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Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi

Monika Hjálmtýsdóttir Þórarinn Thorarensen
Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Sólveig Örn
Fríða B.
Guðrúnardóttir
Jóhann
Benediktsson

Nemi til Skrifstofustjóri
löggildingar í fasteignasölu og lögfræðingur.
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Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
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– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
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Ingileifur Einarsson
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OPIÐ HÚS
Í DAG Á MILLI
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Frum
Frum

HVALEYRARBRAUT 24, HAFNARFIRÐI

Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
Löggiltur fast.

Jón Óskar
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir Helga Snorradóttir
Ása Þöll Ragnarsdóttir
Löggiltur fast.
Skrifstofa/skjalavinnsla Skjalavinnsla/móttaka

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 512 4900
www.landmark.is
landmark@landmark.is

Hús á besta stað
Fold fasteignasala, sími 552 1400, kynnir virðulegt og fallegt rúmlega 400 fermetra hús á Sóleyjargötu í Reykjavík.

H

úsið skiptist í kjallara, tvær
hæðir og þakhæð (sem er
ekki í fermetratölu). Skipt
hefur verið um flesta glugga.
1. hæð: Forstofa með fallegum
ítölskum flísum í stíl við uppruna
hússins. Parket er á gólfi.
Stofa/borðstofa: Björt og rúmgóð með fallegu parketi á gólfi
með fiskibeinamynstri. Rúmgott
herbergi/stofa sem er með útgengi
frá eldhúsi og einnig af gangi frá
því er útgengi á lóð austan megin
við húsið.
Eldhús með gluggum til austurs
og útgengi í garð, þaðan er einnig
stigi sem liggur í kjallara. Eldhúsinnrétting er frá Eirvík og
tæki frá Miele og Siemens. Salerni
er á hæðinni, skápur og geymsla.
Fallegur stigi liggur upp á efri
hæð.
Fjögur herbergi á annarri hæð
búin húsgögnum, tvíbreiðum
rúmum öll með flatskjá. Herbergin
eru öll með baðherbergi, flísalögð
með sturtu. Eitt af fjórum herbergjum á hæðinni er með útgengi
á suð-vestursvalir.
3. hæð: (óskráð rými). Herbergi
með harðparketi, fallegt baðherbergi með sturtu. Sauna-klefi er úr

Fallegt hús er til sölu við Sóleyjargötu. Mörg herbergi eru í húsinu.

stuðlabergi. Útgengi út á þaksvalir
með heitum potti. Kjallari: Fjögur
rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús
er í kjallara. Húsið er til sölu en
einnig er möguleiki á samningi um
langtímaleigu.

Nánari upplýsingar í sími 5521400 / utan skrifstofutíma: ,Viðar
694-1401 , Einar 893-9132 Gústaf
895-7205 og Kristín s. 824-1965.
www.fold.is

NÝTT Í URRIÐAHOLTI
SJÓNARVEGUR 1-3 210 GARÐABÆ

Áb. S i gurður Gunnl augsson l öggi l tur fastei gnasal i

VERÐ

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í KópaMjögHúsið
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VERÐ 57,5 millj.
grunni á vandaða
nokkrum árum, allt þak, allar lagnir, raflögn og lýsing.
VERÐhátt
57,5fyrir
millj.
INGILEIFUR
EINARSSON,
löggilturekki
fasteignasali
Bilin sem eru til sölu
eru í norðurog suðurhlið,
götuhlið.
INGILEIFUR
EINARSSON,
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur fasteignasali

FR

53,9Á
mkr.

www.3lian.com 3lian素材
Allar nánari
uppl. veitir Ingileifur Einarsson, lögg. fast.
Gsm 894-1448, ingileifur@asbyrgi.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

KVARSTSTEINN ER Á BORÐUM
INNBYGGÐUR ÍSSKÁPUR OG UPPÞVOTTAVÉL

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAGINN 16. SEPT. KL. 17.30-18.00

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á fallegum útsýnisstað efst í Urriðaholtinu. Um er að
ræða 10 íbúða steinsteypt hús á fjórum hæðum, eingangrað að utan og klætt með
álklæðningu með bílageymslu á
1. hæð fyrir 6 bíla.
•
•
•
•
•
•

Öll innanhúsráðgjöf í höndum HAF studio.
Allar innréttingar eru frá HTH. Fataskápar hvítlakkaðir en innréttingar á baði og
eldhúsi grálakkaðar.
Ljós kvarststeinn er á borðum eldhús og baðherbergis.
Heimilistæki eru frá AEG.
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, þó með flísalögðu votrýmum.
Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum!

