra herberga íbúð skráð 116,8 fm 
Þrjú góð svefnherbergi 
Fallegar stofur opnar stofur  
Útgengt úr stofu og herbergi á svalir 
Nýlegt eldhús og gólfefni 
Sameign mjög snyrtileg 
Mikið útsýni, gróinn garður

57,7 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kjarrvegur 15

s. 845 8958

108 Reykjavík

103,7 fm - 3ja herbergja  
endaíbúð á 3ju hæð 
Eignin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofu, suðursvalir, 
geymsla á jarðhæð og bílskúr 

34,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Austurberg 12

s. 775 1515

111 Reykjavík

Vel skipulagt staðsteypt einbýlishús 
Ein hæð með frístandandi bílskúr 
Húsið telur gott stofurými,  
rúmgott eldhús, 4-5 svefnherbergi,  
forstofu, baðherbergi og þvottahús

37,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunalda Hellu

s. 899 1178

850 Hella

227,2 fm einbýlishús 
Mikið endurnýjuð eign 
Góð tveggja herbergja  
íbúð með sérinngangi 
Glæsilegur garður

110,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ekrusmári 6

s. 775 1515

201 Kópavogur

434 fm iðnaðarhúsnæði við Skemmuveg 
Húsnæðið er tvískipt í dag, að hluta í leigu 
Bíður uppá mikla möguleika varðandi nýtingu

Húsið er byggt 1979 og klætt að utan 
Gott malbikað bílaplan, auglýsingagildi

99,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skemmuvegur 46

s. 899 1178

200 Kópavogur

Falleg 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum 
klæðning á húsinu er öll ný 
Gluggar allir endurnýjaðir 
Tvær samþykktar íbúðir sameinaðar

69,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Nýlendugata

s. 897 0634

101 Reykjavík

233 - 280 fm atvinnuhúsnæði á Völlunum. 
Lóðin er alls 6273 fm að stærð 32 bilastæði 
Húsið skiptist í 6 bil sem eru frá 232,5 fm til 
280 fm að stærð. Hverju bili fylgir ca 400 fm 

Hægt er að kaupa alla heildareignina 
sem er 1467 fm

56,4 millj.Verð frá:

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 6

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

Falleg hæð 
Samtals 97 fm að stærð 
Risloft fyrir ofan íbúð 
Þrjú svefnherbergi 
Tvískipt stofa 
Tvennar svalir

46,7 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njörvasund 1

s. 695 5520

104 Reykjavík

Vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað 
Eignin er alls um 250 fm með stórri sólstofu 
Góð stofu og eldhúsrými, 4-5 svefnherbergi 
Tvöfaldur góður bílskúr og einstakur garður 
Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni

86,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þrastarlundur 9 

s. 899 1178

210 Garðabær

Falleg 3ja herbergja 61,4 fm íbúð  
á þriðju og efstu hæð í snyrtilegu 
fjölbýli í miðbæ Reykjavíkur 
Aðeins ein íbúð á hverri hæð  
Húsið hefur fengið gott viðhald  
að utan síðustu ár

36,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Njálsgata 69

s. 778 7272

101 Reykjavík

Rúmgóð og björt 110 fm 3ja herbergja íbúð 
2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu 
Gott opið stofu og eldhúsrými, útgengt  
á svalir. Svefnherbergin tvö eru mjög rúmgóð 
Þvottahús er sér innan íbúðar 

44,9 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Naustabryggja

s. 899 1178

110 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð íbúð með bílskúr 
á Snorrabraut Íbúðin er 90,2 fm þriggja 
herbergja á 6. hæð í lyftuhúsi sem er skráð 
fyrir 55 ára og eldri, auk 26 fm bílskúrs 

innan íbúðar, þvottaaðstaða á baði 
Gott hjólastólaaðgengi að húsinu - Húsvörður

54,7 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Snorrabraut 56b

s. 778 7272

105 Reykjavík

Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbæ 
Hafnarfj. 203,4 fm með aukaíbúð í kjallara 
Frábær staðsetning við grænt svæði 
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara 
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð 
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið  
sem eina heild - Góður garður

72,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

540 Hafnarfjörður
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Mjög skemmtileg 4ra herbergja risíbúð  
með stórum þaksvölum og arni í stofu 
Eignin er skráð 101,2 fm og að hluta til  
á tveimur hæðum 
Hús og íbúð mikið endurnýjuð 
Frábær staðsetning

42,7 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Strandgata 32

s. 697 9300

220 Hafnarfjörður

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð með suðvestur verönd,  
auk bílskúrs á Seltjarnarnesinu 
Eignin er skráð alls skv ÞÍ 99,3 fm 
Bílskúr er 21,3 fm og íbúð 78 fm

46,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Tjarnarból 14

s. 778 7272

170 Seltjarnarnes

Tveggja íbúða fjölskylduhús 253 fm  
á tveimur hæðum 
Stórar þaksvalir 
Fallegt útsýni til Reykjavíkur 
Aukaíbúð með sérinngangi er ca 65 fm 

