Fasteignir.is
Jóhanna Gustavsdóttir
Í námi til löggildingar
johanna@landmark.is
sími 698 9470

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

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

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is
sími 895 7784
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Reynslumikið starfsfólk, sem býr að viðamikilli þekkingu á markaði stillir saman krafta
sína og úr verður ein öflugasta stofa landsins.
Við samrunann myndast öflug liðsheild sem stefnir ótrauð að aukinni skilvirkni og
framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini, jafnt seljendur sem kaupendur.
Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi
sigurdur@landmark.is
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

Þórey
Þórarinn
Ólafsdóttir
Thorarensen
Lögg.
Sölustjóri
fast.og
ogeigandi
eigandi
thorey@landmark.is
th@landmark.is
sími 663
770 2300
0309

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is
sími 690 3111

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

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

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

Benedikt Ólafsson
Í námi til lögg. /eigandi
bo@landmark.is
sími 661 7788

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

Eggert Maríuson
Í námi til löggildingar
eggert@landmark.is
sími 690 1472

Jóhanna Gustavsdóttir
Í námi til löggildingar
johanna@landmark.is
sími 698 9470

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

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

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is
sími 895 7784
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Fallegt parhús í Kópavogi
HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
F
Hefur þú kíkt

asteignamarkaðurinn ehf.
sími 570-4500 kynnir til sölu
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00einstaklega fallegt, bjart, vel
skipulagt og nýlega innréttað 249,8
fermetra parhús á tveimur hæðum
á fallegum og rólegum stað innst í
götu við opið svæði við Bakkahjalla
í Kópavogi.
Seld
Eignin var öll innréttuð árið
Seld
2007 úr fallegum og vönduðum
byggingarefnum í ljósum litum.
Seld
Rúmgóð forstofa með innbyggðum
fataskápum. Gestabaðherbergi með
sturtu. Parketlagt hol. Samliggjandi
stofur eru mjög stórar og bjartar,
parketlagðar og með innbyggðum
vínkæli í vegg. Fallegur útbyggður
Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
gluggi
ernema
á stofum
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án
gólfefna
baðher-og útgengi á
svalir
suðurs
og vesturs.
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir
frá til
155-168
fm með
Eldhúsið
er stórt,
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang.
Hólmvað
2-4 flísalagt og með
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. mjög
Trausturfallegum
byggingaaðili.
eikarinnréttingum
og eyju. Quartz er á borðum og
Háholt
14, Mosfellsbær
Pétur sími 897 0047
og Grétar
sími 861 1639 löggiltirvönduð
fasteignasalar
Smeg tæki, m.a. spanhellu
•
Sími:
588
5530
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum
borð með hangandi háfi yfir og
• berg@berg.is - www.berg.is
örbylgjuofn. Innbyggð uppþvotta• GSM 897 0047
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
vél. Mjög rúmgóð borðaðstaða
Pétur
Pétursson
er í eldhúsi og útgengi á svalir til
Sími 588
5530
• Netfang: berg@berg.is
lögg. fasteignasali
vesturs og suðurs.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Frum

á Job.is?

petur@berg.is

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is

Parhús við Bakkahjalla í Kópavogi er til sölu.

Stór sjónvarpsstofa, parketlögð
og með útgengi á stóra og skjólsæla
verönd til suðurs með heitum potti.
Auðvelt er að gera þriðja barnaherbergið í hluta sjónvarpsstofu. Tvö
barnaherbergi og stórt hjónaherbergi auk fjölskyldurýmis.
Baðherbergi með glugga, flísar á
gólfi og veggjum, handklæðaofn,
innrétting með quartz á borðum,
speglaskápar og bæði stór flísalögð
sturta með öryggisgleri og extra
breitt baðkar með flísalögn í kring.

Rúmgott þvottaherbergi með
miklum innréttingum með vinnuborði með vaski og vélum í vinnuhæð.
Bílskúr með rafmótor á hurð,
göngudyrum, lökkuðu gólfi og
rennandi heitu og köldu vatni.
Geymsluloft sem er farið í um fellistiga úr bílskúr.
Nánari upplýsingar hjá Fasteignamarkaðnum.