Stærð frá: 94,6 m2 | Verð frá: 53.900.000 kr.
Hafliði
Fasteignasali
846 4960
Sigurður
Fasteignasali
898 6106
Dórothea
Fasteignasali
898 3326
Hafdís
Fasteignasali
820 2222

STRANDVEGUR 1
210 GARÐABÆ

FYRIR
AÐSTOÐ
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INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 17.sept. kl. 17.30-18.00

Herb: 5 | Stærð: 221,6 m2 | Bílskúr

127 mkr.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU
VATN

ÓHINDRAÐ ÚTSÝNI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA* GLÆSILEGA 5 HERB. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Á
1. OG 2. HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR (GENGIÐ INN Í FJÖLBÝLIÐ FRÁ 2. HÆÐ) Í LITLU FJÖLBÝLI VIÐ
JAÐABYGGÐ Í SJÁLANDSHVERFI GARÐABÆJAR.
Óhindrað útsýni yfir að Gálgahrauni, yfir Arnarnesvog til Reykjavíkur með fallegri fjallasýn til norðurs.
Sérsmíðaðar innréttingar úr hlyn frá Hegg ehf hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt.
Gólfefni er parket úr hlyn og flísar. Heildarstærð eignarinnar skv. FMR. er 221,6 fm: Íbúð 198,4 fm 2.hæð 111 fm, 1.hæð 87,4 fm og bílskúr er 22,2 fm.

GEFÐU
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Viðar Böðvarsson

Anna Ólafía Guðnadóttir

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

Rakel Viðarsdóttir

íslenskufræðingur

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

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

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

rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Jörfagrund 48, 116 Kjalarnesi, Rvk.

Leifsgata 26, 101 Rvk., 4ra herb. m/aukaíbúð.

Sóleyjargata

OPIÐ HÚS ÞRI 15/9 KL. 17:00-17:30.
OP
IÐ

OPIÐ HÚS MIÐ 16/9 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ

EINBÝLISHÚS MEÐ 10 SVEFNHERBERGJUM.

HÚ

S

Ca. 92 fm. falleg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi frá svölum á
rólegum stað á Kjalarnesi. Þrjú svefnherbergi, eldhús opið í stofu.
Þvottaaðstaða á baði. Geymsla innan íbúðar. Suðursvalir. Íbúðin er
laus við kaupsamning. Gott verð 33,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 15. september kl. 17:00-17:30,
verið velkomin.

HÚ

S

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð við Leifsgötu auk mjög
vandaðrar stúdíóíbúðar í bakhúsi. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, opið
eldhús, stofur og baðherbergi. Stúdíóíbíðin er einstaklega smekkleg
og vel hönnuð. Verð 66,8 millj.
Opið hús miðvikudaginn 16. september kl. 16:30-17:00, verið
velkomin.

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn
Sigurður Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933 en, það
var endurnýjað 2014. Lóðin er 760 fm. eignarlóð. Í húsinu eru 10
svefnherbergi og eru 5 þeirra með sérbaðherbergjum með walk in
sturtu. Húsið er skráð 358,4 fm. Verð kr. 225.000.000.Bókið skoðun: fold@fold.is.

Tvö sumarhús í landi Stóra Fjalls-Borgarb.

Sætún, einbýlishúsalóð á fallegum stað

SKIPTI MÖGULEG Á HÚSBÍL EÐA HJÓLHÝSI

Á KJALARNESI, REYKJAVÍK.