115,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbraut 22

s. 775 1515

200 Kópavogur

Tveggja herbergja lúxusíbúð 
Gengið inn af svölum í íbúð 
Lofthæð íbúðar er ca 3 metra 
Sérsmíðaðar innréttingar, gólfsíðir gluggar 
Bílastæði í lokaðri upphitaðri  
aðgangsstýrði bílageymslu  
Einstöku staðsetning og útsýni y r sjóinn

53,5 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mýrargata 26 íbúð 513

s. 845 8958

101 Reykjavík

Fallegt einbýlishús í hjarta borgarinnar  
með aukaíbúð á jarðhæð. 
Skjólsæll og sólríkur garður. Húsið er í  
góðu ásigkomulagi og er nýlega málað. 
Skipta má eigninni upp í eiri einingar en  
alls eru 4 inngangar í húsið.
Falleg eign í hjarta miðborgarinnar.  

Tilboð óskast

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólavörðustígur 29

s. 897 0634

101 Reykjavík

3ja herbergja íbúð auk  
útleigueiningar í kjallara 
Suðursvalir 
Miðsvæðis í póstnúmeri 108

36,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Háagerði 55

s. 775 1515

108 Reykjavík

Glæsilegt einbýlishús alls 2591 fm  
á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga 
í Kópavogi 
Sérsmíðaðar innréttingar - granít borðplötur 
Heitur pottur og góður pallur

138,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fagraþing

s. 775 1515

203 Kópavogur

Vel staðsett og fallegt 195 fm endaraðhús 
með mm svefnherbergjum 
Hús byggt árið 1993 
Skiptist í: Tvö baðherbergi, 
tvær stofur, mm svefnherbergi, sólstofa,  
garður í suður, þrjú bílastæði

107,0 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

A agrandi 34

s. 775 1515

107 Reykjavík

Falleg tæplega 200 fm neðri sérhæð  
í tvíbýlishúsi 
Fjögur svefnherbergi
Stórar stofur og útgengt á sólpall í suður 
Tvö bílastæði á lóð

64,9 millj.Verð :

Þröstur Þórhallsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fannafold 53

s. 897 0634

112 Reykjavík

Í byggingu vel skipulagt og fallegt einbýlishús. 
Staðsett innarlega í botnlanga á útsýnisstað 
í Urriðaholti. Húsið er staðsteypt á tveimur 
hæðum alls um 245 fm. 
Glæsileg alrými og 4-5 svefnherbergi. 
Húsið afhendist fokhelt  
að innan skv. skilalýsingu.

97,0 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Keldugata 13

s. 899 1178

210 Garðabær

Heilsárshús á einni hæð 
Gólfhiti er í gól  
Eignarland, stutt frá Reykjavík

39,9 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Höfðabraut 7

s. 775 1515

801 Selfoss

Nánast ný 130,3 fm 3-4ra herbergja íbúð á  
4. hæð með miklu útsýni 
Til viðbótar við stærð eru tvennar lokaðar 
svalir samtals 35,5 fm. Stofa og borðstofa, 
eldhús með eyjuborði, 2 svefnherb., baðherb. 
og gestasnyrting. Glæsilegar innréttingar  
og gólfefni.  Bílastæði í bílageymslu.

72,5 millj.Verð :

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 42b

s. 697 9300

107 Reykjavík

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm 
Tvö svefnherbergi, 
Heitur pottur 
Baðherbergi með sturtuklefa

22,5 millj.Verð :

Jason Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjaból

s. 775 1515

845 Flúðir

Upplagt fyrir hestafólk 
Fallegur 49,9 fm bústaður að meðtalinni 
5,5 fm geymslu 50 mín frá Rvík og 10 mín 
frá Hellu 6,8 ha sumarbústaðarland með 
beitilandi fyrir 11 hesta 
Fallegt útsýni y r Heklu og Eyjafjallajökul
Stór pallur og heitur pottur

27,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Þjóðólfshagi 7

s. 773 6000

851 Holt

Opið hús miðvikudaginn 19.sept kl. 18:00 - 18:30

Vel skipulögð og falleg mm herbergja  
ca 129 fm íbúð á 3 hæð við Meistaravelli 7 í 
Reykjavík ásamt ca 21 fm sérstæðum bílskúr. 
Fjögur góð svefnherbergi. 
Sérgeymsla í kjallara og snyrtileg hjóla- og 
vagnageymsla. Góð aðkoma, næg bílastæði 
og stutt í margvíslega þjónustu.

61,0 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Meistaravellir 7

s. 778 7272

107 Reykjavík
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.    

46,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. kl. 17:00 - 17:30

Vel skipulögð og snyrtileg 4ra herb íbúð  
á tveimur hæðum við Keilugranda 
Gott opið stofu og eldhúsrými 
Góðar sólríkar svalir, fallegt útsýni 
Þrjú svefnherb, baðherbergi og auka snyrting 
Þvottavél innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu 

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

.    

36,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. sept. kl. 16:15 - 16:45

2ja herbergja, rúmgóð 87 fm íbúð 

Sérinngangur 

Góð staðsetning 

Laugateigur 58
105 Reykjavík

.    

