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100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Einbýli með glæsilegu útsýni
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Fasteignasalan TORG kynnir:
Glæsilegt einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt bílskúr fyrir
neðan götu með óhindruðu
útsýni til Snæfellsjökuls og
til norðurs að Esjunni. Húsið
skráð 305,9 fm. OPIÐ HÚS í dag
frá kl. 17 til 18.
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Í húsinu eru fjögur svefnherbergi,
góð stofa, fjölskylduherbergi,
borðstofa og eldhús, tvö baðherbergi, geymsla, vinnuherbergi og
góður bílskúr með geymslurými í
kjallara. Komið er inn á efri hæð
hússins. Eldhúsið var endurnýjað
að miklu leyti árið 2006, ný borðplata, hurðir, tæki og fleira. Eldhúsið er með hvítri innréttingu,
Electrolux-ísskáp með frysti sem
fylgir með, SMEG-gaseldavél og
ofni og Siemens-háfi sem er tengdur út. Gott búr er inn af eldhúsi
með góðum skápum, hillum og
vinnuborði. Opið er úr eldhúsi inn

Opið hús verður í Rituhólum 7 í dag á milli klukkan 17.30 og 18.

í borðstofu og útgengi er frá borðstofu út á timbursólpall. Tvö svefnherbergi eru á efri hæðinni og baðherbergi með sturtuklefa og hvítri
innréttingu.
Á neðri hæð er fjölskylduherbergi og opið inn í stofu með
arni og miklu útsýni. Hjónaherbergi með sérbaðherbergi, flísa-

Skriða - Ofan Kollafjarðar

Nýtt á skrá

Vatnsstígur 16-18 - 101 Reykjavík

Nýtt á skrá

Við Esjurætur, 205,4 m2 tveggja hæða
timburhús á steyptum kjallara, ásamt 70
m2 tvöföldum bílskúr, á fallegum stað með
miklu útsýni ofan Kollafjarðar við Esjurætur,
aðeins um 8 km. frá Mosfellsbæ. Eignin
stendur á 1.500 m2 eignarlóð en henni fylgir
einnig 8.500 fm. leigulóð með langtíma
samningi. V. 54,9 m.

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Gerplustræti - 270 Mosfellsbær
15 íbúðir í byggingu til
sölu í Mosfellsbæ. Vorum
að fá í sölu 15 íbúðir í 24
íbúða, 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílakjallara við
Gerplustræti 25-27 í
Mosfellsbæ. Íbúðirnar
eru flestar tilbúnar
undréttingar og málunar.
Ein íbúðin er fullbúin.
Íbúðirnar seljast allar
í einum pakka. Flott
tækifæri fyrir fjárfesta
eða verktaka.
Tilboð óskast fyrir 22. október nk. Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll Kjærnested,
löggiltur fasteignasali í síma 586 8080 eða 899-5159
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Nýtt á skrá

Laus strax
Mjög fallegt 190,7 m2 einbýlishús á
einni hæð með tvöföldum bílskúr innst í
botnlanga. Eignin skiptist í stóra stofu,
borðstofu, sjónvarpshol, eldhús m/borðkrók,
þvottahús m/sérútgangi, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasalerni og tvöfaldan
bílskúr. Falleg aðkoma, gróinn lóð og stór
timburverönd með heitum potti. V. 51,7 m.

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

5 herbergja 139,2 m2 íbúð á jarðhæð með
sérgarði ásamt 31,5 m2 bílskúr, í nýlegu og
fallegu lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, forstofu, eldhús,
stofu og borðstofu. Inn af bílskúrnum er 12,2
m2 geymsla. V. 38,5 m.

Mjög falleg 85,2 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð við Frostafold 2 í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara. V. 23,9 m.

Sóleyjarimi 15 - 112 Reykjavík

Stóriteigur 35 - 270 Mosfellsb.

Einstaklega glæsileg
íbúð á 16. hæð með
einstöku útsýni, í nýju
húsi við Vatnsstíg 16-18 í
Skuggahverfinu í Reykjavík. Íbúðin er sérlega
falleg og smekklega
innréttuð með vönduðum
innréttingum. Sér stæði í bílageymslu og lyfta beint úr bílageymslu. V. 139,0 m.

Allar nánar i upplýsingar
ve it i r Ste i n a r S ig u rð sson ,
sölufulltrúi í síma 661-2400 eða
steinar@fasttorg.is.

Frostafold 2 - 112 Reykjavík

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

lagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtuklefa, barnaherbergi og lítið
vinnu- og fataherbergi. Til viðbótar
er stór geymsla og þvottaherbergi.

Falleg 71 m2, 2ja herbergja íbúð á 4.
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri við Sóleyjarima 15 í Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofu, svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Svalir eru
yfirbyggðar. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í
kjallara. V. 23,2 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær
Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 í
Mosfellsbæ. Einstök staðsetning - Stór
jaðarlóð með suðurgarði - Stórglæsileg
og vandlega hannað einbýlishús á einni
hæð. Húsið afhendist fullbúið að utan.
Að innan skilast húsið fokhelt. Eignin
verður tilbúinn til afhendingar í febrúar
2014. V. 42,5 m.

Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær
Björt og rúmgóð 112,6 m2, 5 herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sér inngangi
og sér verönd í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. 4m svefnherbergi. Timburverönd. Frábær staðsetning, rétt við leikskóla, grunnskóla
og íþróttamiðstöð. V. 33,5 m.

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Guðmundur H.
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Elías Haraldsson
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elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
3JA HERBERGJA

Vatnsstígur. Glæsileg eign í miðbæ Reykjavíkur.

ÍBÚÐ ÓSKAST Á
SLÉTTUVEGI
3ja herbergja íbúð
óskast á
Sléttuvegi
fyrir traustan
kaupanda.

Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herbergja
íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að meðtalinni 12,7
fm. sér geymslu í kjallara, í nýlegu lyftuhúsi í
Skuggahverﬁnu.
• Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni.
• Mikil lofthæð er í íbúðinni og mikils útsýnis
nýtur úr stofum.
• Kirsuberjaviður er í hurðum og innréttingum.
• Parket er á stofum og herbergjum (Uberaro).
• Stórar og bjartar stofur.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

• Yﬁrbyggðar opnanlegar svalir.

-

• Opið eldhús.

Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan
36,9 millj.
íbúðar.

ELDRI BORGARAR

• 3 herbergi auk fataherbergis.
• Íbúð sem vert er að skoða.

4RA- 6 HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SLÉTTUVEGUR – REYKJAVÍK

FUNALIND- KÓPAVOGI.

SKÚLAGATA, REYKJAVÍK. 4RA HERB.

HULDUBORGIR- 4RA HERBERGJA

-

-

-

-

Glæsileg 69,3 fm. íbúð á 3.hæð fyrir 55 ára og eldri.
Yﬁrbyggðar svalir með frábæru útsýni.
Rúmgóð stofa. Ný tæki í eldhúsi. Geymsla á hæðinni.
Íbúðin er nýmáluð, parket nýlega slípað.
27,9 millj.

Falleg 115,4 fm. íbúð á efstu hæð.
Verulega aukin lofthæð og skjólsælar suðursvalir.
Stórir gluggar til vesturs í stofu. 2 herbergi.
Húsið í góðu ástandi. Góð sameign.
31,9

millj.

Glæsileg 139,9 fm íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu.
Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
Austursvalir. Húsið er allt nýendurnýjað að 44,5 millj.
utan.

2JA HERBERGJA

Mjög björt 4ra herb 104,4 fm. endaíbúð á efstu hæð.
Gluggar á þrjá vegu. Suðursvalir.
Fallegar vandaðar samstæðar innréttingar.
Sjávarútsýni og fallegt óbyggt svæði til
28,5 millj.
suðurs.

SÉRBÝLI

FROSTAFOLD - REYKJAVÍK.

FELLAHVARF – KÓPAVOGI. EFRI SÉRH.

HÖRGSHLÍÐ – REYKJAVÍK. EFRI SÉRH.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAVÍK.

-

-

-

- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðst. með aukinni lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning. Laust ﬂjótlega.

Björt 70,7 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi.
Stórar svalir til vesturs og suðurs. Húsvörður.
Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.
Hús að utan er nýlega viðgert og málað . 22,9 millj.

Mjög vönduð vel skipulögð 119,6 fm. 3ja - 4ra herb.
Íbúð sem er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.
2 herbergi í dag en auðvelt að bæta 3ja herberginu við.
Frábær útsýnisstaður við Elliðavatn.
39,9 millj.
Útsýni til suðurs og vesturs.

Virkilega falleg sérhæð í tvíbýlishúsi á frábærum stað.
Stofur með aukinni lofthæð. 4 herbergi.
Stórar svalir til suðvesturs. Bílskúrsréttur.
Stór lóð við opið svæði. Stutt í alla
47,5 millj.
þjónustu og skóla.

65,0 millj.

FLATAHRAUN- HAFNARFIRÐI

ROFABÆR- REYKJAVÍK

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERB.

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVÍK.

- Glæsileg 57,4 fm. íbúð á jarðhæð í nýlegu fjölbýlishúsi.
- Sér afgirt verönd og lóð til suðurs og vesturs.
- Sér þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla
19,9 millj.
o.ﬂ.

-

- Falleg 117,4 fm. nokkuð endurn. endaíbúð á jarðhæð.
- Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
- Baðherbergi endurnýjað. Hægt að breyta borðstofu í
fjórða herbergið. 23,7 fm bílskúr.
25,9 millj.
- Hús í góðu ástandi að utan.

- Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús.
- Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar stofur. Hjónasvíta.
- Stór og viðhaldslítil hornlóð á frábærum útsýnisstað í
Grafarholtinu.
79,5 millj.
- Húsið er klætt með íslensku líbaríti.

90,2 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 4,6 fm. sér geymslu.
Rúmgóð stofa. Svalir til suðurs.
Tvö svefnherbergi, bæði með skápum.
Stutt í skóla og alla þjónustu.

19,9 millj.

AKURHVARF

PIÐ

O

S
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RAUÐHAMRAR 12

Akurhvarf- Kópavogi.

Rauðhamrar 12- Reykjavík. 4ra herbergja íbúð.

Glæsilegt 208,7 fm. raðhús á tveimur hæðum með innb.ggðum bílskúr. Húsið er allt innréttað í ljósum litum. Eikarparket er á
gólfum, hvítar innréttingar í eldhúsi, hvítar innihurðir og hvítir fataskápar. Innfelld lýsing er í loftum efri hæðar hússins og gólfhiti er
í öllu húsinu. Stórar stofur. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol. Svalir til suðausturs. Afgirt viðarverönd til suðurs og vesturs.
Verð 58,5 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Góð 113,4 fm. íbúð á 1. hæð (gengið upp hálfa hæð) auk 9,9 fm. sér geymslu í kjallara og 20,9 fermetra bílskúrs í góðu fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi. Útgangur á ﬂísalagðar suðursvalir bæði úr eldhúsi og stofu. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 32,7 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

KIRKJULUNDUR

ÞÓRSGATA

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

Þórsgata. Heil húseign

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yﬁrbyggðum svölum og frábæru útsýni.
• Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni ﬂísalögð.
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
• Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014.
• Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf.
• Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Afar falleg og virðuleg um 400 fm. heil húseign að
meðtalinni um 80 fm. vinnustofu á baklóð hússins.
Framhúsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. neysluvatns- og ofnalagnir,
raﬂagnir og rafmagnstaﬂa, þakjárn, þakrennur og
niðurföll o.ﬂ. Bakhúsið/vinnustofa var endurbyggð
fyrir fáeinum árum síðan.
Einstök eign á frábærum stað.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

GARÐASTRÆTI. HEIL HÚSEIGN.

RJÚPNAHÆÐ-GARÐABÆ

SJAFNARGATA - REYKJAVÍK.

365,9 fm. húseign á þremur hæðum auk geymsluriss við Garðastræti auk 5
sér bílastæða á framlóð hússins. Grunnﬂötur hverrar hæðar hússins er um 120
fermetrar. Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu auk kjallara. Full lofthæð er í kjallara
hússins. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Glæsilegt 233,9 fm. einbýlishús á pöllum á fallegum útsýnisstað. Mikið endurnýjað.
Rúmgóð og björt setustofa, mikill lofthæð. Eldhús og borðstofa í einu stóru opnu
rými. Fjögur herb. Innfelld lýsing í stórum hluta lofta hússins. Svalir út af hjónah. til
suðvesturs. Ræktuð lóð með stórri hellulagðri innkeyrslu á framlóð og hellulagðri
verönd og stéttum á baklóð. Hiti er undir nánast allri hellulögn.
78,0 millj.

Glæsileg 109,8 fm. 5 herbergja efri hæð með suðursvölum á frábærum stað í Þingholtunum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra og er í góðu ásigkomulagi.
Samliggjandi bjartar stofur með stórum gluggum og útgengi á svalir til suðurs.
Þrjú herbergi. Eldhús með uppgerðum upprunalegum innréttingum. Lóðin vísar til
suðurs, skjólgóð, tyrfð og með gróðri.
46,5 millj.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GARÐABÆ.

Vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Nýlega endurnýjað eldhús. Samliggjandi
stofur með arni. Stór falleg og nýlega endurnýjuð lóð með hlöðnum skjólveggjum og
stórri verönd til suðurs. Fallegur gróður, göngustígar og lýsing á lóð hússins.
Seljendur eru tilbúnir til þess að skoða skipti á minni eign.

Glæsilegt 197,7 fm. einbýlishús að meðtöldum 51,0 m. bílskúr og 33,1 fm. skála.
Auk þess er um 30 fm. rými sem er í dag rúmlega fokhelt. Eignin er mikið endurnýjuð á vandaðan hátt. Möguleiki er að útbúa litla séríbúð í húsinu. Gróinn og
skjólgóður garður. Steyptur pallur er fyrir framan húsið og góðir skjólveggir.
Eign sem býður upp á marga möguleika.
34,0 millj.