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur

Tvö sumarhús hlið við hlið á fallegum stað í Borgarfirði í landi Stóra
Fjalls í Kálfhólabyggð, milli Borgarnes og Bifrastar. Um er að ræða
tvö systurhús, samtals 107,2 fm ásamt heitum potti og gufubaði.
Tilvalið fyrir samhenta fjölskyldu. Um er að ræða tvær samliggjandi
lóðir.Geta selst saman eða sitt í hvoru lagi. Verð 24,8 mill.
SKIPTI MÖGULEG Á HÚSBÍL EÐA HJÓLHÝSI.

Sætún: 2.536 fm. vel staðsett lóð í miðju landi Sætúns á Kjalarnesi.
Landið er með miklum trjágróðri og er skilgreint sem lóð undir
íbúðarhúsnæði. Fallegur staður, sveit í borg. Nánari upplýsingar um
þessa lóð og fleiri landshluta á Kjalarnesi á skrifstofu.
Verð 14,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?

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

- langur leigutími
- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá. Mikil sala.
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

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

Úlfar Freyr
Jóhannsson
hdl og lögg.
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Strikið – Sjálandi Garðabæ. Nýjar og glæsilegar íbúðir.
4 íbúðir eftir – 60 ára og eldri. Leitið upplýsinga á skrifstofu.
Lautarvegur - Fossvogur. Einbýlishús með tveimur aukaíbúðum.

Sóleyjargata. Heil húseign í hjarta miðborgarinnar.

• Nýtt og stórglæsilegt um 400,0 fm. einbýlishús/
keðjuhús með tveimur aukaíbúðum í kjallara á
fullfrágenginni og glæsilegri lóð við opið svæði
við Lautarveg neðst í Fossvogi.
• Húsið er byggt á afar vandaðan máta og úr
vönduðum byggingarefnum. Gott skipulag.
Lofthæð á aðalhæð er 3,5 metrar, lofthæð á efri
hæð er 2,7 metrar og lofthæð í kjallara er 2,5
metrar. 45,8 fm. innbyggður flísalagður bílskúr.
• Tvær aukaíbúðir eru í kjallara, hvor um sig með
sérinngangi og aðkomu frá göngustíg sunnan
við húsið. Mögulegt er að stækka aðalíbúð
hússins með því að opna inn í aðra íbúðina.
• Húsið að utan er klætt með lerki og trefjasementsplötum og er því viðhaldslétt.

• Glæsileg rúmlega 300,0 fm. heil húseign, sem
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris á 666,2 fm.
eignarlóð að brúttóflatarmáli 302,8 fm. og er
innréttuð sem þrjár íbúðir auk skrifstofuhæðar.
• Í dag er eignin innréttuð þannig að í kjallara er
3ja - 4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Á 1.
hæð er 3ja herbergja íbúð með sérinngangi, en
einnig er innangengt í hana úr stigahúsi. Á 2.
hæð eru innréttaðar skrifstofur og á rishæð er
íbúðarrými, en gengið er upp á rishæð úr skrifstofurými á 2. hæð hússins.
• Lóðin er með stórri tryfðri flöt til vesturs, fallegum trjágróðri og er afgirt að hluta. Ekki er
útilokað að leyfi fengist fyrir byggingu bílskúrs
þar sem bílskúr er við flest önnur hús í götunni.

Verð 189,0 millj.

Viðjugerði. Einbýlishús með aukaíbúð.

Verð 155,0 millj.

Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.
• Mjög gott 293,9 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum að meðt. 32,7 fm. bílskúr sem hefur
verið breytt í 2ja herbergja íbúð. Tvennar rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs ásamt sólskála
og verönd til suðurs.
• Innisundlaug er í húsinu með útgengi á verönd í
bakgarði. Stórar stofur og fallegur arinn. Möguleiki er að nýta neðri hæð sem séríbúð.
• Húsið er staðsett á frábærum stað í rólegri götu
við Viðjugerði. Lóðin er 767,0 fm. að stærð,
vel hirt og gróin. Hellulögð aðkoma að húsi
að framan og hellulögð verönd í bakgarði til
suðurs. Snjóbræðsla í stétt fyrir framan hús og
geymsluskúr á baklóð til austurs.