Tilboð óskast

OPIÐ HÚS
mánudaginn 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

Vönduð sérhæð ásamt efri hæð með  
alls 3 svefnherb. Ásamt 3ja herb aukaíbúð m 
sérinngangi. Tæplega 30 fm bílskúr að auki 
Aðalhæð er innréttuð af kostgæfni 
Haldið í upprunalegt vandað útlit að miklu leyti 
Eldhús endurhannað (Finnur Fróðason) 
Staðsett í hjarta vesturbæjar við hlið  

Stutt í Vesturbæjarlaugina

Hofsvallagata 49
107 Reykjavík

.    

53,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 17:30 - 18:00

íbúð 302
Glæsileg íbúð fullbúin á þriðju hæð 
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 

Vandaður frágangur og innréttingar

Sóltún 1
105 Reykjavík

.    

64,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. kl. 17:30 - 18:00

Góð miðhæð ásamt bílskúr í reisulegu 
steinhúsi 164 fm þar af er skúr 22,5 fm  
4ra herbergja og stórar geymslur í kjallara 

Rúmgott eldhús 

Gegnheilt beykiparket

Ránargata 19
101 Reykjavík

.    

47,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 17:00 -17:30

105 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Björt stofa m suðurgluggum 

Ný eldhúsinnrétting, mikið skápapláss 

Gott útsýni  -    Laus strax

Holtsgata 41
101 Reykjavík

.    

69,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. kl. 17:30 - 18:00

Mjög sjarmerandi og vel staðsett  
151,1 fm efri sérhæð 
Íbúðin skiptist í 2 stofur, 3 herbergi,  
eldhús og bað 
Manngengt risloft er fyrir íbúðinni 

Sóleyjargata 23
101 Reykjavík

.    

51,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 19. sept. kl. 12:15 - 12:45

Íbúð 702 (merkt b) 
Glæsileg 109,9 fm útsýnisíbúð á 7.hæð 
Frábært útsýni til sjávar og fjalla 
Örstutt í fjölbreytta þjónustu við Garðatorg 

 
og líka austursvalir 
Tvö svefnherbergi og mjög góðar stofur

Hrísmóar 1
210 Garðabær

.    

26,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. kl. 17:30-18:00

Falleg 2ja herbergja íbúð 
Sérafnotaréttur útgengt úr stofu 
Skipulag gott, fermetar nýtast mjög vel 
Íbúðin ný máluð og nýtt parket 
Fallegir gluggar sem setja mikinn  
svip á íbúðina 
Góð staðsetning

Skógarás 13 
110 Reykjavík

.    

44,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. sept. á 17:00 - 17:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á 2.hæð 
með suðursvölum ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu 

Samkvæmt skrám FMR er eignin skráð  
í heild sína 95,0 fm - íbúðin 69,0 fm  
og stæði í bílageymslu 26 fm

Kringlan 87
103 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veita:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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



Thelma Víglundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is  
sími: 860 4700

 

Guðbjörg Guðmundsdóttir, 
lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is   
sími: 899 5533
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Bókið skoðun 

Freyjubrunnur 31

Fallegt sjö íbúða fjölbýli með lyftu á 
góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja og 
fjögurra herbergja íbúðir. Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar án gólfefna, 

Afhending nóv./des.2018.
Stærðir frá 67 – 170 fm.
Verð frá 37.9 millj.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Dæmi um tveggja
herbergja íbúð

   

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón  
Sigurjónsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Edda 
Svavarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 845-0425

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

NÝBYGGING

Nýjar og stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.  
2ja til 5 herb. Stærðir frá 91 fm. til 238 fm.  Álklætt hús með lyftu.  Hiti í gólfum.  
Vandaðar íslenskar innréttingar.  Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni úr öllum íbúðum.  
Húsin eru staðsett við smábátahöfnina. Glæsileg hönnun. Stæði í bílageymslu fylgir öl-
lum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

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

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. 

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

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 up-
plýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING

ÁLAND 13 
• 108 RVK. 
• 5. herb. íbúð  206,9 fm.  
• Innbyggður bílskúr. 
• Jarðhæð - Verönd.   
• Góð staðs. miðsvæðis.
Verð 77,9 millj.  
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30 

LUNDUR 25 - PENTHOUSE 
• Lundur Kópavogi. Nýtt hús.   
• Glæsileg 179 fm íbúð.   
• Stórar þaksvalir.   
• Tvö stæði í bílageymslu.   
• Tvö baðherbergi.   
• Fallegt útsýni.   
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:00 til 17:30

LYNGGATA 2 
• 210 Gbæ. 4ra herb. 138  fm. 
• Falleg og björt íbúð.  
• Álkætt hús með lyftu.
• Stæði í bílageymslu með 
  tengi fyrir rafmagnsbíl.
Verð 63,5 millj. 
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30

HRAUNBÆR 98 
• 110 RVK.   
• 5 herb. 106,7 fm.   
• Falleg og vel skipulögð.   
• Aukaherb. í kjallara með 
  aðgengi að salerni.   
Verð 37,9 millj.  
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30 

KRINGLAN 49 
• 103 Rvk. 5. herb.  
• Endaraðhús á tveimur  
  hæðum 189,6 fm.   
• Bílskúr.   
• Góð staðsetning.   
• Stór garður.  
• Stór timburverönd.   
Verð 86,5 millj. 