Glæsileg 4ra herb. 140,4 fm. íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í Garðabæ auk sér stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir
og frábært sjávarútsýni. Allar innréttingar og gólfefni eru úr eik. Rúmgóð stofa.
Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Frábær staðsetning alveg niður
við sjóinn í Sjálandinu og stutt í fallegar göngu- og hjólaleiðir.
51,9 millj.

79,9 millj.

ESPILUNDUR

LÆKJARGATA

Espilundur- Garðabæ.

Lækjargata – Hafnarﬁrði. Glæsileg „penthouseíbúð“.

Mjög fallegt 138,8 fermetra einbýlishús á einni hæð auk 43,7 fermetra bílskúrs á 972,0 fermetra ræktaðri og mjög fallegri lóð
á góðum stað í Lundunum í Garðabæ. Húsið hefur alla tíð fengið gott viðhald og hefur verið endurnýjað að hluta. M.a. er nýtt
gler og gluggalistar í húsinu, gólfefni nýleg að stórum hluta og hús að utan í góðu ástandi með nýlegu þakjárni. Samliggjandi
rúmgóðar stofur. Fjögur herbergi. Hellulögð verönd til suðurs og hellulögð stétt og innkeyrsla fyrir framan húsið. Verð 54,9 millj.

Glæsileg 188,2 fm. “penthouseíbúð” á 5. hæð að meðtaldri 8,8 fm. sér geymslu í kjallara í góðu lyftuhúsi við lækinn í
Hafnarﬁrði auk tveggja 75 fermetra þakgarða og 31,6 fermetra bílskúrs. Glæsilegt útsýni er yﬁr tjörnina og yﬁr bæinn. Stórar og
glæsilegar stofur. Þrjú herbergi. Stórir og miklir gluggar gera íbúðina afar bjarta og skemmtilega. Lofthæð í allri íbúðinni er um
3,7 metrar. EINA ÍBÚÐIN Á HÆÐINNI. Verð 85,0 millj.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

BERGSTAÐASTRÆTI 50 - EFSTA HÆÐ
- ÚTSÝNI.
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Einstök 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í fimm íbúða húsi. Einungis ein íbúð
á hverri hæð. Glæsilegt útsýni yfir Tjarnarsvæðið og til suðurs og vestur. Í
búðinni eru upprunalegar sérsmíðaðar innréttingar í mjög góðu ástandi sem
gefa íbúðinni mikin sjarma og sérstöðu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 3242

GLITVELLIR 22 HF.
- EINBÝLI

Fallegt og vandað einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, snyrtingu, gang, fjögur herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, sjónvarpshol, stofu og opið eldhús.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.
V. 49,7 m. 3066

4ra-5 herbergja 117,6 fm sérhæð ásamt 35,1 fm bílskúr samt.152,7 fm á mjög
góðum stað í grónu hverfi. Íb. er mikið upprunaleg en mjög vel skipulögð
með áhugaverðum innréttingum.Tvö svefnherbergi og 2-3 stofur, mætti fjölga
herbergjum. Bílskúrinn er mjög rúmgóður. Góð ræktuð lóð.
Eignin verður sýnd mánudag 21.okt frá kl. 17:15 - 18:00 V. 37,3 m. 3248

NJÁLSGATA 36

- GLÆSILEG UPPGERÐ ÍBÚÐ

REYKJAHLÍÐ 10

- JARÐHÆÐ/KJ.
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Mjög sjarmerandi og glæsileg 45,7 fm 2ja herbergja efri sérhæð í fallegu húsi
við Barónstíg í Reykjavík. Sér inngangur er í íbúðina sem er vel skipulögð,
björt og með arni. V. 22,5 millj.
Eignin verður sýnd mánudaginn 21.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.

LOGALAND 27

- ENDARAÐHÚS Í FOSSVOGI.
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Mjög falleg og algjörlega endurn. 3ja herb. íbúð á 1. h. Eldhúsinnrétt.hvít með
keramikhelluborði. Baðherb. flísal. í hólf og gólf með sturtuklefa, vegghengt
salerni , handklæðaofn, hvít innrétting. Fataskápar í hjónaherb. Allar innihurðir nýjar. Húsið er steinst., tvær hæðir og kj. byggt árið 1935. Sér þvottah.
í íbúð. Parket á holi, stofu, herb. og eldhúsi. Flísar á baðherb. og þvottah.
Eignin verður sýnd mánud. 21. okt. milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 29,8 m. 3193

GUNNARSBRAUT 47

- EFRI HÆÐ.
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BARÓNSSTÍGUR 18

- 1.HÆÐ -SÉRINNG. OG BÍLSKÚR.

- 3JA HERBERGJA HÆÐ

Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6 fm bílskúr, samtals
228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu ástandi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn
22.október milli kl. 17:00 og kl. 18:00. V. 57,9 m. 3237

VALHÚSABRAUT - SELTJARNARNESI
- EINBÝLI
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Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 84,4 fm íbúð í kj. við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin er með sér inngangi og hefur verið mikið endurnýjuð. V.24,9 millj
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 3252

SLÉTTUVEGUR

- 3JA HERB. M. BÍLSKÚR.

Glæsileg og vönduð 103,7 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi
ásamt 23,1 fm bílskúr. Íbúðin er ætluð fyrir eldri borgara. Glæsilegt útsýni er
úr íbúðinni. V. 42,9 m. 3239

Vel staðsett og björt hæð í þriggja íbúða stigahúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
búr, baðherbergi, tvö stór herbergi og stofu. Svalir eru til vesturs. Mikið endurnýjað. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22.okt. frá kl. 17:30 - 18:00 26,5 3231

GULLSMÁRI 9

- FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Vel um gengin 3ja herbergja ca 76 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Gullsmára
í Kópavogi. Svalir til suðvesturs. Eikarinnréttingar og parket á gólfum. Innangengt er í Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara í Kópavogi þar sem hægt er að
fá heitan mat í hádeginu, kaffi og sækja ýmiss félagsstörf. V. 24,9 m. 3215

Glæsilegt nýlegt einbýlishús á einni hæð. Húsið skiptist þannig: stofa, borðs.,
eldhús, fjögur herbergi, baðherbergi, snyrting, hol og gangur. Innbyggður
bílskúr með sjálfvirkum opnara. Tvær geymslur eru innaf bílskúr. Hiti í plani
fyrir framan húsið. Mjög falleg gróin lóð með timburverönd og fl. V. 88,0 millj.

KLEPPSVEGUR

- 2JA HERBERGJA EFSTA HÆÐ

Sérlega falleg og vel umgengin 86,4 fm 2ja herbergja íbúð á 7. hæð (efstu)
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Suður svalir með fallegu útsýni. Húsið er við
Hrafnistu. V. 27,5 m. 3224

50 ÁRA OG ELDRI.

Langalína - við sjávarborðið
Efstaleiti jarðhæð - Glæsilegt útsýni
Kjalarland - Fossvogi.
Sóleyjarimi - f. 50 ára og eldri
Mjög falleg og björt 4ra herbergja 110,5 fm enda íbúð á
2. hæð í fallegu lyftuhúsi. Sér inngangur af svölum, rúmgóðar suðvestur svalir frá stofu og stæði í bílageymslu
fylgir. Íbúðin er með fallegum eikarinnréttingum og parket
og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus
til afhendingar. V. 31 m. 3216

Vel staðsett og vandað 218,3 fm raðhús fyrir ofan götu
með bílskúr á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. 4
svefnherbergi. Stórar stofur með glæsilegu útsýni.
V. 59,2 m. 4541

Rúmgóð og falleg ca 155 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í
þessu eftirsótta lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu, stór og
mikil stofa með útg. út á verönd til suðurs, glæsilegt
útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Gegnheilt parket og
eignin skilast með nýjum eldhúsnnréttingum, ný innréttuðu baðherbergi og nýpússuðu parketi. V. 57 m. 3234

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 153,5 fm íbúð á 1. hæð við
sjávarsíðuna í Sjálandshverfi á samt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er mjög björt. Úr stofuglugga (til austurs) er glæsilegt útsýni til sjávar þar sem horft er niður í fjöruborðið
og lækinn. V. 47 m. 3155

EINBÝLI

Langalína - við sjávarborðið
Tröllateigur Mos - raðhús

Fagraþing - Glæsilegt einbýlishús.
Sérstaklega vandað og vel staðsett 379 fm einbýlishús,
þar af 40 fm bílskúr. Um er að ræða steinsteypt tveggja
hæða hús byggt árið 2007 með stórum svölum og fallegu
útsýni yfir Elliðavatn í lítilli botnlangagötu. Auka íbúð er á
jarðhæð með sér inngang. Mögulegt að nýta sem tvær
íbúðir eða sem eina heild. Mikil lofthæð og falleg hönnun
gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Ekkert hefur
verið sparað í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum.
V. 115 m. 3214

Vandað 212 fm endaraðhús á tveimur hæðum á góðum
stað. Stór og falleg timburverönd er við húsið. Húsið
er með vönduðum innréttingum og tækjum. Á gólfum er
ýmist parket eða mustangflísar. Hellulögð innkeyrsla.
V. 48,9 m. 3171

HÆÐIR

Reiðvað - Glæsilegt útsýni
Glæsileg 122,7 fm endaíbúð í lyftuhúsi með sérinngangi
af svölum ásamt stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni
er úr íbúðinni m.a. til Bláfjalla. Íbúðin skiptist í forstofu,
baðherbergi, hol, stóra stofu og borðstofu, opið eldhús
3 svefnherbergi og stórt baðherbergi/þvottahús. Íbúðin
hefur verið innréttuð á einkar skemmtilegan og vandaðan
hátt. V. 37,9 m. 3228

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 153,5 fm íbúð á 1. hæð við
sjávarsíðuna í Sjálandshverfi á samt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er mjög björt. Úr stofuglugga (til austurs) er glæsilegt útsýni til sjávar þar sem horft er niður í fjöruborðið
og lækinn. V. 47 m. 3155

2JA HERBERGJA

Maríubaugur- Glæsileg enda íbúð

Barmahlíð 37 - Laus

Básendi - Rúmg. bílskúr
Frábærlega staðsett 197,5 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með bílskúr. Þrjú svefnherbergi og þrjár stofur.
Skjólsæll garður til suðurs með verönd og heitum potti.
Möguleiki á aukaíbúð á neðri hæð með sér inng. Bílskúr
er ca 38 fm. V. 53,9 m. 3182

Hliðsnes 2 - Garðabær/Álftanes
Samtals 405.6 fm eign við Hliðsnes 2 Garðabæ (Álftanes).
Um er að ræða íbúðarhúsnæði í tvíbýli, bílskúr og
hesthús. Hesthúsið er skráð sér og fylgir því um 1,8 ha
lóð. Eignirnar þarfnast standsetningar. Laust við samning
V. 49,9 m. 3206

Vel skipulögð og björt 4ra herbergja neðri sérhæð. Eignin
skiptist í forstofu, rúmgott hol, tvær samliggjandi stofur,
eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Auðvelt að
aukastofuna sem þriðja svefnherbergið. Íbúðin er laus til
afhendingar. V. 31,9 m. 3151

Sólheimar - miðhæð í þríbýli.
Falleg mjög vel skipulögð neðri sérhæð (miðhæð) í
fallegu mjög vel staðsettu þríbýli í austurbæ Reykjavíkur.
Sérinngangur. 3.svefnherb á hæðinni. Mjög góð stofa
með parketi, góðar svalir. Baðherb. og gestasnyrting á
hæðinni. Innangengt í kjallara. V. 35,9 m. 2685

Mjög falleg og vönduð 120 fm enda íbúð á 2. hæð með
miklu útsýni ásamt 23,9 fm bílskúrs. Sérsmiðaðar innréttingar í eldhúsi og stofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi
með nuddbaðkari og sturtu og þvottahús innan íbúðar.
Aðeins ein íbúð á hæð. V. 38,9 m. 3230

Stakkahlíð - nýl hús m.st. í bílag.
Mjög glæsileg og vönduð 2ja herbergja 83,4 fm íbúð á
jarðhæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í nýlegu húsi
á þessum frábæra stað. vandaðar innréttingar, parket og
flísar á gólfum og þvottahús innan íbúðar. V. 27,5 m. 3198

3JA HERBERGJA

Ferjuvað ný glæsileg 3ja herbergja íb.

Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara

Ný 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Íbúðin afhendist fullbúin með vönduðum innréttingum og flísalögðum
baðherb. Mjög gott skipulag og einstaklega góður staður.
V. 24,8 m. 2332

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla,
heilsugæsla, samkomusalur og fl. V. 24,9 m. 3158

Flókagata - Frábær staðsetning

4RA-6 HERBERGJA

Seljugerði - hús með tveimur íbúðum.
Gott einbýlishús á tveimur hæðum með tveimur
samþykktum íbúðum og tvöföldum innbyggðum 38 fm
bílskúr. Íbúðin á neðri hæðinni er 4ra herbergja. Yfirbyggðar svalir og stór kjallari undir öllu húsinu. Frábær
staðsetning V. 79 m. 3217

PARHÚS/RAÐHÚS

Ásgarður 49 - glæsilegt raðhús.
Góð og vel staðsett 5 herbergja (4 svefnherbergi) 109,3
fm eign í Fossvoginum, á þremur hæðum ásamt 20 fm
í kjallara sem ekki eru inní fermetratölu en er nýtt sem
stórt þvottahús og geymsla, alls 129,3 fm. Tvö salerni.
Fyrir framan húsið er hellulagt afgirt svæði sem búið er
að leggja hita í, sérmerkt bílastæði er fyrir framan húsið.
V. 35 m. 3227

Gvendageisli - Óvenju glæsileg eign.
Mjög glæsileg og björt 127 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð
(0203) í fallegu fjölbýlishúsi. Sér inngangur og stæði í
bílageymslu. Íbúðin er fallega innréttuð með vönduðum
gólfefnum. Nýlegt eldhús með granít borðplötum, þrjú
rúmg. svefnhe., þvottahús innan íbúðar og stórar ca 17
fm svalir til suðurs. 3201

Falleg og vel staðsett fimm herbergja efri hæð í virðulegu húsi við Flókagötuna í Reykjavík. Íbúðin hefur verið talsvert
endurnýjuð og hefur húsið fengið gott viðhald. Húsið stendur gegnt opnu svæði við Miklatún. V. 41,0 millj.