Orrahólar.Leirutangi 13B - 270 Mos.
Bæjargil.
Lindarbyggð.
Mosfellsbæ.
Miðholt
4 - 220 Hafnarfjörður
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
Lokuð gata, góður garður
og bílastæði.
herbergi. Flott
fallegt
og vel4staðsett
einbýlishús á tveimur
og bókaðu
bókaðu skoðun
Eldhús með borðkrók. Björt stofaHringdu
með útgengiog
á stórar
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m.Hringdu
8504
hús.skoðun
Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
hæðum
með
innbyggðum
bílskúr innarlega
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

í litlum botnlanga. húsið er skemmtilega
hannað með stórum gluggum. Glæsilegt
útsýni. timburverönd í suðvestur og er lóðin
að mestu náttúruleg með trjám og grjóti.
stutt á er á golfvöllinn, skóla og leiksskóla.
V. 79,9 m.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

92,5 m2 íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi með
sér inngangi, timburverönd og sérgarði.
íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
Kvíslartunga 90, 108, 110 og 112 - 270 Mosfellsbær
baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er
Glæsilegt útsýni
m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á
Hringdu og bókaðu
skoðun 230
gluggalaust, en það skiptist í tvö herbergi,
Einbýlishús á Breiðdalsvík.
Klapparhlíð.
Hvammabraut.
Móaabarð.
Hafnarfirði.
hæðum.Góð
Á gólfefni
jarðhæð
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög fallegþvottahús
113 fm. endaíbúð
á 3. og efstu hæð
í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
195 fm. einbýli við tveimur
Móabarð í Hafnarfirði.
og er forstofa,
og geymslur.
V. 40,9
m.
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
flott eldhús og baðherbergi.
strax. V. 37 m. 8650
bílskúr,Laust
3 svefnherbergi,
baðherbergi,
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi.
Glæsilegt eldhús. Flott
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648
þvottaherbergi, og geymsla. Á efri hæðinni er
Gerplustræti
25baðherbergi
- 270 Mos.
eign. V. 9,8 m. 8623
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635
hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, og stofur.
Hringdu og bókaðu skoðun
V. 62,5 og 64,9

Litlikriki 76 - 270 Mosfellsbær

S
Gunnarsbraut.
HÚ Norðurmýri.
IÐ

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

OP

Laus strax

Opið hús miðvikudaginn 3. janúar frá kl. 17:00 til 17:30
litlikriki 76 - 270 Mosfellsbær falleg og rúmgóð 145,8 m2, 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð í
4ra hæða lyftuhúsi með rúmgóðu stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni, m.a. að
esjunni, helgafelli, reykjafelli, reykjaborg og lágafelli. frábær staðsetning efst í hlíðinni í
Krikahverfinu í Mosfellsbæ, rétt ofan við grunnskóla og steinsnar frá miðbæ Mosfellsbæjar. Gott
skipulag. 4 góð herbergi. 2 baðherbergi. fallegar innréttingar og gólfefni. suðursvalir. V. 65,5 m.

Akurholt 7 - 270 Mosfellsbær

PIÐ

O

S

HÚ

Reykjabyggð 36 - 270 Mosfellsbær
Hringdu og bókaðu skoðun
rúmgóð og falleg 123 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð með fallegu útsýni, ásamt bílastæði
í bílakjallara í lyftuhúsi. suðursvalir með
fallegu útsýni. fallegar innréttingar og
gólfefni. Gólfhiti. sérsmíðar innréttingar.
V. 44,9 m.