LUNDUR 58 
• 200 Kóp.
• 235,7 fm. 6  herb.
• Raðhús á tveimur hæðum.
• Bílskúr. 
• Fallega innréttað. 
• Suðurgarður, timburverönd. 
• Neðst við Fossvogsdalinn. 
Verð 109 millj. 

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NAUSTAVÖR
Stórglæsilegar íbúðir með óhindruðu sjávarútsýni 
við Naustavör 22-26  í Kópavogi. 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Lund 7-13 í Kópavogi. 
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Stó l il íbúði ð já út ý i
LUNDUR 7, 9, 11 og 13 NAUSTAVÖR

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni 
við Naustavör 16-20 í Kópavogi. 
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Tjarnargata 4  101 Reykjavík  Sími 511 3101  Fax 511 3909  www.101.is  101@101.is
 K r i s t í n  S i gu r e y  S i gu rða rdó t t i r  -  l ögg i l t u r  f a s t e i gna s a l i  

Grænlandsleið – 113 Rvk Skúlagata – 101 Rvk Stekkjarsel 2 – 109Rvk  Vatnsholt 4  – 105 Rvk

Þar sem hjartað slær

Gullfalleg og vönduð 128,9fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð í 
góðu lyftuhúsi í miðborginni. Íbúðin er vel skipulögð, opin 
og björt með mjög góðri lofthæð. V - 68,8 millj. 

Opið hús í dag milli kl. 17:30 – 18:00

Fallegt 244,2 fm einbýli með aukaíbúð á neðri hæð. Einnig 
er á neðri hæð herbergi með aðgengi að baðherbergi og 
sérinngangi. Efri hæð skiptist í eldhús, rúmgóða stofu, hol, 
baðherbergi, Þvottahús og tvö herbergi. Bílskúr á neðri 
hæð. V - 86,5 millj.

Opið hús mánudaginn 17. Sept frá 18:00-18:30

LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Afar hlýleg og björt 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð (lítil niðurgrafin) í rólegri götu. 
Mjög gott skipulag á íbúðinni. Stutt í alla helstu verslun og 
þjónustu. V - 34,9 millj

Glæsilegt endaraðhús á einstökum útsýnisstað. Húsið er 
tveimur hæðum, gengið inn á efri hæð í rúmgott alrými 
með stofu og eldhúsi, gestasalerni, þvottahúsi og bílaskúr. 
Þrjú svefnherb., fataherb., baðherb. og hol á neðri hæð. 
Pallur við efri hæð. V - 92,9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Helgi Jóhannes Jónsson
Löggiltur fasteignasali 
hefur hafið störf hjá okkur.

Helgi hefur margra ára reynslu á 
fasteignamarkaðnum og bjóðum við 
hann velkominn til liðs við TORG!

780 2700

helgi@fstorg.is

KYNNIR MEÐ STOLTI
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.Áb. SiSiSiSiSiiSSiiiiiSiSiiSSSSSS gugugguguguguggugugugguguguuuguguuuuuguuuggugugguguggggggggggg rðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrðrrrððrrðrððrrður Gunnlaugsson lgfs.

Til sölu eða leigu 
nýtt atvinnuhúsnæði 
í Grafarvogi
Til sölu eða leigu vandað húsnæði fyrir léttan iðnað og þjónustu

við Bæjarflöt og Gylfaflöt. Stutt frá helstu stofnbrautum og 

uppbyggingarhverfum. Stærðin er frá 232 m2 til 1.066 m2 

á tveim hæðum, sveigjanlegt skipulag og möguleiki á gegnum- 

keyrslu. Lofthæð neðri hæðar er 4,2 m. Húsið verður afhent 

tilbúið að utan ásamt fullbúinni lóð.

Nánari upplýsingar veita:
Þóra Birgisdóttir lgf. í síma 777 2882 eða thora@fastborg.is,
Halldór Már Sverrisson lgf. í síma 898 5599 eða halldor@atvinnueign.is,
og Gísli Örn Bjarnhéðinsson í síma 821 9266 eða gisli@urdarsel.is. 



Sóltún 11, 105 Rvk., 3ja herb. + bílageymsla. 
OPIÐ HÚS ÞRI 18/9 KL. 16:30-17:00.

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj.  

Opið hús þriðjudaginn 18. september kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Seljaland við Laugarvatn. 
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

Sumarhús á fallega gróinni eignarlóð nálægt Laugarvatni. Um er að ræða ca. 50 fm hús 
ásamt ca. 9 fm gestahúsi og ca. 9 fm vinnuplássi/geymslu. Auk þess er þvottahús og grill-
geymsla. Samtals er því um ca. 68 fm að ræða. Pallur með heitum potti er við húsið sem er 
með rafmagnskyndingu. Verð 19,9 millj.