• Vandað 260,0 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum á virkilega glæsilegri 808,0 fm. lóð
neðst við sjóinn í Hverafold í Grafarvogi.
• Mjög mikil lofthæð í stórum hluta eignarinnar.
Gólfhiti er í stórum hluta. Eyja í eldhúsi var sett
upp árið 2013 og skipt um tæki.
• Fjögur mjög rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á að hafa þau fimm. Arinn á milli setustofu
og sjónvarpsstofu á neðri hæð og annar arinn
á efri hæð hússins. Stórt og bjart eldhús og 2
baðherbergi.
• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli
viðarverönd til suðurs, heitum potti, steyptum
veggjum, tyrfðum flötum og fallegum trjágróðri.
Sjávarútsýni er frá lóðinni, veröndinni og af
Verð 124,9 millj.
svölum efri hæðar.

Verð 130,0 millj.

Sólheimar 15. Glæsileg efri sérhæð.

Álfheimar 66. 4ra herbergja endaíbúð.
S
HÚ
Ð
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag, frá kl.
17.00 – 17.30
• Glæsileg og mikið endurnýjuð 95,5 fm. endaíbúð á 4. hæð auk geymslu við Álfheima við
Laugardalinn. Verið er að klára framkvæmdir við
húsið og greiðir seljandi kostnað vegna þeirra.
• Gluggar íbúðar snúa til suðurs, vesturs og
norðurs. Fallegt útsýni er frá íbúðinni yfir
Laugardalinn.
• Stór stofa sem nýtist sem borðstofa og stofa.
Stórir nýir gluggar til suðurs. Stofur eru opnar
við eldhús. Innrétting fyrir þvottavél innan
íbúðar. Tveir góðir skápar á stigapalli sem fylgja
íbúð.
• Baðherbergi er endurnýjað. Eldhús er smekkVerð 49,9 millj.
lega endurnýjað.

Brávallagata 12. 4ra herbergja íbúð auk stúdíóíbúðar í risi.

S
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl.
17.00 – 17.30
• Virkilega glæsileg og vel skipulögð 187,6 fm.
efri sérhæð í nýlegu þríbýlishúsi sem byggt var
árið 1986 auk 33,8 fm. bílskúrs undir húsinu.
Lofthæð er allt að 4,0 metrum.
• Tvær mjög stórar, samliggjandi stofur með arni
og svölum til suðurs. Rúmgott sjónvarpshol.
• Mjög stórt eldhús með upprunalegri sérsmíðaðri
innréttingu og fallegri eyju. Tvennar grillsvalir.
• Allar innréttingar í íbúðinni eru upprunalegar og
sérsmíðaðar, bókahillur á veggjum í sjónvarpsholi og einu svefnherberginu.
• Sér aflokanleg svefnherbergisálma með stóru
fjölskyldurými.

Verð 93,5 millj.

Laugavegur 86-94. 2ja herbergja íbúð.

• Björt og falleg 140,4 fm. eign við Brávallagötu 12 í Reykjavík, sem samanstendur af
mikið uppgerðri 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
með svölum til suðurs og stúdíóíbúð í risi auk
herbergis í kjallara, sér geymslu á baklóð og
sér geymslu í kjallara þar sem allar lagnir eru til
staðar fyrir salerni.
• Íbúð á 3. hæð sem er skráð 102,0 fermetrar
að stærð að meðtöldu herbergi í kjallara er öll
nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan
máta og er í góðu ástandi.
• Íbúð í risi er skráð 29,0 fermetrar, en er að
miklum hluta undir súð og gólfflötur því stærri
og skiptist í gang, eldhús, baðherbergi og
alrými.

• Afar falleg og vel skipulögð 65,5 fm. 2ja herbergja íbúð á 4. hæð að meðtaldri sér geymslu á
hæðinni í góðu fjölbýlishúsi við Laugaveg 86-94.
• Íbúðin er virkilega vönduð með svölum til suðurs
og innréttuð á smekklegan hátt. Gólfihiti er í íbúð
og myndavéladyrasími.
• Stofa með stórum gluggum til suðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar. Baðherbergi með marmarasteini á gólfum og veggjum.
Stæði fyrir íbúðir á baklóð og stórt bílastæðahús er
undir húsinu.