Bjartahlíð 9 - 270 Mos.
Hringdu og bókaðu skoðun

Háeyri 1 og 3 - 270 Mosfellsbær
Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús fimmtudaginn 4. janúar frá kl. 17:00 til 17:30
akurholt 7 - 270 Mosfellsbær 211,7 m2 einbýlishús með rúmgóðum bílskúr. eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, stofu, borðstofu, eldhús m/borðkrók, hol og
sólskála. stór bakgarður í suður með nýlegri tilburverönd með heitum potti. V. 74,9 m.

fallegt 173,2 m2 einbýlishús á einni hæð
með bílskúr. eignin er skráð 173,2 m2, þar af
einbýli 148,0 m2 og bílskur 25,2 m2. eignin
skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, tvö
baðherbergi, þvottahús, eldhús, sjónvarpshol,
stofu og bílskúr. falleg eign á vinsælum stað
í Mosfellsbænum. stórt hellulagt bílaplan og
timburverandir með heitum potti. V. 76,0 m.

rúmgóð og björt 106,3 m2, 3ja herbergja
íbúð með mjög fallegu útsýni á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýlishúsi. Mjög fallegt útsýni er
frá íbúðinni. Góð staðsetning. stutt í skóla,
leikskóla, líkamsrækt og sundlaug. V. 43,9 m.

einstök eign við háeyri 1 og háheyri 2 við
reykjalundarveg í Mosfellsbæ. Um er að
ræða tvo eignarhluta, annarsvegar eignin
háeyri 1 - en þar er heilsárshús á 1.197,2 m2
skógivöxnu eignarlandi, rétt við varmá. stærð
eignar er sögð vera 64,6 m2, auk þess er
skráð 24,3 m2 gróðurhús sem hefur verið rifið
og 12,2 m2 geymsla. samkvæmt samþykktu
deiliskipulagi fyrir lóðina er heimilt að byggja
allt að 450 m2 einbýlishús á lóðinni. hins
vegar er það eignin háeyri 2 sem er 1.769,9
m2 lóð undir íbúðarhús. V. 82,0 m.

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

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

Kristín Pétursdóttir

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

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

Einar Marteinsson

í löggildingarnámi
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir
íslenskufræðingur

laugarnesvegur 86, 105 reykjavík.

lyngmóar 10 , 210 garðabær

funafold 15, 112 reykjavík

Opið hús mið 3. jan. Kl. 17:00-17:30

3ja herb + bílsKúr. Opið hús mið 3. jan.

einbýli. Opið hús fim 4. jan Kl. 17:00-17:30

Laugarnesvegur 86. Glæsileg og mikið
endurnýjuð íbúð á 1. hæð. Nýlegt eldhús, baðherbergi og gólfefni. Tvö svefnherbergi. Stofa m/útgengi á suðursvalir.
Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 39,9 millj.

S

Ú
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I
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lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Rakel Viðarsdóttir

Vönduð 96,8 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt 16,2 fm
bílskúr, samtals 113 fm. Björt og opin
íbúð með tveimur rúmgóðum svefnherbergjum, baðherbergi, stofu og
eldhúsi. Gott innra skipulag og mikið
útsýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 48,5 millj.
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Opið hús miðvikudaginn 3. janúar kl.
17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús miðvikudaginn 3. janúar
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

I

OP

S

Ú
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Funafold 15: Vandað, mikið endurnýjað
einbýlishús með bílskúr. Á hæðinni er
svefnherbergi, eldhús, stofa og sólstofa
auk þvottahúss og gestabaðherbergis. Á
efri hæð eru 4 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Góður pallur er við
húsið. Verð 87,9 millj.
Opið hús fimmtudaginn 4. janúar kl.
17:00-17:30, verið velkomin.

Krossalind 12, 201 Kópavogi,

breiðás 5, 210 garðabæ,

Veghús 1, 112 grafarvogi.

parhús. Opið hús fim 4. jan. Kl. 17:00-17:30

einbýli. Opið hús fim 4. jan Kl. 17:00-17:30.

glæsileg íbúð á 2 efstu hæðunum.

I

OP

Krossalind 12: Glæsilegt og vel staðsett parhús á tveimur hæðum. Á neðri
hæð er svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, geymsla og innbyggður
bílskúr. Á efri hæð 2-3 svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi, stofa og sólstofa.
Góð útiaðstaða. Verð 84,9 millj.