Hrísmóar 4, 210 Garðabæ, 3ja + bílag. 
OPIÐ HÚS MÁN 17/9 KL. 17:00-17:45.

Hrísmóar 4, íbúð 305. Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 
stæði í bílageymslu. Tvö svefnherbergi. Parket, korkur og flísar á gólfum. Yfirbyggðar svalir 
að hluta. Þvottahús innan íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Verð 43,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 17. september kl. 17:00-17:45, verið velkomin.

Skólastígur 28, 340 Stykkishólmur 
TVÆR ÍBÚÐIR.

Hús á frábærum útsýnisstað í Stykkishólmi. Öll húseignin sem skiptist í dag í tvær 3ja  
herbergja íbúðir með sérinngangi: íbúðin niðri er 92,7 fm, íbúðin uppi 87,6 fm og 
bílskúrinn 24 fm, samtals 204,3 fm. Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning og mikið 
útsýni. Pantið tíma fyrir skoðun. Verð 47,9 millj.

Melabraut 9, 170 Seltjn, sérhæð/miðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁN 17/9 KL. 16:30-17:00.

Vel skipulögð, ca. 130 fm. sérhæð/miðhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut 9 á 
Seltjarnarnesi. Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt 
eldhúsi og baði. Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Sérinngangur. 
Verð 56,9 millj. 

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

Stóragerði, 108 Rvk. 
3JA HERB. ÍBÚÐ M/AUKAHERBERGI Í KJALLARA.

Samtals 110,3 fm.  íbúð á 4. hæð við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö svefnh., 
baðherbegi og endurnýjað eldhús, stórar stofur með nýlegu harðparketi, mögulegt að 
breyta hluta af stofu í herbergi. Aukaherbergi með aðgangi að snyrtingu og sturtu fylgir. 
Verð 43,9 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

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.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 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

HOLTSVEGUR 27
Glæsilegar íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi á útsýnisstað í Urriðaholtslandinu 
í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Allar íbúðir njóta út-
sýnis. Húsið er á fimm hæðum, allar svalir rúmgóðar og skjólsælar. Traustur 
verktaki. Íbúðirnar eru 102 fm -164 fm. 

VERÐ FRÁ 56,9 MILLJ. TIL 113 MILLJ. 

DYNGJUGATA 3
Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Urriðaholtshverfinu í Garðabæ. Í húsinu eru 18 
íbúðir sem skiptast upp í tvo stigaganga. Frágengin lóð með sameiginlegu 
útivistarsvæði. Afhending við kaupsamning. Traustur verktaki. Íbúðirnar eru 
119 fm - 180 fm. 

VERÐ FRÁ 60,3 MILLJ. TIL 99,9 MILLJ.

Bókið skoðun og fáið nánari upplýsingar hjá sölumönnum Hraunhamars 520-7500

NÝBYGGINGAR Í GARÐABÆ 

Helgi Jón Harðarson, Sölustjóri / Eigandi
Freyja Sigurðardóttir, Lögg. fast. / Eigandi

Magnús Emilsson, Lögg. fast. / Eigandi
Ágústa Hauksdóttir, Löggiltur fasteignasali

Hilmar Þór Bryde, Sölumaður
Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Hildur Loftsdóttir, Ritari / skjalavinnsla
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir, Lögg. fast.

Stofnað  
1983

Sími 520 7500



213m2

240m2

Sigurður Fannar 
löggildur fasteignasali

897 5930

siggifannar@fastborg.is

ÁHUGASAMIR GETA SÓTT FREKARI
UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUMANNI

er framleiðandi
húsanna

Húsin eru tvö, bæði fullbúin með 
snyrti- og baðaðstöðu, einföld í 
flutningi og tilbúin til notkunar.

Gætu nýst fyrir ferðaþjónustu, 
skóla stofur og á ýmsan annan 
hátt t.d. fyrir sveitarfélög.

Gætu einnig nýst sem íbúðarhúsnæði.

Húsin hafa undanfarin ár verið notuð 
undir starfsemi Listdansskóla Íslands 
sem dans- og tónlistarsalir.Húsin standa á horni 

Skúlagötu og Klapparstígs

Hús til flutnings!
Áhugavert kauptækifæri!