Austurkór - Ný raðhús á einni hæð

Kristnibraut - glæsilegt útsýni.
Glæsileg íbúð á 3.hæð í fallegu einstakl. vel staðs. húsi
með glæsil. útsýni yfir borgina, Esju og Úlfarsfell. Hönnun
Tryggvi Tryggvason arkitekt og einstaklega vandaður
allur frágangur. Tvö svefnherb., stofa og borðstofa Vand.
innrétt. og sérhönnuð lýsing frá Lumex. Íbúðin er laus
strax. V. 32,5 m. 3219

Einstaklega vel staðsett og skipulögð 188 fm ný raðhús m. innbyggðum bílskúr. á einstökum útsýnisstað við Austurkór í
Kópavogi. Skilast fullfrágengin að utan með að mestu frágenginni lóð. Að innan er val um hvort húsin verði fokheld eða
tilbúin til innréttinga. Byggingaraðili Kjarnibygg ehf.
Verð frá 39,8 - 51,5 millj. 3218
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Herb:35-6Stærð: 111,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 127,5 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 220,1 fm
Herb.
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Herb:35-6Stærð: 92,4 fm
Herb.

Stæði í bílakjallara
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Herb:65-6Stærð: 260 fm
Herb.

Herb: 5-6
Fjölbýlishús
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Þorrasalir 5-7
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605

NÝJAR
ÍBÚÐIR

fm
herb
116,2
4
93,5
3
115,4
4
93,5
3
94,4
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,5
4
115,6
4
93,9
3
94,7
3
94,9
3
117
4
95,5
3
118,7
4
115,5
4
94,1
3
94,5
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,2
4
115,5
4
94,2
3
94,6
3
94,9
3
117
4
95,5
3
119,3
4
116,9
4
93,9
3
94,6
3
94,9
3
118
4

Verð
34.300.000
27.500.000
34.600.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
36.200.000
28.000.000
34.300.000
35.800.000
28.200.000
28.200.000
28.200.000
36.500.000
28.000.000
34.300.000
36.200.000
28.600.000
28.600.000
28.600.000
36.600.000
28.000.000
34.600.000
36.800.000
28.900.000
28.900.000
28.900.000
36.800.000
28.400.000
38.400.000
36.800.000
30.800.000
30.800.000
30.800.000
39.500.000

Staða
Seld
Laus
Seld
Seld
Seld
Laus
Seld
Laus
Laus
Seld
Seld
Seld
Seld
Laus
Laus
Laus
Seld
Seld
Seld
Seld
Laus
Laus
Laus
Seld
Seld
Laus
Laus
Seld
Laus
Seld
Seld
Laus
Laus
Seld
Seld

Verð: 27,5- 39,5m

Þorrasalir 5-7
201 KÓPAVOGUR

Fjölbýlishús
Stærðir 95 - 119 fm
Lyfta
Bílageymsla

Hringið og leitið upplýsinga
Bj a rt a r, va nda ða r og ve l sk i pul a gða r 3-4 he rbe rgj a í búði r á frá bærum st a ð í
Kópa vogi . Húsi ð st e ndur á fa l l e gum st a ð fyri r ofa n gol fvöl l i nn vi ð Ví fi l sst a ði .
G l æsi l e gt út sýni . Va nda ða r i nnré t t i nga r frá INNX, pa rk e t á gól fum, i nni hurði r e ru
spónl a gða r úr e i k og yfi rfe l l da r. Forst ofa , ba ðhe rbe rgi og þvot t a hús fl í sa l ögð.
G óða r sva l i r, l yft a og bí l ge ymsl a . S t ut t e r í ve rsl a ni r, sk ól a , sund, fi ml e i k a hús og
t vo gol fve l l i . Íbúði rna r a fhe nda st þre mur má nuðum e ft i r k a upa mni ng.

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Fasteignasali
822 2225
thora@fasttorg.is

NÝJAR
ÍBÚÐI
R

ÞORRASALIR 9-11
SALAHVERFI KÓPAVOGUR

Verð:
V
Ve
erð
rð:
ð: 31,9
31
31,9 - 49,5m
49

Hringið og bókið skoðun
un

Herbergi: 3-4

Va nda ða r í búði r me ð st órum gl e rj a nl e gum svöl um og út sýni í 5-6 hæða
fj öl býl i shús. Íbúði rna r e ru a l l a r me ð a fa r st órum svöl um ne ma á 1 hæð e ru
í búði rna r me ð góðri vi ða rve rönd. Íbúði rna r ve rða a fhe nt a r á n gól fe fna , þó
ve rða fl í sa r á forst ofu, ba ðhe rbe rgj um og þvot t a húsum. Va nda ða r e i k a r
i nnré t t i ngum frá A xi s og A EG e l dhúst æk j um ve rða í í búðunum. S t æði í
bí l a ge ymsl u fyl gi r öl l um í búðunum. Fa l l e gt út sýni og örst ut t í út i vi st a r pa ra dí s á sa mt góðum göngu og hj ól a l e i ðum. Ö rst ut t í ýmsa þj ónust u sk ól a
og l e i k sk ól a .

Stærðir: 108 - 148 fm
Stæði í bílageymslu

Já

4

102

109,1

SELD

3

103

131,4

Já

4

201

148,1

SELD

/QHSSHZLS

109,9

SELD

203

109,4

SELD

204

114,7

SELD

205

110,8

Já

4

206

108

Já

4

207

110,8

Já

4

301

148,4

SELD

302

109,4

SELD

303

108,7

SELD

304

114,7

SELD

305

110,8

Já

4

3
306

108

Já

4

3
307

111,5

Já

4

401
4

148,4

SELD

402
4

108,7

SELD

4

4
403

108,7

Já

4

4
404

114,7

SELD

4
405

110,8

Já

4
406

108,7

Já

4

4
407

112

Já

4

5
501

148,1

SELD

5
502

109,1

Já

3

5
503

109,1

Já

4

5
504

115,1

SELD

5
505

112

Já

4

506

108,7

Já

4

507

110,8

SELD

601

147,7

SELD

602

108,7

SELD

603

108,7

Já

604

115,4

SELD

Herb. 2

Herb. 4

4

4

898 3326
dorothea@fasttorg.is
:LPS\NYHUKP¶9]R

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 69 fm

4

Dórothea
Sölufulltrúi

/}SH]Hó9]R

=LYó!T

Herb.

202

699 4610

=LYó! T

Stærð: 139 fm

Bílast.

148,1

siggarut@fasttorg.is

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð

101

Sigríður
Sölufulltrúi

Sjá e innig á www.silfurhus.is
:[YHUKNH[H/MQ

Ízbúð

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 147 fm

Herb. 2

Stærð: 99,3 fm

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U

670ð/Ø:ôYPóQ\KVR[RS!!

670ð/Ø:TmU\KVR[TPSSP!!

.V[[ MT]LYZS\UHYVNôQ}U\Z[\OZU¤óP
/ZU¤óPóLYx]PYó\SLN\Z[LPUOZPmILZ[HZ[Hóx
TPóI¤U\TTLó[NHUN[m:[YHUKN[\UHLU
[NHUN\YLYSxRHIHRH[PS/ZPóZRPW[PZ[xQHYóO¤ó
MTVNRQHSSHYHMT

4QNMHSSLN[VNNV[[QHOLYIMTWHYOZm
LPUUPO¤óTLóN}óYP]LYUK]Pó:LSQHOSxóZLTLY
ôQ}U\Z[\TPóZ[óM`YPYHSKYHóH/ZPóLYTQN]LS
Z[HóZL[[)xSHZ[¤óPLY]PóOZPó5¤NZ[¤óPM`YPY
NLZ[P

=HUKHóVN]LSZRPW\SHN[LUKHYHóOZTLóIxSZRY
m[]LPT\YO¤ó\TTLóMHSSLN\TPUUYt[[PUN\T
îYQZ]LMUOLYILYNP[]]UK\óIHóOLYILYNP
MHSSLN[VNIQHY[LSKOZxVWU\YûTPTLóZ[VM\VN
IVYóZ[VM\

TQNYTN}óQHOLYILYNQHxIómO¤óx
:LPS\NYHUKH9L`RQH]xRÐIóPULYTVNTLó
ZtYPUUNHUNPHMZ]S\T TIxSHZ[¤óPVN
NL`TZS\xRQHSSHYHZHT[HSZ TÐIóPULYSH\Z
]PóRH\WZHTUPUN

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

<WWS)QHYUPZS\MNZT!  

4PóSLP[P9]R

=LYó! T

5VYó\YIHRRPHxIó/MS

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 133,3 fm

670ð/Ø:TmU\KVR[RS!!

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 104,6 fm

Herb. 2

670ð/Ø:ôYPóQ\KVR[RS!!

4QNMHSSLNOLYIxIómO¤óxTQNZU`Y[PSLN\
S`M[\OZP;]Z]LMUOLYILYNPVNNS¤ZPSLN[
IHóOLYILYNP.S\NNHYLY\Z[}YPYVNN}SMZxóPYHó
OS\[Hî]V[[HOZLYPUUHUxIóHYVNZ[¤óPx
IxSHNL`TZS\3(<:=0ð2(<7:(4505.

<WWS,KKHSMZNZT!

<WWS,KKHSMZNZT!

=LYó!  T

Opið
hús

Stærð: 65,9 fm

/]HTTZNH[H =VNHY

Herb. 5

670ð/Ø:TmU\KVR[RS! !

=LYó! T

Stærð: 201,5 fm

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\U

-HSSLNVNIQY[OLYIxIómQHYóO¤ómôLZZ\T
LM[PYZ}[[HZ[Hóx/Sxó\U\T9TN}óZ[VMHVN
Z]LMUOLYILYNPLUK\YUûQHóLSKOZVN
IHóOLYILYNPî]V[[HOZVNNL`TZSHxZHTLPNU
LUO¤N[HóOHMHô]V[[H]tSxLSKOZPUUYt[[PUN\

.S¤ZPSLN[VN]LSZRPW\SHN[LPUIûSPZOZmLPUUP
O¤óTLóIxSZRY=HUKHóHYPUUYt[[PUNHYVN
N}SMLMUP:[VMHVNIVYóZ[VMHLY\xYTN}ó\VN
IQY[\YûTPTLóZ[}Y\TNS\NN\TVNMHSSLN\
[ZûUP[PSZ\ó\YZ.}ó]LYUKTLóOLP[\TWV[[P

<WWS,KKHSMZNZT!

<WWS,KKHSMZNZT!

9P[\O}SHY9]R

=LYó! T

Opið
6WPó
hús
OZ

Herb:35-6Stærð: 117 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 305,9 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUVR[}ILYRS!!

670ð/Ø:TmU\KVR[RS!!

<WWS1}OHUUHSMZNZT!  

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

.\SSMHSSLNVNLPUZ[HRSLNH]LSZRPW\SNóMTxIóH\RZ[¤óPZx
IxSHNL`TZS\xUûTmS\ó\MQSIûSPMmYHVNLSKYPmMYmI¤Y\TZ[Hóx
TPóI¤U\TôHYZLTSSôQ}U\Z[HLYxU¤Z[HUmNYLUUPÐIóPUZRPW[PZ[x
OVSIVYóZ[VM\Z[VM\LSKOZZQ}U]HYWZOVSN}óZ]LMUOLYIIHóOLYI
VNô]V[[HOZ/tYLYWSmZZM`YPYHSS[ZLTôHYM

=LYó! T

6WPó
OZ

4QNYTN}óVNIQY[MTOLYIxIómM`YZ[\
O¤ómZHT[TLYR[\Z[¤óPxSVR\ó\TIxSHRQHSSHYH
(MNPY[Z\ó\Y]LYUK:[VMHVNIVYóZ[VMHLY\x
YTN}ó\VNIQY[\YûTPTLóZ[}Y\TNS\NN\T;]
YTN}óZ]LMUOLYILYNP

:RSHNH[H)9]R

)VNHOSxó9]R

=LYó!  T

670ð/Ø:ôYPóQ\KVR[RS!!

.S¤ZPSLN[MQSZR`SK\OZmO¤ó\TTLóN}ó\TIxSZRYULóHU]Pó
N[\TLó}OPUKY\ó\[ZûUP[PS:U¤MLSSZQR\SZVNUVYó\YZHó,ZQ\UUP
Z]LMUOLYIZ[VMHVNMQSZR`SK\OLYIIVYóZ[VMHLSKOZIYVN[]
IHóOLYImZHT[]PUU\OLYINL`TZS\ô]V[[HOLYIVNN}ó\TNHYóP
TLóZ}SWHSSP

3HUNHTûYP.I¤

=LYó! T

Opið
hús

Herb:65-6Stærð: 178
Herb.
8 fm
4QNMHSSLN[VNTPRPóLUK\YUûQHóWHYOZm[]LPT\YO¤ó\TTLó
N[VNTPRPóLUK\YUûQHóWHYOZm[]LPT\YO¤
IxSZRYVNMHSSLN\TNHYóP,PNUPUOLM\Y]LYPóTPRPóLUK\YUûQ\óTH
YVNMHSSLN\TNHYóP,PNUPUOLM\Y]LYPóTPRPó
LSKOZHóHSIHóOLYILYNPVNN}SMLMUPULóYPO¤óHYkYZ[\[[LYxZR}SH
KOZHóHSIHóOLYILYNPVNN}SMLMUPULóYPO¤óH
SLPRZR}SHVNHóYHôQ}U\Z[\

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 


iUD

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Stofnuð 1983

Norðurbakki 13b íbúð 304 - Hf. - Glæsileg

IÐ

OP

S
HÚ

Hrauntunga - Hf. - Einbýli - Frábært Útsýni

Opið hús milli
kl. 17.30 og 18.