S

Ú
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I
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Breiðás 5, Garðabæ, einbýli: ca. 192
fm fallegt einbýlishús með bílskúr á
rólegum stað í Garðabæ: Húsið sem
er á tveimur hæðum skiptist í stofur,
4-5 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús
o.fl. Lóðin er stór og innkeyrsla
hellulögð. Gróðurhús og barnahús
á lóð fylgja.

S

Ú
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Opið hús fimmtudaginn 4. janúar
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

Opið hús fimmtudaginn 4. janúar
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

hrólfsskálamelur 3, 170 seltjarnarnes

skúlagata 40, 101 rvk.

4ra herbergja + stæði í bílageymslu

2ja herb m/bílageymslu.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með stórri verönd í suður ásamt
stæði í bílageymslu. Vandaðar
innréttingar sem og gólfefni. Þrjú
svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Parket og
flísar á gólfum. Gott innra skipulag.
Pantið tíma fyrir skoðun.

64 fm. góð íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi
við Skúlagötu fyrir 60+ . Íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu og telst
heildarstærð ca. 80 fm. Frábært
sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi.
Parket á gólfum, þvottaherbergi innan
íbúðar. Eignin er laus við kaupsamning. Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun.

Verð 75,9 millj.

Verð 38,8 millj.

Ca. 167 fm. íbúð á tveimur hæðum á
góðum stað í Húsahverfi. Á hæðinni
eru stórar stofur m/útgengi á svalir,
eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Á efri hæð eru tvö
svefnherbergi, baðherbergi og
sjónvarpshol. Góðar geymslur í risi
og kjallara.
Verð 54,9 millj.

Óskum eftir
Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum efir íbúðum til leigu og kaups
í öllum hverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila
Traustar greiðslur, langur leigutími.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Gleðilegt nýtt ár

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.
is

Gleðilegt nýtt ár og þökkum viðskiptin á liðnu ári
LINDARGATA
S
Grettisgata.
Heil húseign með 10 íbúðum.
LAU
R AX
ST

Lindargata.

Glæsileg 3ja

Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu
við Lindargötu 39.
Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í
baðherbergi og í eldhúsi.
Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Húsið að utan
er klætt með flísum og því viðhaldslítið og gluggar í húsinu eru ál/tré. Eignin er laus til afhendingar nú þegar.

4RA HERBERGJA

S
LSATU
R AX

TEIGUR
Bakkahjalli – Kópavogi. Vel staðsett LAUGA
parhús

Heil húseign með 10 íbúðum í hjarta miðborgarinnar. Eignin er mikið uppgerð og endurnýjuð og
í góðu ásigkomulagi. Átta stúdíóíbúðir og tvær 2ja
herbergja íbúðir. Húsið er allt nýlega klætt að utan
með bárujárni. Þakrennur og niðurföll eru nýleg
sem og stærstur hluti glers og glugga. Raflagnir,
Laugateigur.
herbergja íbúð.
töflur og ofnalagnir hafa verið endurnýjaðar að
stórum hluta. Brunastigar eru utanVerð
á húsinu
og
54,9 millj.
flóttaleiðir úr íbúðum. Eignin selst með hús3JA - 6 HERBERGJA
gögnum og tækjum og er því tilbúin til útleigu.

GARÐATORG - GARÐABÆ.

Efri

Mjög fallegt og nýlega innréttað 249,8 fm. parhús
á tveimur hæðum á rólegum stað innst í götu við
opið svæði við Bakkahjalla. Eignin var öll innréttuð
árið 2007 úr vönduðum byggingarefnum í ljósum
litum. Þá voru bæði m.a. baðherbergi endurnýjuð,
eldhús, gólfefni, innihurðir, lýsing í loftum og
hæð ásamt bílskúr.
veggjum, stigahandrið o.fl. Samliggjandi stórar
stofur. Sjónvarpsstofa. Þrjú herbergi,
möguleiki er
Verð 53,9 millj.
að gera herbergi í hluta sjónvarpsstofu. Útgengi á
3JA HERBERGJA
svalir til suðurs og vesturs úr stofum og eldhúsi.
Hellullögð innkeyrsla og stéttar fyrir framan hús
með hitalögnum undir og stór og skjólsæl viðarverönd til suðurs fyrir neðan hús auk tyrfðrar flatar.