Helluvað 7, 110 Reykjavík

Hjallabrún 31, 810 Hveragerði

Kjarrheiði 13, 810 Hveragerði

Þverholt 22, 105 Reykjavík

Höfum í einkasölu fjögurra herbergja, 111,5 fm., íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við Helluvað í Norðlingaholti. Eign sem er í mjög 
góðu viðhaldi. Stofa og eldhús í sama rými. Gólfefni eru parket og flísar, fataskápar í herbergjum. Sér bílastæði er í lokaðri bílageymslu, 
þvottaaðstaða er í bílageymslunni. Frá íbúðinni er hið fegursta útsýni, yfir Bláfjöll og Reykjanesfjallgarðinn. Nánari uppl. veita Þórarinn 
s. 615-3343 eða Skúli s: 898-7209, lfs. Netfang: fagvis@fagvis.is V. 49,9 m.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. SEPTEMTER KL. 16:30 - 17:00  
Nýtt, vandað parhús. Tilbúið til afhendingar við kaupsamning. Eignin er alls 137,8 fm. og þar af 23,7 fm. innbyggður bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, góðir fataskápar, rúmgott sjónvarpshol. Eignin er steinsteypt, steinuð að utan með ljósum marmarasalla. Eignin er fullfrágengin 
utan sem innan á smekklegan hátt. Hér er um að ræða einstaklega áhugaverða eign þar sem vandað hefur verið til verka. Nánari uppl. 
veitir Kristinn G. Kristjánsson Lögg. fast. s: 892-9330 V. 46,9 m.

Vorum að fá í einkasölu vel umgengið og fallegt steinsteypt endaraðhús. Eignin er með fjórum svefnherbergjum og stóru alrými þar sem 
er borðstofa, stofa og eldhús. Hurðir og eldhúsinnrétting úr harðviði. Baðherbergi flísalagt, sturtuklefi og baðker. Góður bílskúr, bílastæði 
er hellulagt. Stór sólpallur með skjólveggjum, búið er að leggja lagnir fyrir heitan pott. Vönduð og vel skipulögð eign. Nánari uppl. veitir 
Kristinn G. Kristjánsson lögg. fast. S: 892-9330,  kk@fagvis.is V. 54,7 m.

Afhendist við kaupsamning. Höfum í sölu einstaklega fallega eign við Þverholt. Íbúðin er 72,8 fm. 3ja herbergja á 2. hæð í vel umgengnu, 
góðu fjölbýlishúsi. Um 7 fm. geymsla í kjallara er ekki inn í fermetratölu eignar. Ný gólfefni, nýir fataskápar, flísalagt og vel frágengið 
baðherbergi, gengið úr stofu út á góðar svalir. Stæði í bílakjallara. Húsvarðaríbúð er í eigu húsfélags. Nánari uppl. veittar hjá Fagvís eða 
í gsm:  Kristinn s. 892-9330, Þórarinn  s: 615-3343 eða Skúli  s: 898 7209, lögg. fast. V. 43,9 m.

Farsæl þjónusta í 30 ár 

F A S T E I G N A M I Ð L U N

OPIÐ HÚS



Eskihlíð 29 - 105 Reykjavík 
Opið hús mánudag kl 17:45 til 18:15   
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 100,8 
fm 4ra - 5 herbergja 
neðri sérhæð í fjór-
býlishúsi á rólegum 
og eftirsóttum 
stað í Hlíðunum. 
Eignin skiptist í 
forstofu, hol sem 
tengir saman rými 
íbúðarinnar, samliggjandi bjartar og rúmgóðar stofur, endurnýjað 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi, lítið 
aukaherbergi/vinnuherbergi. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 
á undanförnum árum: Þak yfirfarið og skipt um járn og pappa 
sumarið/haustið 2016 Þakrennur brotnar niður og endursteyptar 
sumarið/haustið 2016 Framhlið húss sprunguviðgerð sumarið/
haustið 2016. Verð 53,5 m.

Tómasarhagi 45 - 107 Reykjavík
2ja til 3ja herb.
Skemmtileg og 
björt 2ja -3ja 
herbergja íbúð í 
kjallara/jarðhæð 
í fjórbýlishúsi á 
eftirsóttum stað 
í Vesturborginni.  
Íbúðin skiptist í for-
stofu með fataskáp, 
lítið herbergi 
við forstofu sem er skráð sem geymsla hjá Fasteignskrá, hol 
tengir saman rúmgóða stofu/borðstofu og eldhús. Úr eldhúsi er 
útgengt í garð. Rúmgott svefnherbergi og baðherbergi. Fallegt og 
reisulegt steinhús, skjólgóður garður snýr í suður. 
Frábær staðsetning, stutt í grunnskóla, háskólinn á næsta 
leiti, göngufæri við miðborgina og fallegar gönguleiðir við 
sjávarsíðuna. 

Vogatunga 72 Mosfellsbær 
Fallegt raðhús á einni hæð.
Fallegt og vel 
skipulagt raðhús 
á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr 
við Vogatungu í 
Mosfellsbæ. eignin 
hefur verið innrét-
tuð á smekklegan 
og vandaðan hátt. 
Eignin skiptist í 
forstofu, eldhús sem er opið við stofu/borðstofu, aukin lofthæð 
að hluta. Svefnálma: hjónaherbergi með útgengi á baklóð, tvö 
rúmgóð barnaherbergi (annað herbergjann er opið við gang 
og er í dag nýtt sem sjónvarpsherbergi. Þvottahús með góðum 
innréttingum, innangengt í bílskúr með geymslu/vinnuherbergi 
innst og geymslulofti yfir að hluta. Verð. 69,9 millj. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800  
og Ingibjörg löggiltur fasteignasali s. 864-8800