Verð 45,9 millj.

Verð 74,9 millj.

Naustavör nr. 36-42. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.
Ð
KI N
BÓ OÐU
SK

• Naustavör 36-42 eru 3 – 4 hæða fjölbýlishús í
Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðirnar eru frá 88 fm. upp í 208 fm. , 2ja til
4ra herbergja. Til afhendingar okt/nóv 2020.
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás,
AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi.
Íbúðirnar sjálfar verða afhentar án gólfefna,
nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar
frá Parka.
• Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. Útsýni til sjávar
eru úr flestum íbúðum.
Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júní – júlí
2020. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars hf., www.bygg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
Ð
KI N
BÓ OÐU
SK

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í
fimm lyftuhúsum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá,
miðbæinn og borgina.
• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.
• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL)
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.
Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

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

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Gunnar H. Einarsson

Svan G. Guðlaugsson

Þórunn Pálsdóttir

Ásgrímur Ásmundsson

Þröstur Þórhallsson

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

2015
2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Þóroddur S. Skaptas

Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds

Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss.

Guðrún D. Valdimars

Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími: 692 2704

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

NÝTT
Í SÖLU

Asparhvarf 16
203 Kópavogur

Einstaklega glæsilegt 240 fm
parhús með útsýni yfir Elliðavatn
• Vegleg stofa með tvöfaldri
lofthæð og háum glugga
• 25,6 fm flísalagður bílskúr
með geymslu inn af
• Hjónasvíta, tvö góð svefnherbergi og
sjónvarpsherbergi/svefnherbergi

OPIÐ HÚS

• Samtals tvö baðherbergi og snyrting

pt.
miðvikudaginn 16 se
:30
18
:30
17
kl.
lli
mi

• Gólfhiti, innfelld lýsing
• Vandaðar og stílhreinar innréttingar
og gólfefni
• 1072 fm lóð með sérlega fallegum garði
Verð:

115 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

NÝTT
Í SÖLU

NÝTT
Í SÖLU

Rauðalækur 22
105 Reykjavík

Smárarimi 67
112 Reykjavík

S
OPIÐ nH15Ú. se
pt.

þriðjudagin
milli kl. 16:45 - 17:30

Heillandi 193,3 fm parhús
þar af 48,6 fm íbúð í kjallara

Fasteignasalan

Lágmúla 4
108 Reykjavík

www.miklaborg.is

Glæsilegt vel skipulagt 172 fm
einbýli á einni hæð með bílskúr

• 4 góð svefnherbergi í aðal íbúð

Miklaborg

569 7000

NT IÐ SK OÐ UN

PA
89 58
hjá Jórunni í síma 84 5

• Falleg endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð í kjallara á sér fastanúmeri

• Fjögur svefnherbergi

• Stórglæsilegur suður garður
með tröppum úr stofu

• Vel staðsett í rólegu
umhverfi innst í botlanga

• Hús nýmálað, gluggar og lagnir
hafa verið endurnýjaðar

• Stór pallur og gróin garður

• Mikil lofthæð í alrými

Nánari upplýsingar veitir:

• Góð eign á þessum vinsæla stað

Nánari upplýsingar:

Þórunn Pálsdóttir

• Bílskúrsréttur

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

– Með þér alla leið

Verð:

112 millj.

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

• Útsýni er til Esjunnar
og Snæfellsjökuls

Verð:

94,5 millj.

.

.

NÝTT
Í SÖLU

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

í dag þriðjudag 15. sept. kl. 17:30 - 18

í dag þriðjudag 15. sept. kl. 17 - 17:30

Keilugrandi 2

Þórsgata 21

107 Reykjavík

101 Reykjavík

Glæsileg 79,6 fm rishæð

• Stórar stofur, mikil lofthæð
• Glæsilegir gluggar sem
setja svip á hæðina

• Endurnýjað fallegt eldhús
búr innaf og baðherbergi

• Tvö svefnherbergi eldhúsi
• Sér geymsla í kjallar

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

lögg. fasteignasali

Sími: 893 9929

49,9 millj.