Nýkomið í einskasölu
glæsilegt einbýli með bílskúr
samtals ca. 230 fm. Húsið
er nánast all endurnýjað
frá 2007. Glæsilegt
eldhús, baðherbergi, stofa,
borðstofa, arinn. 4 stór
svefnherbergi ofl.
Verðlaunagarður.
Myndir á netinu.
Verð 55 millj.

Nýkomin í einkasölu glæsileg
96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu) í nýlegu lyftuhúsi, útsýni.
Frábær staðsetning. Stæði í
bílahúsi fylgir.
Fullbúin eign í sérflokki.
Laus fljótlega.
Verð 29,3 millj.
Helgi Jón sölustjóri býður
ykkur velkomin s. 893 2233

Byggakur 1 - 9 - Garðabær - Raðhús

Strandgata - Hafnarfjörður - 4ra
Raðhús á tveimur hæðum
229,3 fm með innbyggðum
bílskúr. Húsin verða afhent
fullbúin að utan máluð hvít og
lóð verður grófjöfnuð. Að innan
verða húsin fokheld, rafmagn
og hiti komin inn. Eigninirnar
skiptast í samkvæmt teikningu forstofu, baðherbergi,
eldhús,stofu, borstofu og
bílskúr. Á efri hæð eru þrjú
herbergi, fjölskyldurými, hægt
er að breyta í herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Góð sér lóð fylgir hverri eign.
Verð frá 42,5 millj.

Línakur - Gbæ - Glæsilegt endaraðhús

Nýkomið mjög fallegt tvílyft
einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 260 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig. Efri hæð :
stofur, eldhús, sjónvarpsskáli,
2-3 herb. Baðherbergi. Svalir
ofl. Neðri hæð: Bílskúr, mjög
góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur
garður,gróður hús. Róleg, góð og
frábær staðsetning. Hornlóð.
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl. Verð 53,9 millj.

Bjarkarás - Garðabær - Glæsilegt endaraðhús
Nýkomin í sölu glæsilega
132,5 fm. íbúð á annari hæð
í nýlegu húsi við Strangötu
39 í hjarta Hafnarfjarðar.
Eignin er byggð er byggð
árið 2007 og smekklega
innréttuð með fallegum
innréttingum, gólfefnum,
svölum og verönd. Eignin
skiptist í forstofu, hol,
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú
herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu.
Fallegar innréttingar og
gólfefni. Laus strax.

Suðurgata - Hafnarfjörður - Einbýli

Glæsilegt nýlegt endaraðhús
með innbyggðum bílskúr
samtals 300 fermetrar vel
staðsett í Akrahverfi í
Garðabæ. Mögulegt er að nýta
3ja herb. Íbúð á jarðhæð sér
þannig að nýtingarmöguleikar
hússins eru fjölbreyttir.
Eignin er afar smekklega
innréttuð með glæsilegum
sérsmíðuðum innréttingum
og gólfefnum þar sem allt er
fyrsta flokks. Tvennar svalir og
fallegur garður með afgirtum
sólpalli,hellulögðu bílaplani og
fleirra. Eign í sérflokki.

Sléttahraun - Hafnarfjörður - Einbýli

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/Tvíbýli.

Nýkomin í sölu glæsileg ný 155,2
fm. 4ra herbergja íbúð á annarri
hæð með sér inngang ásamt
stæði í bílageymslu á frábærum
stað við Bjarkarás 21 í Garðabæ.
Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Skipti á minni eign í
Garðabæ koma til greina.
Verð 49 millj.

Hraunás - Garðabær - Einbýli
Höfum fengið í einkasölu
þetta fallega virðulega
steinhús, samtals 254,8
fm m/bílskúr. Húsið er vel
staðsett og er á þremur
hæðum. Það er teiknað af
Einari Sveinsyni Arkitekt,
samliggjandi stofur og
m.a. er 7 herbergi í húsinu,
möguleiki á aukaíbúð. Mjög
skjólsæll og fallegur garður.
Verð 58 millj.

Norðurbakki - Hf .- Glæsileg útsýnisíbúð
Nýkomið sérlega glæsilegt
endurnýjað 286 fm einbýli á
besta stað, miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin hefur öll verið
endurnýjuð á liðnum árum og
vandað til verks. Fjögur góð
svefnherbergi, möguleiki á fl.
Glæsilegar stofur og eldhús.
Vönduð og góð eign.
Verð 56,5 millj.
Allar frekari upplýsingar veita
sölumenn á skrifstofu.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað
í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega
fallegt óhindrað útsýni er úr
húsinu að Bessastöðum ,
Snæfellsjökli og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í
sérflokki. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm 896 0058.

Ögurás - Garðabær - 3ja - Laus strax

Einstök útsýniisíbúð í þessu
eftirsótta húsi við Höfnina í
Hafnarfirði. Íbúðin er 116,5
fm auk stæðis í lokaðri
bílageymslu, Sérlega gott
skipulag, hátt til lofts.
tvennar svalir, gólfhiti,
Fallegar eikarinnréttingar,
lyfta í húsinu. Gott aðgengi,
Vönduð eign sem vert er að
skoða. Nánari upplýsingar
veitir Hlynur sölumaður í
síma 698-2603.

Nýkomin í sölu mjög góða 98,8
fm 3ja herbergja endaíbúð á
annari hæð með sér inngangi
í góðu vel staðsettu fjölbýli á
frábærum útsýnisstað í Ásahverfi í Garðbæ. Eignin er laus
við kaupsamning. Eignin skiptist
i forstofu, hol, stofu, borðstofu,
gang, tvö herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Laus
strax. Verð 34,9 millj.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Skipalón - Hf. - Lúxus íbúð - 50 ára og eldri

Hamrabyggð - Hf. - Einbýli

Strikið - Garðabær - 60 ára og eldri

Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður.
Frábær staðsetning. Verð kr. 59,9 millj.

Glæsileg ný 167 fm. lúxusíbúð ( endi) á 3.hæð í vönduðu nýlegu
lyftuhúsi (Mótás) að auki fylgja tvö stæði í bílahúsi. Íbúðin er
sérlega vel innréttuð. Tvennar svalir. Vandaður arin í stofu. Tvö
baðherbergi. Glæsileg stofa og eldhús. Frábært útsýni. Eign í
sérflokki. Verð 46,5 millj.Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón
s. 893 2233

Nýkomið sérlega fallegt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr
samtals 202,5 fm. 3-4 svefnherb. Stofa, borðstofa ofl. Stórar
verandir. Hellulagt bílaplan. Arion í stofu. Róleg staðsetn. Glæsileg
hraunlóð. Verð 43,5 millj.

Nýkomið sérlega falleg 92,8 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í þessu
vinsæla fjölbýli ætlað 60. ára eldri. Vandaðar innréttingar, stórar
stofur. Yfirbyggðar svalir. Mikil og góð sameign. Frábær staðsetning. Verð 29,5 millj.

Vindakór - Kóp. - 4ra

Skipalón - Hf. - 2ja.

Hvaleyrarbraut - Hf. - Atvinnuhúsnæði

Akurgerði - Vogar - Einbýli

Nýkomin falleg 113,1 fm. 4ra herb. 1 hæð með sérinngang íbúð auk
stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum skemmtilega stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og stæði í bílageymslu.
Fallaegar innréttingar og gólfefni. Laus strax. Verð 31,9 millj.

Glæsileg 74,6 fm tveggja herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu
lyftuhúsi ætlað 50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir sér stæði í upphitaðri
bílageymslu ásamt sér geymslu í kjallara. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Laus strax. verð 20,9 millj.

Nýkomið sérlega gott nýlegt 105 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt
lofthæð og innkeyrsludyr. Góð staðsetning. Malbikið lóð. Fullbúin
eign. Verð 15,9 millj.

Nýkomið sérlega fallegt einbýli 132 fm auk 50,2 fm bílskúr. Húsið
er allt í góðu ástandi. Nánast allt endurnýjað frá 2007 m.a. gluggar,
gler, innréttingar, gólfefni ofl. Hagstæð lán 29 millj.
Verð 34,5 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634
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Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
skjalagerð
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307
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Síðumúla 13 108 Reykjavík

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Óskar R. Harðarson og Jas
Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929

899 2907

200 Kópavogur

Holtagerði 76
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163 fm neðri sérh
sérhæð með bílskúr

Hús byggt 2004

Hjarðarhagi 15

Þrjú góð svefnherbergi

Gott skipulag og vandaðar innréttingar

Falleg 3ja herbergja
herb
erb
rberg
ergja
erg
ja íbúð
íbú
úð
Jarðhæð
Sérinngangur
Vel skipulögð
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
Verð

107 Reykjavík

42,5
, mil
millj.

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, Sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929
Verð

26,9 millj.
110 Reykjavík

Meistaravellir 9
100 fm 4ra herbergja
Þónokkuð endurnýjuð og falleg íbúð
Nýlega steypuviðgert og málað
Nýir gluggar og gler

Naustabryggja 20
Tveggja
T
Tve
ggja
a hæða lúxuseign
lúx
xuseign

Búið að greiða fyrir nýtt dren og skólp

206 fm, 4 svefnherbergi
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérlega björt og rúmgóð eign

OPIÐ HÚS
Mánud. 21. október 18:00 - 18:45

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
Verð

31,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 22. október 17:00 - 17:45

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080
Verð

105 Reykjavík

Skipholt 58

44,9 millj.
220 Hafnafjörður

Laus strax

Nýtískuleg efri sérhæð með
bílskúr samtals 171,2 fm
Stór stofa, 4 svefnherbergi,
glæsilega endurnýjað eldhús

Klapparholt 3

Gólfefni, hurðir og skápar nýjir
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Fallegt
Einstakt útsýni og fallegt umhverfi
Gott skipulag, rúmgóð alrými
Arinn í stofu og sauna inn af baðherbergi

OPIÐ HÚS
Þriðjud. 22. október 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Verð

104 Reykjavík

43,8 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikud. 23. okt.

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

170 Seltjarnarnesi

18:00 - 18:30
Verð

110 Reykjavík

54,9 millj.

108 Reykjavík

Austurbrún

Vesturströnd

Klettháls

Garðsendi

Fallegt parhús með aukaíbúð samtals 221,6 fm

Fallegt 256 fermetra raðhús

Aðalíbúð með 3 svefnherbergjum

Mikið útsýni til sjávar

Aukaíbúð er 2ja herbergja

Innbyggður bílskúr

90 fm sólpallur og góð útiaðstaða

Arinn í stofu

Fallegt 3.200 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði
8.000 fm sérstæð malbikuð lóð
Mikil lofthæð og góðar innkeyrsluhurðir
Stór hluti hússins getur verið til afhendingar strax
Húsið er vel staðsett við margar bílasölur

Björt og falleg 158 fm íbúð ásamt bílskúr
Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs
Einstakt útsýni, suður svalir og sameiginlegur
pallur/garður
Sér inngangur

Verð

MIKLABORG

59,8 millj.

Upphitaðað bílaplan
Verð

69,0 millj.

Tilboð

Verð

40,0 millj.
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Við leitum að ...
2ja – 3ja herbergja

3ja herbergja íbúð gegn yfirtöku lána á
höfuðborgarsvæðinu.

3ja-4ra herbergja íbúð í Heimum, Mýrum
eða Háaleitisbraut.

2ja herbergja íbúð með 100% yfirtöku.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða
nágrenni. Rúmur afhendingartími
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

2ja herb íbúð í Fossvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

Er með kaupanda að 2ja - 3ja herbergja
íbúð vestan Elliðaáa.
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu með góðum áhvílandi lánum til
yfirtöku.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja - 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára og
eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að hámarki
25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Leitum að 3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
Reykjvíkur. Algjört skilyrði að hafa svalir.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Salahverfi fyrir
viðskiptavin sem missti af einni slíkri sem
ég var að selja. Kostur ef það er útsýni og
íbúðin ofarlega í húsinu.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi fyrir
ungt fólk sem er að leita að sinni fyrstu
eign. Rúmur afhendingartími ef þess er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti, VR
blokkin.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi eða
Grafarholti.
3ja - 4ra herbergja íbúð með miklu
áhvílandi í hverfum 104-105 og 108.

-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti.

-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja herbergja íbúð í
grennd við Háskóla Íslands.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja
3ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Smáranum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is
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-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarholti eða
Grafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja - 4ra herbergja
íbúð í Rimahverfi í Grafarvogi með bílskúr/
stæði í bílageymslu fyrir allt að 25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3ja - 4ra herbergja
íbúð við Háaleitisbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð við Furugrund.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð miðsvæðis í Vesturbæ
Reykjavíkur.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi)
með miklu áhvílandi.

Vantar 2ja – 3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
eða Seltjarnarnesi.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.

-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð með góðum
stofum miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi
eða Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur
þegar selt sína eign.

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi
Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða
Álftamýri má kosta 37 - 45 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ. Rúmur afhendingartími.

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt
að 25 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða
Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Er með kaupanda að 4ra - 5 herbergja íbúðum
í Breiðholti á góðu verði.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

569 7000

Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
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Sími: 897 0634

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Guðrún Pétursdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
skjalagerð
sölufulltrúi
Sími: 899 1178
Sími: 822 2307

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929

899 2907

Við erum við símann

569 7000
4ra - 5 herbergja íbúð eða hæð í 101-105108. Rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

80-100 fm neðri hæð með sérinngangi og
bílskúr á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

5 – 6 herbergja
Er með kaupanda að 5-6 herbergja
einbýlishúsi, raðhúsi, parhúsi í 104, 105 og
108 fyrir allt að 54 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Óskum eftir góðri hæð í Hlíðunum með 3
svefnherbergjum og bílskúr. Skipti möguleg
á nýuppgerðri 3ja herbergja (80 fm) íbúð í
Hamrahlíð
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Sérbýli
Er með kaupanda að sérbýli með 4-5
svefnherbergjum á Seltjarnarnesi.

Einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður
að hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.

Er með kaupanda að c.a 100 fm húsnæði
á jarðhæð neðarlega á laugavegi eða
skólavörðustíg.