Mánatún 3, 105 Reykjavík
Nýlegt lyftuhús / tvö bílastæði. 
Falleg og vel 
skipulögð 124,4 
fm íbúð á fjórðu 
hæð (innsta íbúð 
á gangi) í nýlegu 
húsi við Mánatún 3 
í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu 
með fataskápum, 
parketlagðar stofur með útgengi á svalir sem eru opnað við eld-
hús, eldhús er með viðarinnréttingu, háum borðkrók, gluggi. Tvö 
stór svefnherbergi með fataskápum og innréttingum, flísalagt 
baðherbergi með stórri sturtu og góðum innréttingum. Þvottahús 
er innan íbúðar, flísalagt með hvítum innréttingum og skolvaski. 
Falleg íbúð á eftirsóttum stað miðsvæðis í borginni, stutt í alla 
verslun og þjónustu. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara og tvö 
bílastæði í bílageymslu hússins. Verð 73 millj.

Stóragerði 17 - 108 Rvk. Neðri sérhæð og bílskúr.
Opið hús mánudag 17:00 til 17:30 
Falleg og vel skipulögð hæð með sérinngangi ásamt bílskúr í góðu húsi við 
Stóragerði. Eignin er samtals 164,4 fm - þar af bílskúr 28 fm. Eignin skiptist í forsto-
fu, samliggjandi stofu og borðstofu með gólfsíðum gluggum, eldhús, hjónaherber-
gi, tvö barnaherbergi, baðherbergi. 
Tvennar svalir eru í íbúðinni, 
útgengt úr hjónaherbergi og stofu. 
Stór bílskúr nær húsi fylgir hæðinni. 
Sérgeymsla í kjallara, sameiginlegt 
þvottahús og tvær sameiginlegar 
geymslur í kjallara. Góð eign í 
húsi sem hefur fengið gott viðhald 
undanfarin ár. Verð 66,9 millj.

Sólheimar 24 - 104 Reykjavík 
Opið hús mánudag frá kl 17:15 til 17:45
Falleg og mikið endurnýjuð efri hæð á góðum stað í Heimunum. Eignin er 147,1 fm, 
þar af geymsla 5,9 fm. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús 
inn af eldhúsi. Fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Mjög góð staðsetning, 
stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og 
verslunarkjarnann í Glæsibæ. Góð eign 
sem vert er að skoða. Frárennslislagnir 
hússins hafa verið endurnýjaðar. 
Verð 64,5 millj.

Boðagrandi 6 - 107 Reykjavík 
Opið hús þriðjudag frá kl 17:15 til 17:45
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja (96,9 fm) íbúð við Boðagranda 6 í Vesturbæ-
num.  Eignin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi með baðkari, sturtu og tengi 
fyrir þvottavél, stór setu/borðstofa með útgengi á suðursvalir. Rúmgott hjónaher-
bergi með fataskápum, barnaher-
bergi. Sérgeymsla á jarðhæð fylgir 
eigninni. Sameiginlegt þvottahús, 
sameiginleg hjóla og vagnageyms-
la. Falleg eign á afar eftirsóttum 
og barnvænum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, verslun, þjónustu og 
íþróttasvæði KR. 

Stóragerði 17 Boðagrandi 6 Sólheimar 24

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

OPIÐ HÚS

Gerplustræti 31-37 Hlíðarendi
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafells-
landi í Mosfellsbæ. Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var 
kappkostað við að láta húsin falla vel að umhverfinu og að 
skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. 

Íbúðirnar eru 4ra-5 herbergja og verður þeim skilað fullbúnum 
án gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðunum. 

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.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

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

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

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAG OG 
MIÐVIKUDAG 
12.15 - 12.45

OPIÐ HÚS 
MÁNUDAGINN 

17. SEPT. 
17.15 – 17.45 

4ra herb. verð frá 44,5 m.

5 herb. verð frá 53,9 m. Stærð frá 57 fm – 112 fm.

Verð frá 39,8 millj.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

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



519 5500

Húsnæðið er vel skipulagt og skiptist í móttöku, 12 lokaðar skrifstofur, tvö 
fundarherbergi, opið vinnurými, kaffistofu og salerni. Snyrtilegar innréttingar 
og góð gólfefni, lagnastokkar með veggjum og kerfisloft með lýsingu. 
Húsnæðið getur verið laust fljótlega eða samkvæmt samkomulagi. 
Ekki er um að ræða vsk húsnæði.
 

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

660 4777
bodvar@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
lögg. fasteignasali

897 9030
ulfar@fastborg.is

TIL LEIGU 393 M2 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 
2. HÆÐ VIÐ SÍÐUMÚLA 23 Í REYKJAVÍK

Mosagata 18
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

Vel hannað og reisulegt parhús  sem er staðsett 
í sunnanverðu Urriðaholti í Garðabæ. Húsið eru 
alls 227 fm á tveimur hæðum þar af er 40 fm. 
innbyggður bílskúr.
Eignin er öll hin glæsilegasta og vel skipulögð 
með aukinni lofthæð allt að 3,8 metrum. Mikið er 
lagt í lýsingu hússins en innfelld lýsing er í öllum 
loftum og útilýsing er meðfram öllu húsinu. 
Eignin afhendist fullbúin að utan, og rúmlega 
tilbúin til innréttingar að innan, bílastæði 
hellulagt með hitalögn eða skv. skilalýsingu 
verktaka.
Hús NR: 4-6- 8- 10- 12-14- 16 ERU SELD!