Verð:

jorunn@miklaborg.is

Páll Þórólfsson

.

pall@miklaborg.is

.

OPIÐ HÚS

NÝTT
Í SÖLU

miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30

• Sérlega björt með

gluggum á alla vegu

• 3 svefnherbergi og

þvottahús innan íbúðar

• Suður svalir, frábært útsýni
• Sér stæði í bílageymslum
lögn f hleðstustöð

Svan G. Guðlaugsson

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

.

Verð:

olafur@miklaborg.is

Sími: 697 9300

59,9 millj.

svan@miklaborg.is

Verð:

78,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 16. sept. kl. 18 - 18:30

miðvikudaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30

Baugakór 11

Álfhólsvegur 73

Falleg og björt 4-5 herbergja
141 fm endaíbúð á 3. hæð m lyftu
• Sérsmiðaðar innréttingar
• Svart granít á borðum
og í sólbekkjum.
• Auðvelt að bæta við
svefnherbergi
• Bílastæði og 8.9 fm sér
geymsla í kjallara

Í byggingu 108 - 120 fm
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi
• Rúmgóðar og vel skipulagðar
íbúðir 3ja - 4ra herb
• Eftirsóttur staður við
Álfhólsveg með góðu útsýni
• Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna
• Sér inngangur í allar íbúðir

203 Kópavogur

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

200 Kópavogur

Atli S. Sigvarðsson

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali
fridrik@miklaborg.is

Rúmgóð 194,4 fm efri sérhæð
og bílskúr á vinsælum stað
• Stórar stofur og eldhús,
• 4 svefnherbergi, baðherbergi
og gestasnyrtingu
• Sér þvottahús í kjallara
• 23,7 fm bílskúr
• Íbúð og hús hafa
fengið gott viðhald

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

NÝTT
Í SÖLU

Sími: 616 1313

OPIÐ HÚS

108 Reykjavík

Einstaklega falleg um 126 fm
4ra herb. íbúð á efstu hæð
með lyftu

fridrik@miklaborg.is

56,9 millj.

Rauðagerði 8

270 Mosfellsbær

Sími: 616 1313

Verð:

í dag þriðjudag 15. sept. kl. 17:30 - 18:15

Vefarastræti 36

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

141 fm vel skipulögð 5 herb.
íbúð á 3. hæð með risi
• Aðalhæð skiptist í forstofu,
samliggjandi stofu og
borðstofu, eldhús,
baðherbergi með sturtu
og þvottaaðstöðu.
• Tvö rúmgóð barnaherbergi
ásamt svölum með
góðu útsýni
• Stæði í lokaðri bílageymslu

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

Verð:

olafur@miklaborg.is

Sími: 899 1178

67,9 millj.

atli@miklaborg.is

Verð frá:

64,9 millj.

.

Sogavegur 73 - 77

OPIÐ HÚS

108 Reykjavík

miðvikudaginn 16. sept. kl. 17:30 - 18

Lindasmári 45 (303)
201 Kópavogur

INNRÉTTUÐ
SÝ NIN GA RÍB ÚÐ

Jórunn Skúladóttir

SÝNUM DAGLEGA

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

Nýjar og vandaðar íbúðir
í 3ja hæða lyftuhúsi

Gunnar S. Jónsson

Sími: 775 1515

Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Bergstaðastræti 42
101 Reykjavíkk

39,9 millj.

gunnar@miklaborg.is

Páll Þórólfsson

Óskar H. Bjarnasen Elín Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali

aðst. fasteignasala

Þórhallur Biering

Sími: 893 9929

sími: 691 1931

Sími: 899 3090

Sími: 896 8232

lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is

ohb@miklaborg.is

elin@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

thorhallurb@miklaborg.is

64,5 millj.

miðvdaginn 16. sept. kl. 17 - 17:30

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Jason Ólafsson

Verð:

.