-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda
eða Salahverfi Kópavogi. Rúmur
afhendingartími í boði

Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut eða
Jökulgrunn.

Einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára.

Góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með góðum bílskúr í
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óskum eftir einbýlishúsi í Fossvogi helst á
einni hæð. Staðgreiðsla í boði.

-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

Óska eftir raðhúsi við Brekkusel í
Reykjavík. Hugsanleg skipti á minni eign í
hverfinu.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Vantar einbýlishús á einni hæð á
Seltjarnarnesi, stærð um 200 fm. Rúmur
afhendingartími ef þess er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Salahverfi, bein sala eða með
gott tvílyft parhús upp í.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Er með kaupanda að 250-400 fm
skrifstofuhúsnæði í miðborginni.
-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði á jarðhæð fyrir heildsölu
á svæði 108 að stærð 200-800 fm góðar
greiðslur.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Raðhús eða parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur.

Atvinnuhúsnæði í Reykjavík með minnst
7 metra lofthæð 750-1000 fm. Má vera
óinnréttað.

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli í Kleifarseli eða Kambaseli.

Er með kaupanda að 3ja - 5 herb íbúð,
parhúsi, raðhúsi eða lítið einbýli fyrir allt
að 47 millj. í Linda, Smára, Salahverfi eða
Vesturbæ Kópavogs.

-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Er með kaupanda að raðhúsi/parhúsi í
Rimahverfi í Grafarvogi.

Óskum eftir atvinnuhúsnæði með
leigusamningum. Verð allt að 5 milljarðar.

-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Páll s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

Er með kaupanda að sérbýli með 4 - 5
svefnherbergjum í vesturbæ Reykjavíkur.

-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýli eða sérbýli með garði í Gerðum/
Háaleiti.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

Einbýli- eða raðhúsi í Lindum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Annað
Hæð í Hlíðunum, kostur ef einstaklings
íbúð fylgir eigninni.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

Hæð í Vesturbænum, kostur ef eignin er
staðsett nálægt Háskóla Íslands.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is

-Nánari upplýsingar gefur Hilmar s: 695-9500 eða
Hilmar@miklaborg.is

Fjárfestir leitar að minni íbýðum til sölu
miðsvæðis í Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Verktaki leitar að eign miðsvæðis sem
þarfnast mikilla endurbóta.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða
olafur@miklaborg.is

Er með kaupanda að verslunarrými við
Laugaveg eða í Kvosinni, ýmislegt kemur til
greina.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

Er með kaupanda að íbúð ætlaðri öldruðum
við Jökulgrunn, Reykjavík.
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

Einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

MIKLABORG

Er með kaupanda að 100-200 fm húsnæði
undir fiskvinnslu á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Er með fjölda áhugasamra kaupenda að
íbúðum við Skálagerði, 108 Reykjavík
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is
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Tjarnargata 4

•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Brúnastaðir - 112 Rvk.
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Laugavegur - 101 Rvk
Glæsilegt, rúmgott einbýli með tvöföldum
bílskúr á frábærum stað í Staðahverfinu í
Grafarvogi. Húsið er steinhús, byggt 1999,
en endurinnréttað að stórum hluta árið
2007. Flísar og parkett á gólfum, innfeld
lýsing að hluta. V- 72 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.

Laugavegur 50
- byggingarréttur.
184,8 fm lóð með nýtingarhlutfall 2,6 samkvæmt
gildandi deiliskipulagi.
Samtals leyfilegt byggingarmagn 480 fm t.d.
fyrir verslunarrými og 4
íbúðir. Núverandi bygging
er kjallari, hæð og ris.

Álfholt - 220 Hfj
Mjög falleg og vel skipulögð 4 herbergja,
152,1 fm íbúð á jarðhæð á frábærum stað
í Kópavogsdalnum. Endurnýjað baðherbergi, afgirtur garður og húsið liggur að
góðu útivistarsvæði. Góð staðsetning og
stutt í alla þjónustu. V 43,8 millj.

Mjög falleg og snyrtileg
95 fm íbúð með sér
inngangi á 1. hæð í
litlu fjölbýli að Álfholti í
Hafnarfirði. V 24.9 m.

Galtarholt, Rangárþingi ytra.

Furugrund - 200 Kóp.

9LOWXDXJOÖVD
×ÆQDHLJQKÂU"

Snotur 47,8 fm, 2
herbergja íbúð í kjallara.
Vel skipulögð, góð fyrstu
kaup. V-14,9 millj.

+DIÉXVDPEDQG

Galtarholt er í Rangárþingi ytra, landfræðilega í
vestur Landeyjum. Jörðin
er 430 ha. að stærð og er
öll gróin. Jörðin er mjög
grasgefin og býður upp á
mikla möguleika.
Jörðin er lögbýli.
Nánari upplýsingar veitir
Leifur.Óskað er eftir
tilboði í jörðina.

Baughús - 112 Rvk.

Hraunteigur - 105 Rvk.
Mjög skemmtileg 124,4 fm neðri sérhæð
auk 41,1 fm bílskúrs. Samtals 165,5 fm á
þessum vinsæla stað á Teigunum. Hæðin
skiptist í forstofu, hol, gang, 3 svefnherbergi, tvær stofur, eldhús, baðherbergi
og sér geymslu. Sameiginlegt þvottahús í
kjallara. V-40,5 millj.

Mjög skemmtilegt
parhús á tveimur hæðum.
Glæsilegt útsýni, fallegur
viðhaldslítill og þægilegur
garður. Eignin getur
losnað fljótlega.
V - 48,9 millj.

Austurkór - 203 Kóp.

Lundur - 200 Kóp
Stórglæsileg 144,3 fm 3 herbergja
íbúð á 5. hæð með frábæru útsýni í
Lundi í Kópavogi. Eignini fylgir stæði í
lokaðri bílgeymslu. Yfirbyggðar 10,5 fm
flísalagðar svalir. Tvær lyftur.
V-52,9 millj.

Glæsilegar nýjar 3ja og
4a herbergja íbúðir með
sérinngangi.
Íbúðirnar skilast fullbúnar
með spónlögðum
eikarinnréttiingum en án
gólfefna nema baðherbergis og þvottahúsgólf eru
flísalögð. Frágengin lóð
og sameign.

Skólavörðustígur - 101 Rvk
Sérlega virðulega efri hæð og ris ásamt
3-4 herb.íbúð í kjallara. Eignin er mikið
endurnýjuð.

9HONRPLQ
ÆQÖMDKUHLÉULÉ
RNNDU
... gott að muna, Tjarnargata 4

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Fax 535 1009

ÚS

H
PIÐ

O

Víðihlíð 41 - 105 Rvk

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAGINN 21. OKTÓBER KL. 17:30-18.
Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm. endaraðhús sem hefur fengið gott viðhald. Glæsileg lóð með 70 fm. palli út frá stofu til
suðurs. Sérsmíðaðar innréttingar. Einstök staðsetning í Suðurhlíðunum. Gegnheilt parket og náttúruﬂísar á gólfum. 3-4 svefnherbergi,
fallegar stofur, 2 baðherbergi. Rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Verð: 69,5 millj.

Óskum eftir 3 herb. íbúð
í 110,112, 113 og 270.
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O

Óskum eftir 4 herb. íbúð
á 1. hæð í 109.

Logafold - 112 Rvk.
309,3 fm. fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Húsið skiptist í góðar stofur, garðskála, eldhús með borðstofu, hjónasvítu með sér bað-og
fataherbergi, ﬁmm svefnherbergi á neðri hæð, stórt þvottahús og stór geymsla. Húsið snýr beint móti suðri með stórum grónum garði,
sjávarlóð við voginn mikið útsýni frá húsinu. Verð 74,9 millj.

Óskum eftir 3 herb. íbúð
í Garðabæ.

Óskum eftir 2-3 herb.
íbúð í 101, 104 og 105

S

HÚ

Lundarbrekka 4 - 200 Kóp.

Suðurgata - Hfj

Háteigsvegur - 105 Rvk.

Sóleyjarimi - 112 Rvk.

Frjóakur - 210 Gbæ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21 OKTÓBER
KL 17.30 - 18.00. Falleg 5. herbergja 109,1 fm íbúð
með inngangi af svölum. Íbúðin er björt með fjórum
svefnherbergjum, samliggjandi borðstofu og stofu.
Sameiginlegt þvottaherbergi. Verð 28,5 millj.

Falleg 97 fm íbúð nálægt miðbæ Hfj. 2 svefnherbergi,
eldhús flísalagt, með borðkrók, lítið herbergi innaf.
Stofan björt með góðu útsýni. Verð 21.9 millj.

Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð
á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 95 millj.

71 fm, 2ja herbergja íbúð á 4.hæð m/sérinngangi
af svölum, í fjögurra hæða lyftuhúsi. Sér geymsla
og sameiginleg hjólageymsla á jarðhæð. Stæði í
bílastæðahúsi fylgir eigninni. Verð: 23,2 millj.

Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð,þar
af 39 fm. bílskúr, á vinsælum stað í Akrahverﬁnu i
Garðabæ. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.
LÆKKAÐ VERÐ: 94,8 millj. Skipti koma til greina.

Suðurgata- 220 Hfj.

Ásendi - 108 Rvk.

Vallakór - 201 Kóp.

Sogavegur - 108 Rvk

Eskiholt - 210 Gbæ.

Gott og virðulegt 285 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum auk kjallara. Húsið er staðsett á besta stað í
gamla bænum. Verð 49.7 millj.

Rúmgóð, 2ja herbergja 73,4 fm íbúð með sér inngangi og útgangi út á verönd og lóð úr stofu. Parket
og ﬂísar á gólfum. Úr stofu er gengið út á verönd og
þaðan út í skjólsælan og stóran garð. Eignin er laus
strax og ekkert er áhvílandi. Verð: 19,4 millj.

Glæsileg 132,8 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð með
stórum garðsvölum við Vallakór 2, nýju og vönduðu
52 íbúða húsi á frábærum stað í Kórahverﬁnu.
Verð kr. 37,6 millj.

Vel skipulagt og sjarmerandi 222 fm. einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og þjónustu. Algjör gullmoli. Verð 54 millj.

Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum
stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar stofur,
vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð: 99 millj.

VATNSSTÍGUR 16-18

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Þinghólsbraut - 200 Kóp.

Neðstaleiti 5 -103 Rvk.

Glæsileg 160 fm íbúð hönnuð af Rut Káradóttir með
bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. Íbúðin hefur óhindrað
útsýni yﬁr Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð.
Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.
Verð, 55 millj.

163.2 fm einbýlishús á einni hæð með aukaíbúð.
Náttúrusteinn á öllu húsinu nema parket í svefnherbergjum og baðherbergi með ﬂísum. Aukaíbúðin er
með sérinngang, hægt að hafa innangengt í íbúðina
úr húsinu. Verð: Tilboð

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli. Stæði
í bílageymslu. Gengið út í garð úr stofu. Þvottahús
innan íbúðar. Auðveld kaup - hagstætt yﬁrtakanlegt
lán hjá ÍLS. Laus strax. Verð 26,9 millj.

Skúlagata - 101 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

Básbryggja - 109 Rvk

Falleg og vel skipulögð 77,4 fm. 3ja herb. íbúð með
sérinngangi af sérsvölum á 4. hæð í góðu lyftuhúsi.
Fallegar innréttingar, yﬁrbyggðar svalir. Sér stæði
í bílageymslu fylgir. Frábær staðsetning í hjarta
borgarinnar. Verð: 29,5 millj.

Snyrtilega 94 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
á jarðhæði í 6 íbúða fjölbýli. Parket og ﬂísar á gólﬁ.
Verð 25,9 millj.

Fallegt 203,2 m2 raðhús á þremur hæðum ásamt
bílskúr. Tvennar svalir og góð hellulögð verönd. Úr
stofu er gengið út á svalir með útsýni í vestur. Húsið
er í fremstu röð við smábátahöfnina í Bryggjuhverﬁnu
í Grafarvogi. Eignin er laus strax. Verð: 46,7 millj.

Laufengi 142 - 112 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ.

Austurkór – 203 Kóp.

Snyrtilegt og vel skipulagt 119,4 fm raðhús með
sérmerktu bílastæði. Sér lóð fyrir framan og aftan
hús. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Gengið
út á verönd úr stofu. Laus við kaupsamning.
Verð: 33,9 millj.

Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús
á einni hæð ásamt stóru þakherbergi á þessum
vinsæla stað í Akrahverﬁ. Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð
barnaherbergi stórar stofur. Stutt í góða skóla og
verslanir og þjónustu. Verð 95,8 millj.

Glæsilegt fjölbýlishús á besta stað í bænum, með
útsýni yﬁr alla höfuðborgina. Húsið eru á þremur
hæðum og fylgir bílskúr með hverri íbúð. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna með ﬂísalögðum
baðherbergis- og þvottahúsagólfum.

• Einungis fjórar íbúðir eftir.
• 100 – 173 fm íbúðir.
• Íbúðirnar eru fullbúnar með gólfefnum.
• Glæsilegar innréttingar frá GKS, Miele tæki í eldhúsi.
• Granít borðplötur.
• Sér stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
• Nánari uppl. á skrifst.

Rými til að vinna vel
TIL LEIGU
Suðurlandsbr. 24
108 Reykjavík

Fjölbreytt skrifstofu- og verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Bílageymsla og næg bílastæði, hentug staðsetning.
Stærð u.þ.b. 986 m2, laust strax.

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Ármúli 7
108 Reykjavík

Fossháls 9-11
110 Reykjavík

Vandaðar skrifstofuhæðir sem skiptast í opin vinnurými, skrifstofur og fundarherbergi.
2

Rúmgott og vel við haldið verslunar- og þjónustuhúsnæði.

Glerveggir skipta rýminu, auðvelt að breyta eða bæta við. Hæðirnar eru 220 til 440 m .

Skiptist í um 1.066 m2 jarðhæð og um 400 m2 á 2. hæð.

Húsnæðið mikið endurnýjað á glæsilegan máta. Laust strax.