STÆRÐ: 227 FM PARHÚS      HERB: 7

       TILBOÐ

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900 
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Bryndís Bára Eyjólfsd. 
Í námi til lögg.fasteignasala 
Sölufulltrúi

  616 8985  
  bryndís@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18. sept 17:30 – 18:00

Vandað hús á tveimur 
hæðum með innb.
bílskúr. Húsið stendur á 
jaðarlóð. Á neðri hæð 
er forstofa, baðherber-
gi, eldhús, borðstofa, 
stofur, sjónvarpsstofa, 
arinn, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæð er 
þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, svalir og skáli. Frábær staðsetning á rólegum og 
friðsælu íbúðarhverfi. Vandað hús með sérsmíðuðum innrétting-
um fallegum garði.
Til afhendingar við kaupsamning.  Verð:97 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Austurbrún 16 -  Reykjavík
Opið hús mánud. 17. sept. frá kl. 17:30-18:00

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

Sérlega glæsileg ný 85 fm 2ja herbergja íbúð á 5. hæð eða 
þakhæð hússins með stórum suðursvölum.

Gólfhiti. Fallegar innréttingar. Lyfta. Laus strax.  
Verð: 310 þ.kr. á mánuði

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Laugavegur 59 – Kjörgarður.

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

TIL LEIGU

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Lyngás 
851 Hella

Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð
Staðsett  aðeins um 2 km vestur af Hellu
Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herbergi
Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm
Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1

42,0 millj.
Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð :

Spennandi tækifæri
við þjóðveg 1

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Ragnar  
Þorgeirsson
viðskiptafræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

  

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



Bókaðu skoðun hjá Garðari í síma 898-0255 eða hjá Kristjáni í síma 867-3040. 

Sami byggingaraðili er með raðhúsið Uglugata 14-20 í byggingu. Hægt er að festa kaup á 
þeim eignum sem munu afhendast 15. október á sama byggingarstigi og Uglugata 6-12.

Verð: Frá 61,9 millj. 

Glæsileg raðhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Eignirnar eru ein staklega vel 
skipulagðar og stórir gluggar á efri hæðum eignanna 
hleypa góðri birtu inn. Stórar svalir sem bjóða upp á 
einstakt útsýni. 

Húsin eru skráð 206,1 fm. skv. Fasteignamati Ríkisins. 

Eignirnar skilast tilbúnar til innréttinga skv. 
skilalýsingu. 

Lóðarfrágangur og frágangur á bílastæðum verður 
lokið fyrir 30. september 2018. 

UGLUGATA 6-12  
270 MOSFELLSBÆR

SÖLUSÝNING VERÐUR 
18. SEPTEMBER KL. 17:00 - 17:45

SÖLUSÝNING

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255



569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Húsnæðismál á 
landsbyggðinni
–Tilraunaverkefni

Markmið verkefnisins er að leita leiða til þess að bregðast 

við þeim mikla húsnæðisvanda sem ríkir víðsvegar á 

landsbyggðinni, m.a. vegna óvirks íbúða- og leigumark- 

aðar og skorts á viðunandi íbúðarhúsnæði.  

Horft er til þess að 2-4 sveitarfélög taki þátt í tilraunaverk- 

efninu og að verkefnið nái að fanga mismunandi áskoranir 

á ólíkum landsvæðum. Þannig geta þær lausnir sem verk- 

efninu er ætlað að móta nýst á sem breiðustum grunni.

Verkefnið tekur mið af stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 

sem og stefnumótandi byggðaáætlun sem samþykkt var á 

Alþingi þann 11. júní 2018. Í byggðaáætlun er m.a. kveðið á 

um markmið um fjölgun íbúða á svæðum þar sem skortur 

á hentugu íbúðarhúsnæði hamlar uppbyggingu í sveitar-

félaginu.

Húsnæðisáætlun sveitarfélagsins er grundvallarforsenda 

fyrir þátttöku í verkefninu. Hafi sveitarfélagið ekki þegar 

unnið slíka áætlun og skilað til Íbúðalánasjóðs þarf það að 

hafa til þess vilja og getu að ljúka við gerð hennar. 

   

Þau sveitarfélög sem óska eftir að taka þátt í verkefninu 

eru beðin um að hafa samband við Sigrúnu Ástu Magnús-

dóttur, deildarstjóra á húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs, 

á netfangið sigrun@ils.is fyrir 30. september 2018. 

Íbúðalánasjóður óskar eftir þátttöku sveitar-

félaga í tilraunaverkefni um uppbyggingu 

húsnæðismála á landsbyggðinni

Umsóknarfrestur:

30. september 2018  