Björt og vel skipulögð 120,8 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð í virðulegu fjórbýlishúsi við Laugateig auk þriggja sér geymslna
í kjallara og 28,8 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra á sl árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki,
baðherbergi, raflagnir og tafla og settar nýjar stórar svalir til suðurs útaf stofum. Samliggjandi rúmgóðar stofur og tvö herbergi.
Sameign er öll mjög snyrtileg og stigahús er nýteppalagt og málað.

Virkilega falleg og vönduð eign á frábærum
stað í miðborginni með miklum tekjumöguleikum í langtímaleigu,
t.d. fyrir námsmenn.
LUNDUR 17-23- KÓPAVOGI.
Ekki er leyfi á eigninni til skammtímaleigu.

ÞORLÁKSGEISLI.

Verð 102,5 millj.

Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.
52,9 millj.

Mjög vandaðar íbúðir í þessum nýju fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra
herbergja og eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða
frá Brúnás,
eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki
frá Tengi.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar.
yggingaraðili:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Glæsileg 101,1 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum að meðtaldri 9,0 fm.
geymslu á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
íbúðinni. Innréttingar eru úr eik og eikarparket á gólfum. Rúmgóðar flísalagðar svalir
til suðvesturs.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Kirkjusandur. Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð.
STÓRHOLT. HÆÐ OG RIS.

4RA HERBERGJA

HELLUVAÐ. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.

Grandavegur 47. 3ja herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt bílskúr.

Virkilega glæsileg 209,8 fm. útsýnisíbúð á efstu
BARMAHLÍÐ.
hæð við Kirkjusand að meðtöldum tveimur sér
í kjallara og auk tveggja sér bílastæða
51,9geymslum
millj.
2JA
– eru
3JA
HERBERGJA
í bílageymslu. Tvennar
svalir
á íbúðinni,
til
norðurs og suðurs, og nýtur óviðjafnanlegs útsýnis
frá eigninni yfir Sundin, að Esjunni, Akranesi og yfir
borgina. Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan hátt
með ljósum sérsmíðuðum
HELLUVAÐ.
viðarinnréttingum. Aukin lofthæð er í íbúðinni, inn43,9 millj.
felld lýsing í loftum og arinn er í stofu. Húsvörður.

6-7 herbergja 135,4 fm. íbúð á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. Húið var tekið í
gegn að utan árið 2001 þar sem það var einangrað að utanverðu og steinað. Í dag
eru hæðin og risið nýtt sem ein íbúð, en mjög auðvelt er að leigja í sitthvoru lagi eða
leigja risið eða hæð sér þar sem sérinngangur er í ris og hæð frá stigapalli. Bílskúrsréttur fylgir eigninni ásamt innkeyrslu/bílastæði að framanverðu.

Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og
Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð.
Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og
smekklegan máta. Góð aðkoma.

34,9 millj.

Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjórbýlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi
skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi.
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll.

31,9 millj.

Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.
Nýlegt
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.
31,9 millj.

Verð 115,0 millj.

Virkilega falleg og vel skipulögð 114,8 fm. íbúð
með glæsilegu útsýni á 8. hæð auk sér geymslu
í kjallara og bílskúrs í þessu eftirsótta húsi
fyrir millj.
34,5
eldri borgara við Grandaveg 47. Eignin hefur verið
þó nokkuð endurnýjuð á sl árum, m.a. var lagt
nýtt massívt
eikarparket á íbúðina,íbúðir
baðherbergi
2ja og 3ja
herbergja
óskast
ámeð
söluskrá.
endurnýjað
bæði baðkari og sturtu auk þess
sem þvottaherbergi
var endurnýjað. Yfirbyggðar
Skoðum
og verðmetum
samdægurs.
flísalagðar svalir. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur þar sem boðið er uppá heitan mat í
hádeginu alla daga. Húsvörður er í húsinu.
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.