Jarðhæðin einn stór salur með innkeyrsluhurð. Góð staðsetning. Laust strax.

www.reitir.is
Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Nána upplýsingar veitir
Nánari
Halldór Jensson
Hall
840 2100
halldor@reitir.is
halld

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis
á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson Löggiltur fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Sumarhús
Efri sérhæð með bílskúr við Drápuhlíð 31.
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Freyjubrunnur 19, vel skipulagt raðhús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21. OKT FRÁ
KL: 17:30 til 18:00 AÐ DRÁPUHLÍÐ 31.
EFRI HÆÐ.
Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af
því er 19,5 fm sérstæður bílskúr. Hæðin
skiptist í tvær stofur, tvö herbergi, eldhús
og baðherbergi. Eldhús og baðherbergi
var endurnýjað fyrir nokkrum árum, vönduð
gólfefni. Hæð á frábærum stað í hlíðunum.
Verð 39,9 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

IÐ
OP

OPIÐ HÚS AÐ FREYJUBRUNNI 19,
MÁNUDAGINN 21. október
frá kl. 17:00 til 17:30.
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Nýtt mjög vel skipulagt 215 fm. raðhús á
tveimur hæðum með innb. bílskúr. Fjögur
svefnherbergi, eignin afh. tilbúin til innréttingar, gólfhiti kominn. V. 49,5m. Mögul. að
taka minni eign upp í kaupverð.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Húsafell vandað hús
Falleg 4ra herb. með bílskúr við Álftamýri 4
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Fallegt einbýli við Smárarima í Grafarvogi

OPIÐ HÚS AÐ ÁLFTAMÝRI 4, ÞRIÐJUD.
22. okt.frá kl. 17:30 til 18:00 íbúð 03-02.

Í einkasölu fallegt og vel við haldið 200 fm
einbýlishús, þar af 52 fm bílskúr, á jaðarlóð
við Smárarima í Grafarvogi. Húsið stendur
innst í botnlanga og er óbyggt svæði í kringum það. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi,
rúmgóðar stofur, og rúmgott fallegt eldhús.
Baðherbergi með sturtu og baðkari. Tvöfaldur bílskúr og rúmgott þvottarhús. Í kringum
húsið eru sólpallar með skjólgirðingum og
heitur pottur. Vel við haldið hús á flottum
stað í Grafarvogi. Verð 62,8 milj uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356

falleg 4ra herb. 125,1 fm íbúð, þar af er bílskúr 20,9 fm. Tvö barnaherbergi með parketi
og skápum, hjónaherbergi með fataherbergi.
Rúmgóðar stofur með góðu parketi á gólfum
og útgengi út á suður svalir. Endurnýjað
eldhús með sérsmíðuðum innréttingum
og rúmgóður borðkrókur. Þvottarhús innaf
eldhúsi. Baðherb. með flísum á veggjum og
gólfi, baðkari og glugga. Hús mikið endurnýjað að utan. Bílskúr í bílskúralengju. Verð
28,5 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Búland - glæsilegt raðhús

Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu á birki
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir
með í kaupum. Þrjú óvenju stór svefnherbergi og
eru tvö með tvíbreiðum rúmum og það þriðja með
kojum. Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum
potti. V. 23,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

3ja herb. 110,8fm í Víkurhverfi Grafarvogs
Nýkomið í sölu glæsilegt 190 fm raðhús
á 2 hæðum ásamt 24 fm bískúr. Vandaðar
innréttingar. Massif rauðeik á gólfum.
Glæsilegur stór pallur með heitum potti í
suður. Eign í sérfl. Verð 65.9 millj.
Upp. veitir Bárður í 896-5221.

Laugarásvegur allt endurnýjað - tvær aukaíbúðir.

Í einkasölu falleg og rúmgóð 110.8 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð við Breiðavík í
Grafarvogi. Sérinngangur er í íbúðina af
svölum, anddyri með flísum og þvottarhúsi
innaf. Rúmgóðar stofur með parketi á gólfi,
rúmgott eldhús með björtum borðkrók. Tvö
herbergi með parketi og skápum. Baðherbergi með flísum, sturtu og glugga. Tvennar
svalir og sér bílastæði. Verð 25,9 milj,
áhv. 20 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356

Gott 58 fm heilsárshús. Tvö svefnh og svefnloft.
Rúmgott baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús og
samliggjandi stofa með kamínu. Rúmgóð björt stofa
með gluggum á þrjá vegu Verönd og heitur pottur,
hitaveita. Ákvílandi 6,5 m Á svæðinu er sundlaug,
golfvöllur,verslun og veitingarhú verð 13.5 m. upp.
Sigþór S 899 9787

Eyjabakki 3ja herbergja

Glæsilegt hús á þremur hæðum með
tveimur aukaíbúðum, samtals 271 fm. Glæsilegt útsýni, stór lóð, bílskúr flísalagður.
Húsið er allt meira og minna endurnýjað á
mjög vandaðan hátt. Parket og flísar á öllum
gólfum. V. 95 m. Góð áhv. lán. Möguleiki að
taka minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl.
veitir Ellert 893-4477

Birkiás Garðabæ- vandað raðhús

Sumarhús Húsafelli

Góð þriggja herberja íbúð á jarðhæð.
Parketlögð stofa m/ útgengi á hellulagða
verönd. Tvö góð svefnherbergi. Fallegt
nýlegt baðherbergi. Þvotthús innan íbúðar.
Húsið er klætt að hluta og mjög stöndugur
hússjóður. V 20.0 millj Sigþór S: 899 9787

Sumarhús Hraunborgir, Búðasund

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt einbýli á frábærum útsýnisstað.

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi. Með
útigeymslu er bústaðurinn 35 fm að stærð og skiptist
í anddyri með fatahengi, stofu og eldhús Rúmgott
svefnherbergi, pallur með heitum potti. Svefnloft yfir
húsinu, Gott útivistarsvæði og sundlaug á svæðinu, 9
holu golfvöllur uppl.Jón Rafn S: 695-5520. 899-9787

Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á
frábærum rólegum útsýnisstað í lokaðri
götu. Örstutt í skóla, sund, íþróttir og fl. Efri
hæð skiptist í eldhús, stofur, herbergi og
óskráð risherbergi (ca.20fm), baðherbergi og
tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb og þvottarhús. Falleg aflokuð verönd með heitum
potti. Verð 62,0 milj, SKIPTI MÖGULEG Á
ÓDÝRARI / MINNI EIGN. Uppl. veitir Heiðar
s:693-3356 eða heidar@valholl.is

Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað
og vel skipulagt raðhús m. innb. bílskúr
á eftirsóttum stað í grónu hverfi. 3 góð
svefnherb. Húsið er skráð 142 fm og nýtist
sérlega vel. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stór sólpallur í suður með skjólveggjum.
Stórt upphitað bílaplan. Verð 47.5 m. Uppl.
veitir Bárður í 896-5221.

Stærri eignir

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr
Langholtsvegur - allt endurnýjað
Hverafold - frábær við Voginn.
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt 300 fm einbýlishús
á frábærum stað við Voginn í Grafarvogi. Fallegt
útsýni. Glæsilegur bakgarður og góðar verandir. Verð
75 millj. Uppl. veitir Bárður H Tryggvason
s-588-4477.

Mjög gott vel skipulagt mikið endurnýjað ca. 190 fm.
raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr,
fjögur svefnherbergi. Mjög gott vel skipulagt hús á
frábærum stað. Parket og flísar á öllum gólfum.
V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

4ra herbergja.

Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með
fallegu útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin skiptist í þrjú
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofur. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar suður
svalir. Bílskúr í bílskúralengju. Verð 43,5 milj, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is.

3ja herbergja.

Víðihvammur-bílskúr
Nýkomin í einkasölu falleg 79 fm íbúð á 2 hæð
ásamt 24 fm bílskúr í fjórbýlishúsi sem byggt var
1994. Glæsilegt útsýni. 2 svefnherb. Massift parket.
Góður sérstæður bílskúr. Verð 27.5 millj. Uppl. veitir
Bárður í 896-5221.

Atvinnuhúsnæði.

Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Grafarvogs
Í einkasölu glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum
stað í Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er mikið
endurnýjað með glæsilegu eldhúsi og baðherbergi,
vandaðar innréttingar og gólfefni. Í húsinu eru
3- herb. Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir
framan og aftan. Verð 49,9 milj, allar upplýsingar
um eignina veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Falleg útsýnisíbúð við Skúlagötu

Bragagata - falleg eign.
Nýkomin í sölu mjög falleg 99 fm íbúð á 1 hæð í fallegu húsi á eftirsóttum stað. Suðaustursvalir. Vandað
parket á gólfum. Nýlegt eldhús og endurnýjað baðherb. 2 skemmtilegar stofur og 2 rúmgóð svefnherb.
Verð 32.9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Í einkasölu fallega útsýnisíbúð sem er 101,1 fm með
29,8 fm stæði í bílageymslu eða samtals birt stærð
130,9 fm við Skúlagötu 40, í húsi fyrir 60 ára og
eldri. Íbúðin skiptist í stórar og bjartar stofur, eldhús,
baðherbergi, þvottarhús og geymsla innan íbúðar.
Tvö herbergi annað með útgengi út á svalir. Parket á
öllum gólfum. Bílastæði og sérgeymsla í bílageymslu.
Verð: Íbúðin er laus, allar upplýsingar veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Langholtsvegur - 118 fm atv.húsn.
Nýkomið 118 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð bakatil
með innkeyrsluhurð og gönguhurð+glggum. Skrifstofusalur m.eldhúsinnr. kerfislofti og halogenlýsingu.
Nýstandsett snyrting. góður lager. Laust svo til strax.
Gott bílaplan og aðkoma. Verð 15,5 m. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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HRAUNTEIGUR
105 Rvk. 158 fm. Sérhæð. Bílskúr.
3 svefnherbergi. 2 stórar stofur.
Uppgert eldhús. Verð 39,9 millj..

LUNDUR
Rað- og parhús

N

200 Kóp.
Rað- og parhús á tveimur
hæðum auk bílskúr. Afhent
tilbúinn til innréttinga að
innan, frágenginn að utan
og með frágengri lóð með
sólpöllum og gangstéttum.
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G

Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

ESPILUNDUR
210 Garðabær. Einbýli á einni hæð.
Stúdíoíbúð/skrifstofurými í bílskúr.
4 svefnherbergi. Fallegur garður með
timburverönd og verkfærageymslu.
Verð 54,5 millj.

LUNDUR
- PENTHOUSE
200 Kóp.
• 160 fm. Penthouse íbúð.
• Ca 100 fm þaksvalir.
• Tvö stæði í bílageymslu.
• Glæsileg íbúð.
• Stórglæsilegt útsýni.

VALLARÁS
110 Rvk. 3ja herb. 87,1 fm. Mjög góð.
Flott útsýni. Stutt í skóla og leikskóla.
Laus ﬂjótlega.

GALTALIND
201 Kóp.
• 155 fm. Efri sérhæð.
• Innbyggður bílskúr.
• Vandaðar innréttingar.
• Möguleiki á 4 svefnherbergjum.
• Stutt í skóla og leikskóla.
• Laus ﬂjótlega.

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 33-35 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá110-150 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning
niður við sjávarkambinn með sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum
eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LAUGARÁSVEGUR

FAGRIHJALLI

105 Rvk. Parhús.

200 Kóp.

• 220,8 fm.
• 5 svefnherbergi.
• Innbyggður bílskúr.
• Suðurverönd.
• Gott skipulag.
• Vel viðhaldið

• Parhús. 220,8 fm.
• 5 svefnherbergi.
• Innbyggður bílskúr.
• Suðurverönd.
• Gott skipulag.
• Vel viðhaldið.

Guðbjörg Gylfadóttir Blöndal
Viðar Marinósson
löggildir fasteignasalar

KRÍUHÓLAR
111 Rvk. 116 fm. 4ra herb. Yﬁrbyggðar
svalir. Góð eldhúsinnrétting. Stutt í
skóla og verslanir.

TRAÐARLAND
108 Rvk. 260 fm. Einbýlishús.
Innbyggður bílkúr. Stór kjallari.
Góð staðsetning við lokaða götu.
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Engihjalli 19 - Opið Hús

Laufásvegur - Einbýli

Vesturgata 21 c 101

Fífusel - Bílskýli

Lautasmári Kópavogi

Opið hús mánudag
frá kl 17.00 til 17.30.
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja íbúð
við Engihjalla. Eignin getur verið laus
nokkuð fljótlega. v 20.9 milljónir.
Uppl Sigurður síma 512 3606 / 616 8880

Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur,
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari
árum. Húsið er á þremur hæðum.
V 57,9m Uppl. Ísak 8225588

Í sölu glæsilega 83,3 fm 2ja- 3ja
herbergja efri sérhæð í vönduðu húsi,
byggt 2006 LAUS STRAX Verð 31,9 m
Uppl. gefur Ísak 822-5588

97,3 fm. 3ja herbergja íbúð á 4 hæð
ásamt 27,3 fm. stæði í bílskýli við Fífusel 35, Reykjavík.V 20,9 m Uppl. gefa
Viðar s 8984477 og Stefán s 6607761

4ra herbergja 98,6 fm endaíbúð í litlu
fjölbýli á þriðju (efstu) hæð. 3 svefnherbergi og þvottherbergi í íbúð.
V. 28 millj. Nánari upplýs. gefur
Guðmundur s. 865 3022

Reykjavíkurvegur-einbýli.

Ólafsgeisli-einbýli
Grafarholt

Starhólmi

Dalaland - Fossvogur

Rjúpnahæð Gbæ. - Einbýli

Sefgarðar 170 Seltjarnarnesi

Vandað einbýlishús á þessum skjólsæla stað. Húsið er mikið endurnýjað. Falleg suðurverönd og ræktaður
garður. Heitur pottur, gróðurhús og
gosbrunnur. Upplýsingar gefur Vilborg
s. 891-8660

Þriggja herbergja íbúð í Fossvogi.
Íbúðin er í á efstu hæð í þriggja hæða
blokk á skjólstæðum stað. Góðar
suðursvalir. V. 26,9. Uppls. gefur
Vilborg í síma 891-8660

Reisulegt og vel staðsett einbýli í
smíðum samtals 259,5, þar af bílskúr
37,8 fm. Gert ráð fyrir 5 sv.herb. Fallegt
útsýni. Stórar svalir. Verð aðeins 69,9
millj. tilb. til innréttinga. Uppl. veitir
Björgvin í s. 666-2424.

Glæsilegt einbýlishús við þessa
fallegu götu. Húsið er 193 fm með
tvöföldum bílskúr. Einstaklega vel við
haldið hús á frábærum stað. V 67 millj.
Allar upplýsingar Sigurður s 616 8880

154,7 fermetra einbýli með skjólsælum
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í góðu
ásigkomulagi og mikið endurnýjað.
Garður er með heitum potti og sólpöllum. v. 33,9 millj. Uppl. Guðmundur s.
865 3022

LAUT 3ja herbergja - Góð
Lán áhvílandi
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
tveggja hæða fjölbýli. Eigendur vilja
skipta á stærri eign í Grindavík eða
bein sala. Góð Lán - Ódýrar en að
Leigja. Uppl Sigurður s 616 8880

Afar vandað 240.1 fm glæsihýsi á tveimur hæðum. Húsið stendur á hornlóð.
Húsið er úr vönduðum byggingarefnum og klætt að utan með íslensku
líbaríti. v. 79 millj. Nánari upplýsingar
veitir Guðmundur Valtýsson s. 865 3022

Norðurhóp Grindavík

Hesthús - Íbúð

Nýlegt og fallegt 221,0 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum á góðum stað. Húsið
er 189.6 fm, og bílskúr 31.4 fm. samtals
221 fm.. SKOÐA SKIPTI Á MINNI
EIGN. Glæsileg eign. Uppl Sigurður s
616 8880

18 hesta hús 161 fm og 103,5 fm nýinnréttuð 3ja herb,ósamþ. glæsileg íbúð.
Samtals 264,5 fm . Glæsilegt hesthús
á framtýðar stað. V 46,8m Skipti á
fasteign kemur til greina.Uppl. gefur
Ísak S 822-5588

Til leigu eða sölu,
Arnarvöllur 4, Keflavík.
Frábær staðsetn. fyrir ferðaþjónustufyrirtæki s.s. bílaleigu, húsið er aðeins
500 metra frá Flugstöðinni. Samtals
um 670 fm.
Uppl. gefur Einar 840 0314.

Smiðjuvegur - Innkeyrslubil
Til sölu 106,3 fm innkeyrslubil á einni
hæð sem skiptist í sal og afstúkað
rými bakatil á palli sem nýtist vel
undir t.d. skrifstofu. Sérlega vandaður
frágangur að innan. V. 15,8 millj. Uppl.
veitir Björgvin í s. 666-2424.

Leirutangi - MosfellsbæEinbýli
189,3 fm mikið endurnýjað einbýlishús
á einni hæð við Leirutanga í Mosfellsbæ. Húsið stendur á hornlóð innst í
botnlanga. Verð 52 millj.
Nánari uppl. Guðmundur S: 865-3022

ER MEÐ KAUPENDUR:
Einbýli í Kóp. eða Gbæ.
Verður að vera á einni
hæð. Má vera í smíðum.
Einbýli í Garðabæ.
Verð max 85 millj. fullbúið.
Einbýli í Gbæ., sem skoða
skipti á minni eign.
Verð max 70-80 millj.
Nánari upplýsingar veitir
Björgvin í s. 666-2424

Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is
Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Magni Ómarsson sölumaður • Einar Ágúst Magnússon sölumaður • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

RAUÐAGERÐI 10
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
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EIGNIR VIKUNNAR

Sumarhús

Rauðagerði 10:
Ca, 132 fm. björt og falleg miðhæð auk 26
fm. bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v. Rauðagerði.
SAMTALS 158 FM. Nýleg eldhúsinnrétting,
arinn í stofu, 4 svefnherbergi. Skjólgóðar
suðursvalir með útgengi frá stofu og hjónaherbergi. Verð 37,5 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.10.
FRÁ KL. 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN.
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Vesturgata 23, 2.h
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.10 FRÁ 17:30-18

Vandað sumarhús í Vaðnesi,
Ca. 95 fm. nýtt vandað sumarhús á eignarlóð á fallegum stað í Vaðnesi, Grímsnes og Grafningshreppi.
Húsið er fullbúið utan en óinnréttað. Hitaveita er í
húsinu, steyptur grunnur og stór verönd. er viðVerð
húsið. Sanngjarnt verð 17,9 millj.

Kirkjugerði 12 Einbýli Vogum, Vatnsleysuströnd.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 18 - 18.30
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KIRKJUGERÐI 12, VOGUM,
VATNSLEYSUSTRÖND, EINBÝLI:
Ca. 142 fm. fallegt einbýlishús m. bílskúr á
góðum stað Í vogunum. húsið skiptist í
3 svefnherbergi o.fl., stór bílskúr.
Falleg gróin lóð og góður pallur v. húsið.
Verð 24,9 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21.10 FRÁ 18-18:30

Bergstaðastræti 43A
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 18.15 - 18.45
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Bergstaðastræti 43a, jarðhæð m. sérinngangi
Sérlega skemmtilega skipulögð ca. 90 fm.
íbúð á frábærum stað . Hellulögð verönd
fyrir framan sérinngang. Sklptist í góðar
stofur, stórt svefnherbergi, eldhús m. nýlegri
innréttingu og tækjum og endurnýjað
baðherbergi m. nuddbaðkari og sturtu,
gengt er frá baðhebergi og svefnherbergi á
aflokaða sérverönd.
OPIÐ HÚS MÁNUD. FRÁ 18:15-18:45,
VERIÐ VELKOMIN

Ásvallagata 39, 2. h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. 10. FRÁ KL. 17.30 - 18.00
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Ásvallagata 39, 2.hæð:
Mikið endurnýjuð vel skipulögð 3ja-4ra
herbergja íbúð ´við Ásvallagötu. Innréttingar
og gólfefni eru nýleg. Á hæð er stofa og
2 svefnherbergi en auk þess er rúmgott
herbergi/geymsla í kjallara.
ÁSDÍS, GSM 618-9871SÝNIR Í OPNU HÚSI
MÁNUD. 21.10 FRÁ17:30-18,

SUMARHÚS-ÖNDVERÐARNESI.
Húshólsbraut 3. Fallegt 52 fm sumarhús á mikið
gróinni lóð. Skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö
rúmgóð svefnherbergi, eldhús og stofu. Öll gólf
eru flísalögð og með gólfhita, veggir eru gifsaðir og
hvítmálaðir, innfeld lýsging er í loftum. Á svæðinu
er 18 holu golfvöllur, sundlaug, fótboltavöllur og
tjaldstæði sem er einungis fyrir lóðarhafa.
Verð 13.900.000

Sumarhús við Öndverðarnes
Fallegur og vel nýttur sumarbústaður á grónni
eignarlóð við Þrastarskóg, Öndverðarnesi. Tvö
rúmgóð svefnherbergi, gott ris Rúmgott eldhús
með borðkrók og baðherbergi með sturtuklefa.
20fm sólstofa út frá eldhúsi og þaðan gengið út á
stóra verönd. Á verönd er góður skúr með hita og
rafmagni.Verð 14.9millj.

Vesturgata 23, 2.h.-neðsta bjalla: Björt og góð 4ra herbergja íbúð m. suðursvölum við Vesturgötu,
nálægt miðbænum. Íbúðin getur nýst sem 3 svefnherb og stofa en er teiknuð sem tvær stofur og
tvö herbergi. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 22.10 FRÁ KL. 17:30-18. VERIÐ VELKOMIN.

Víðimelur SÉRHÆÐ M. BÍLSKÚR

Víðimelur , 1.hæð og bílskúr. Mjög falleg ca. 109 fm. sérhæð ásamt ca. 30 fm. bílskúr.Sérinngangur,
þrjú svefnherbergi,rúmgóð stofa, fallegt eldhús og baðherbergi, Gengt frá svölum í stórann afgirtan
garð. FALLEG HÆÐ Á MELUNUM. Verð 39,9 millj.

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

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 280 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. 4 - 5 svefnherbergi, 2 - 3 stofur. Arinn
í stofu. Fallegar nýlegar innréttingar. Eign þessi
hefur verið mikið endurnýjuð að innan allar
innréttingar, gólfefni, ofnar og lagnir að hluta.
Að utan hefur þak verið yfirfarið og endurnýjað auk þess sem lóðin var öll tekin í gegn.
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GERPLUSTRÆTI
- 15 ÍBÚÐIR
Vorum að fá í sölu fimmtán íbúðir
tilbúnar til innréttingar. Um er að ræða
3ja - 4ra og 5 herbergja íbúðir. Bílastæði
í bílageymslu fylgir hverri íbúð. Í kjallara
er sérgeymsla, hjóla- og vagnageymsla.
Ein íbúð er í útleigu og fullbúin. Seljandi
gerir upp væntanlegar framkvæmdir
vegna sameignar. Góð staðsetning og
fallegt útsýni.

Verð 98 millj.
EIGNIRNAR SELJAST Í EINU LAGI
OG ER ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐUM.
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HÆÐARSEL 5 - MEÐ AUKAÍBÚÐ

FLÓKAGATA 5.HERB SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

FLÚÐASEL 4 HERB. MEÐ BÍLSKÝLI

TRÖLLABORGIR - EINBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:00 - 17:30.
Vorum að fá í einkasölu gott 300 fm einbýlishús sem er kjallari hæð
og ris í Seljahverfinu í Reykjavík. Í kjallara er í dag séríbúð í útleigu
auk unglingaherbergis með eldhúsi. Á miðhæðinni eru tvær stórar
stofur, eldhús og sólskáli. Á rishæð eru þrjú svefnherbergi. 30 fm
bílskúr er viðbyggður. Eignin getur losnað fljótlega. Verð 51 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:30 - 18:00.
Fallega fimm herbergja neðri sérhæð í fallegu tvíbýli í Hafnafirði.
Þrjú stór svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, forstofu, eldhús
og baðherbergi. Fallegar innréttingar. Innangengt er í 35fm bílskúr
sem notaður er í dag sem vinnustofa. Fallegur garður og sér verönd.
Verð 33.8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL: 17:30 - 18:00.
Glæsileg 4ja herbergja 105 fm íbúð á 2. hæð.3 svefnherbergi,
sjónvarpshol.Björt og rúmgóð stofa með suðursvölum. Eldhús
með borðkrók. Góðar innréttingar. Flísalagt baðherbergi, tengi fyrir
þvottavél og þurrkara. Bílskýli. Í kjallara er geymsla, þvottahús og
hjólagemsla. Húsið er nýlega klætt að utan og skipt um þak.
Verð 24.7 millj

Glæsilegt 184 fm einbýlishús á einni hæð með góðum bílskúr.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Sjónvarpshol. Stór bílskúr með
millilofti. Glæsilegur sólpallur með sturtu, heitum potti og glæsilegu
útsýni. Mikil lofthæð innan eignar. Fallegar og vandaðar innréttingar. Glæsilegt hús í alla staði. Parket og flísar á gólfum.
Verð: 55,9 millj.

HVERAFOLD - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

VESTURGATA - EIGN Í SÉRFLOKKI

FÁLKAGATA - 2JA HERBERGJA.

VESTURGATA 7 - 67 ÁRA OG ELDRI

Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð, auk bílskúrs, sem
staðsett innst í botnlangagötu. Rúmgóðar stofur. Stórt eldhús með
hvítri innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með sturtu. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóður bílskúr. Verð 49 millj.

Vorum að fá í einkasölu glæsilega 77 fm 3ja herb. íbúð með sérinngangi í hjarta miðbæjar Reykjavíkur. Eignin er nýlega uppgerð þar
sem upprunalegu útliti er leyft að halda sér. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi, stór og björt stofa og stór borðstofua. Gólfefni eru slípuð
gólfborð. Eignin er björt og vel skipulögð.

Góð 57 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum stað í Vesturbænum. Björt og góð stofa. Rúmgott svefnherbergi. Eldhús með fallegri
uppgerðri innréttingu. Flísalagt baðherbergi. Geymsla á hæðinni.
Falleg sameignleg timburverönd og vel ræktaður garður. Parket og
flísar á gólfum. Áhvl. 18.5 millj. Verð 20.5 millj.

Góð 4ra herbergja, 102 fm íbúð á 3. hæð, með lyftu, í þjónustuhúsi
í miðbæ Reykjavíkur. Gott eldhús. Tvær stórar stofur. Svefnherbergi
með skápum. Vinnuherbergi. Flísalagt baðherbergi. Geymsla í sameign. Sameiginlegur garður fyrir miðju. LAUS STRAX.
Verð 29,3 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

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

Þernunes

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

– Glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi

OPIÐ HÚS
Klapparhlíð 30 . þriðju hæð
Í dag kl. 17.30 til 18.00.

Mjög falleg 112,6 fm. 4.ra til 5 herb. herb.
endaíbúð á 3. og efstu hæð með sérinngangi af svölum í nýlegu fjölbýli á mjög
vinsælum stað í Mosfellsbæ. Gott skipulag,
falllegar innréttingar, vönduð gólfefni. Skóli,
íþróttahús og sundlaug allt í göngufæri. Sjón er sögu ríkari.

Hannes Steindórsson
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Einstaklega fallegt, vel staðsett og vandað 402 fm einbýli við Þernunes á
norðanverðu Arnarnesinu. Húsið er staðsett innst í botnlanga. Einstakt
sjávar útsýni. Fyrir framan húsið er óbyggt friðað svæði. Húsið var að
mestu endurnýjað 2012-2013, múrað að utan, þak yﬁrfarið og ﬂ. Skipt var
um neysluvatnslagnir, ofnalagnir og nánast alla ofna. Nýtt dren. Rafmagn
endurnýjað að hluta,nýtt raﬂagnaefni. Garðurinn alveg endurnýjaður og
jarðvegsskiptur. Að innan var húsið nánast allt endurnýjað, sérsmíðaðar
innréttingar frá JP, mikil lofthæð, marmara borðplötur , vönduð tæki,
stórar stofur. Aukaíbúð er í húsinu en lítið mál að sameina hana aðalhúsi.
Verð 130 millj.