SKIPHOLT . ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Vel skipulögð 88,3 fm. íbúð á 1. hæð með vestursvölum auk 21,4 fm. bílskúrs.
Rúmgóðar vestursvalir með nýlegri svalalokun.
Endurnýjað baðherbergi. Falleg
upprunaleg innrétting í eldhúsi. Geymsla innan íbúðar auk sér geymslu í kjallara.
Húsið nýlega viðgert að utan.

Verð 64,9 millj.

Blómvellir – Hafnarfirði. Glæsilegt einbýlishús.

Vesturberg. Endaraðhús á einni hæð.

Glæsilegt arkitektateiknað 201,1 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum með innb. 26,6 fm. bílskúr.
• Allar innréttingar eru hvítar sprautulakkaðar og
úr rauðeik.
• Gólfefni eru Mustang flísar og massívt parket
úr rauðeik.
• Allar innihurðir extra háar.
• Mikið er lagt í lýsingu og rafkerfi hússins.
• Gólfsíðir gluggar í stofum, eldhúsi og að hluta
til á efri hæð hússins. Aukin lofthæð er á
báðum hæðum hússins.

Mjög gott 154,3 fm. endaraðhús á einni hæð
að meðtöldum 27,0 fm. bílskúr við Vesturberg.
Rúmgóðar stofur. Þrjú svefnherbergi. Eldhús með
eldri innréttingu. Útgengi er úr stofu á afgirta viðarverönd til suðurs. Þak var endurnýjað árið 2014.
Nýlega hellulögð stétt framan við hús með fallegri
lýsingu.

Verð 54,9 millj.

Húsið er teiknað að innan og utan af Gunnari
Páli Kristinssyni arkitekt hjá RÝMA arkitektum.

Verð 74,9 millj.

Langalína – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.

Grenimelur. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 90,0 fm. kjallaraíbúð með sérinngang á þessum eftirsótta stað
við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist
í forstofu, hol, tvö herbergi, stofu, eldhús með ljósri
innréttingu og baðherbergi. Búið er að endurnýja
m.a. eldhús að hluta, baðherbergi, gólfefni að
hluta, raflagnir og töflu. Að utan er nýlega búið
að steina allt húsið uppá nýtt og flota tröppur.
Geymsla innan íbúðar.

Verð 43,9 millj.

Virkilega falleg og frábærlega staðsett 128,2 fm.
íbúð á 2. hæð með suðursvölum við Löngulínu
10 í Garðabæ auk sér bílastæðis í bílageymslu.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Eldhús með fallegum
hvítum innréttingum. Stór og björt stofa með útsýni
út á Arnarnesvog og yfir bæinn.
Íbúðin stendur alveg á sjávarkambinum og frá
henni nýtur fallegs útsýnis yfir Arnarnesvoginn.
Gluggar eru í þrjár áttir á íbúðinni og lyfta er í
húsinu.

Verð 59,9 millj.

Drápuhlíð. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Naustabryggja. 3ja herbergja íbúð með gluggum í þrjár áttir.

Þó nokkuð endurnýjuð 69,7 fm. kjallaraíbúð með
sérinngangi við Drápuhlíð í Reykjavík. Húsið er
afar fallegt og er búið að steina húsið upp á nýtt.
Eldhús með máluðum innréttingum. Stofa með
glugga til suðurs. Tvö svefnherbergi. Nýleg gólfefni
eru á íbúð.

Verð 33,5 millj.

Vel skipulögð 103,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðt.
sér geymslu. Gluggar í þrjár áttir. Rúmgóðar
flísalagðar svalir til suðvesturs. Sér bílastæði í
lokaðri og upphitaðri bílageymslu með aðgengi
að þvottastæði. Stofa með gólfsíðum gluggum,
nýtt sem setustofa og borðstofa. Tvö rúmgóð herbergi. Húsið að utan er klætt með áli, viðhaldslítið.
Stigahús er allt nýendurnýjað með nýjum teppum á
stigum og nýmálað.
Laus til afhendingar fljótlega.

Verð 49,0 millj.

Trausti fasteignasala
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík
trausti@trausti.is
s.546-5050
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S: 867-3040

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
Sími: 861-9240

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

Sólveig Regína Biard

hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Gylfi Jens Gylfason

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 853-9779

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