Kjartan Hallgeirsson lögg.
Fs. sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sölumaður Berg tekur á móti áhugasömum.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

LAUTARVEGUR 14 & 16

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18 kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

LÓÐIR TIL SÖLU

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
Til sölu er byggingarréttur fyrir tvíbýlishús að Lautarvegi
14 og 16, 108 Reykjavík. Um er að ræða 540 m 2
byggingarrétt fyrir tvíbýlishús á hvorri lóð.
Tilboð óskast fyrir 1. nóvember n.k. og skulu þau berast
skrifstofu Bonafide lögmanna, Klapparstíg 25-27, 101
Reykjavík eða á netfangið kolbrun@bonafide.is
fyrir þann tíma.

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
3ja herb

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Arnardóttir hjá
Bonafide lögmönnum í síma 533-5577.
Bræðraborgarstígur, 101-Rvík.
Góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Stærð 91,1 fm. Íbúðin skiptist í forstofu/gang,
baðherbergi, eldhús, stou og tvö svefnherbergi. Svalir og gott útsýni. Verð: 28,5 millj.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

Granaskjól 107-Rvík.
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á neðrihæð í
þríbýli. Frábær staðsetning. Lýsing. Forstofa/
hol, eldhús, stofa, tvö svefnherbergi, baðherbergi og geymsla. Verð kr. 29,7 millj.

Raðhús - Parhús.

Miðleiti 105-Rvík m/bílskýli.
Rúmgóða og vel staðsetta 133,3 fm
endaíbúð á 1.hæð m/bílskýli. Aðeins ein
íbúð á hæð. Lýsing. Forstofa, hol, stofa,
svalir, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvotahús, geymsla í kjallara og merkt
stæði í bílageymslu. Verð 38,9 millj.

Háaleitisbraut, 108-Rvík.
Rúmgóð 4ra til 5 herb. endaíbúð á efstu hæð
ásamt sérbyggðum bílskúr. Mikið útsýni.
Lýsing. Forstofa/hol, eldhús, þvottahús og
búr, borðstofa, stofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, tvennarsvalir. Geymsla í kjallara. Bílskúr. Verð kr. 32,7 millj.

4ra til 5 herb. íbúðir

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.
Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni.
Traust hefur verið okkar lykilorð s.l. 30 ár.

Bæjarlind - skrifstofuhúsnæði

Til leigu glæsilegt 232 fm skrifstofuhúsnæði í hjarta
höfuðborgarinnar. Húsnæðið er á 2. hæð við Bæjarlind
Kópavogi og skiptist í nokkrar skrifstofur, fundarherbergi,
opið rými, móttöku, eldhús og tvö salerni. Parketi og
náttúrustein á gólﬁ. 60 fm svalir. Leiga kr.1,600.- pr.fm.
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is

Ferjubakki 109-Rvík.
Sérlega rúmgóð 4ra herb. íbúð á efstu hæð.
Húsið er í góðu ástandi, nýjir gluggar og gler
í öllum herbergjum. Laus strax.
Verð 20,9 millj.

Sóltún 105-Rvík
Góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
með sérinngangi frá útisvölum. Lýsing.
Forstofa, hol, stofa, eldhús, suðursvalir, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og
geymsla í kjallara. Sameiginlegt þvottahús á
íbúðarhæð. Laus strax. Verð 29,5 millj.

Hamrahlíð með aukaíbúð.
Stórglæsilegt parhús á þremur hæðum með
aukaíbúð á jarðhæð með sérinngangi. Húsið
er mikið endurnýjað og í góðu ástandi,
lagnakerfi yfirfarið. Raunstærð er ca 260 fm
auk bílskúrs. Frábær staðsetning í rólegu
hverfi. Verð 69,9 millj.

Melbær - Rvk.
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með
aukaíbúð á jarðhæð og innbyggðum bilskúr.
Stærð alls 280,0 fm. Endurnýjað eldhús.
Góðar stofur með arni. Hús í góðu ástandi
á frábærum stað, stutt í skóla, sundlaug og í
Elliðaárdalinn. Verð kr. 53,9 millj.

Einbýlishús
Arahólar 109-Rvík.
Góð 4ra herb.íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stærð
102,4 fm. Yfirbyggðar svalir. Glæsilegt útsýni.
Ath. Skipti á minni og ódýrari eign möguleg.
Verð: 23,5 millj.

Krummahólar m/bílskúr
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 4ra til 5
herb. endaíbúð 7.hæð í lyftuhúsi. Mikið
endurnýjuð. Stærð eignar er alls 142,6 fm.
þ.e. íbúð 116,6 fm. og bílskúr 26,0 fm. Laus
strax. Verð: 26,5 millj.

Skriðustekkur 109-Rvík m/bílskúr.
Opið hús í dag frá kl; 17.00 til
kl: 18;00
Hús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Heildarstærð er 315 fm. Mögulegt að
hafa séríbúð á neðri hæð. Frábær staðsetnig.
Ör stutt í skóla og flesta þjónustu. Hægstæð
lán áhvílandi 47,5 millj. Laus strax.
Verð 59,5,0 millj

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800
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Opið hús - Laufásvegur 26 - 101 Reykjavík

Bræðraborgarstígur - 101 Reykjavík

Nökkvavogur - 104 Reykjavík

Neðastaleiti - Tvær íbúðir - 103 Reykjavík

Mjög góð 196,3 fm 7 herbergja neðri sérhæð ásamt hluta
í kjallara í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Þingholtunum. Íbúðin skiptist þannig. Forstofa, steinskífa. Við holið
er lítil geymsla með glugga. Eldhús, ljós viðarinnrétting,
steinskífa á gólfi. Samliggjandi stofur, parket á gólfi, steinflísar
á innsta hluta setustofu. Í svefnálmu er rúmgott hjónaherbergi með góðum innbyggðum fataskápum. Tvö minni
herbergi, nýlegir fataskápar í öðru herberginu. Baðherbergi,
flísalagt í hólf og gólf. Í kjallara fylgja tvö stór íbúðarherbergi.
Parket á báðum herbergjum. Falleg eign á frábærum stað.
Verð 59,9 mill.
Eignin verður sýnd í dag, mánudag milli kl. 17:30 og 18:00.

Sérlega glæsileg og algjörlega endurnýjuð 179,6 fm íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir örfáum árum
á afar vandaðan og fallegan hátt. Mjög stórar stofur ásamt
stórri bókastofu, eldhús með svölum út af, svefnherbergi
með fataherb. inn af, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf,
t.f. þvottavélum í lokuðu rými. Eikarparket á gólfum. Eign í
sérflokki. Verð 64,9 millj.

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi
stofur, gengið úr setustofu niður í fallegan og gróinn garð
með heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og gestasnyrting.
Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, flísalagt
í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús með góðum
innréttingum. Parket, flísar og teppi á gólfum. Tveir inngangar. Garður og stétt með hitalögn undir að hluta. Frábær
staðsetning á kyrrlátum og rólegum stað. Verð 56,9 millj.

Glæsilegt og nýlega endurnýjað 234,3 fm tveggja íbúða
hús, (tvílyft raðhús) með innbyggðum bílskúr. Neðri hæð
er 2ja herbergja íbúð, komið inn í hol, opið þaðan inn í
rúmgóða stofu með sólpalli í suður þar útaf. Svefnherbergi
með fataskápum. Baðherb. flísalagt í hólf og gólf. Eldhús
og þvottahús. Bílskúr. Efri hæð er 3ja herb. íbúð, tvö svefnherbergi, stofa og eldhús opið út í eitt, baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf, þvottahús. Eignin var tekin í gegn árið 2007,
báðar íbúðir voru innréttaðar að nýju, raflagnir yfirfarnar, og
skipt um gler í stofum á báðum hæðum. Verð 79,9 millj.

Skaftahlíð - 105 Reykjavík

Fremristekkur - 109 Reykjavík

Eskihlíð - 105 Reykjavík

Sumarbústaður við Flúðir

Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi
innst í botnlanga í grónu og fallegu umhverfi. Samliggjandi
stofur, hol, gestasnyrting, eldhús með góðum borðkrók.
Þrjú svefnherbergi og baðherbergi á svefngangi. Svalir út af
hjónaherbergi. Parket og linoleum dúkur á gólfum. Frábær
staðsetning, stutt í grunnskóla, menntaskóla og alla verslun
og þjónustu. Verð 43,5 millj.

Fallegt og vel skipulagt 313,5 fm tvílyft einbýlishús ásamt
innbyggðum bílskúr. Íbúð er 267,6 og bílskúr 45,9 fm, jafn
stór hæð er undir bílskúr sem ekki er tilgreind í heildar
fermetratölu hússins, sem er því rétt tæpir 360 fm. Á
aðalhæð eru rúmgóð stofa og bókaherbergi, stórt eldhús,
gestasnyrting, baðherbergi og tvö svefnherbergi, svalir
út af hjónaherbergi. Neðri hæð, stofa, eldhúskrókur, þrjú
svefnherbergi og þvottahús. Tvöfaldur bílskúr og jafnstórt
óinnréttað rými þar undir. Verð 62,8 millj.

Glæsileg 4ra herbergja 116,6 fm endaíbúð á 3. hæð við
Eskihlíð í Reykjavík ásamt íbúðarherbergi í kjallara. Íbúðin
skiptist í hol, rúmgóða stofu með útgengt á svalir, þrjú
svefnherbergi með fataskápum, eldhús með góðri innréttingu, flísalögðu baðherbergi og íbúðarherbergi í kjallara.
Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð. Nýlegt parket og
náttúrusteinn á gólfum. Fallegt útsýni úr íbúð.
Verð 34,4 millj.

Glæsilegur sumarbústaður (heilsárshús) nærri Flúðum
með 6700 fm lóð.
Bústaðurinn er um 70 fm að stærð með ca. 150 fm sólpalli
í kring. Húsið að innan er forstofa, gangur, baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, stofa, eldhús og sólskáli. Baka til er baðhús
með sér inngangi og þar eru einnig tvö geymsluherbergi.
Bústaðurinn er á steyptri plötu og er allur flísalagður. Jatoba
harðviður er í öllum bústaðnum og einnig í sólpalli. Allir útveggir eru panelklæddir með jatoba. Glerhús er úr mahoní.
Útsýni er stórkostlegt, sést m.a. til Langjökuls, Skálholts, Iðu,
Flúða og Heklu. Golfvöllur (Ásatúnsvöllur) rétt hjá í um 5
mínútna göngufjarlægð.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Til leigu og afhendingar strax !

Gott 923m² skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarﬁrði
á móts við Kaplakrika og rétt hjá Ikea. Húsið er 700m² að grunnﬂeti
auk 223m² skrifstofuhúsnæðis sem stendur á sér 2.260m² malbikaðri
athafnalóð með nægum bílastæðum og góðri aðkomu. Samtals eru
5 innkeyrsludyr á jarðhæðina, 4 dyr á tveimur samlilggjandi iðnaðarbilum, auk einnar á sýningarsal á jarðhæð framhúss. Lofthæð er 3,24,3m. Möguleiki að taka t.d. framhluta hússins 446m² á leigu.
Pantaðu skoðun hjá sölumönnum okkar.
Áhugasamir pantið skoðun, eða leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum Leigulistans.

REYKJAHVOLL 37
Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

270 Mosfellsbær
Útsýni, náttúra og kyrrð

Sími 511 2900

Stærð: 252,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005
Fasteignamat: 58.750.000
Bílskúr: Já

Borg

Opið
Hús

Gunnlaugur
Sölufulltrúi
844 6447
gunnlaugur@remax.is

Opið hús í dag, mánudag kl. 17.30 - 18

Verð: 79.000.000

RE/MAX Borg kynnir í einkasölu: Mjög glæsilegt 252 fermetra einbýlishús í Mosfellsbæ. Þrjú
svefnherbergi, hjónasvíta, glæsilegt alrými með stofu, borðstofu og eldhúsi, tvöfaldur bílskúr. Verönd og
pallar umhverfis húsið, heitur pottur, algjör náttúruparadís, mikill trjágróður og einstakt útsýni.
Húsið er sérlega glæsilegt með mikilli lofthæð og útsýni. Eldhúsinnrétting sérsmiðuð hjá JKE DESIGN
með granít borðplötum, eldhústæki eru hágæða.

Úlfar Davíðsson
Lögg. fasteignasali
897-9030
ulfar@remax.is

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

Raĩílar Bestu Kaupin
Lægra verð—100% łármögnun og Íslensk Ábyrgð í boði
Tugir raĩíla streyma nú Ɵl landsins fyrir viðskiptavini islandus.is enda bjóðum við lægra verð en
áður hefur þekkst auk þess sem 100% łármögnun og Íslensk ábyrgð er í boði.

Berlingo Raĩíll

Islandus.is útvegar allar gerðir raĩíla frá bandaríkjunum og Evrópu með niðurgreiðslum
þarlendra stjórnvalda og í augnarblikinu fæst 100% niðurfelling á aðflutningsgjöldum og VSK.
Raĩílavæðingin er komin á fullt. Nissan og Renault hafa selt meira en 100.000 raĩíla og Nissan
Leaf var valinn japanski bíll ársins 2011 og 2012. Raĩílar eru nú mest seldu bílar á islandus.is.
Islandus.is býður raĩíla frá öllum framleiðendum t.d. Ford, Nissan, Tesla, Mitsubishi og Citroen.
Við höfum í áratug útvegað flestar gerði bíla á mun lægra verði en aðrir innflytjendur á Íslandi.

TESLA Módel S

Chevrolet VOLT
Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000!

islandus.is
Islandus.is

www.islandus.is — facebook.com/islandusbilar — Sími: 552 2000