• Stæði í bílageymslu
• Bílskúrar fylgja stærri íbúðum
• Margar íbúðir með sérinngangi
• Afhent okt 2020
Verð frá:

Falleg 6-7 herbergja
151,4 fm útsýnis íbúð
• Fimm svefnherbergi,
möguleiki á því sjötta
• Glæsileg alrými með
mikilli lofthæð
• Dýrahald leyfilegt
• Glæsilegt útsýni
• Frábær staðsetning

Óskar H. Bjarnasen

Fallegt og mikið
endurbætt einbýlishús
í hjarta Reykjavíkur
• 2 herb íbúð í kjallara
með sérinngangi
• Tvennar svalir
• Bílastæði á lóð
• Góður bakgarður með
garðhúsi sem áður
var bílskúr

lögg. fasteignasali

sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Verð:

94,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.

NÝTT
Í SÖLU

.

Gefjunarbrunnur 18

NÝTT
Í SÖLU

Öldugata 25
101 Reykjavík

113 Reykjavík

UN
PA NT IÐ SK OÐ
9 11 78
hjá Atla í síma 89

Falleg, vel skipulögð og
mikið endurnýjuð 90 fm
4ra herbergja íbúð á 2.hæð

Í byggingu spennandi tvíbýli
• Viðhaldslétt, klætt að utan
• Afhent fullbúið án gólfefna
vor 2021
• Stór efri sérhæð 147 fm,
stórt og bjart alrými, 4
svefnherb, 2 baðherb.
og sér inngangur
Verð 72,9

• Íbúðin hefur verið mikið

UN
PA NT IÐ SK OÐ
3 99 29
hjá Páli í síma 89

endurnýjuð, t.d. gólfefni,
raflagnir, neysluvatnslagnir,
innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi.

• Fallegt reisulegt steinhús
á þessum vinsælastað

millj.

• Góð 3ja herb íbúð neðri
hæð 77 fm. Gott alrými,
2 svefnh, sér inngangur
og verönd

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali

Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

.

Verð

NÝTT
Í SÖLU

Páll Þórólfsson

lögg. fasteignasali

Sími: 893 9929

45,9 millj.

pall@miklaborg.is

.

Vesturgara 50A

Verð:

NÝTT
NÝTT
Í ÍSÖLU
SÖLU

Sólheimar 18
104 Reykjavík

101 Reykjavík
Sérlega falleg 3ja herb
íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi

Falleg og vel skipulögð
179 fm hæð sem hefur
verið endurnýjuð að hluta

• Íbúðin var mikið

• Með nýlegu parketi,

endurnýjuð 2005

endurnýjuðu eldhúsi
og þvottahúsi.

• Vandaðar innréttingar

NT IÐ SK OÐ UN

PA
82 32
hjá Þórhalli í síma 89 6

56,9 millj.

og gólfefni

PA NT IÐ SK OÐ UN

• Miklar endurbætur hafa

hjá Jason í síma 77 5 15 15

verið gerðar á húsinu

• Svalir.
• Bílskúrinn er skráður 26,6 fm
og er með þar að auki 30 fm
óskráðu rými í kjallara.

Þórhallur Biering

Jason Ólafsson

lögg. fasteignasali

Sími: 896 8232

Verð:

thorhallur@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

53,9 millj.

Sími: 775 1515

Verð:

jko@miklaborg.is

NÝTT
Í SÖLU

Leita að:
UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
Í SÍ M A: 69 1 19

Unufell 48

111 Reykjavík

Falleg og töluvert endurnýjup 4ra herb.
96,8 fm íbúð á 2. hæð

39,5 millj.

Verð:

• 3 svefnherbergi
• Góðar austur svalir eru út frá stofu
• Sér þvottahús innan íbúðar

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
20
Í SÍ M A: 69 5 55

Eikjuvogur 27

104 Reykjavík

Glæsileg ný 113 fm efri sérhæð
með sérinngangi

s. 695 5520 Jón Rafn Valdimarsson

108 Reykjavík

139,9 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

Verð:

• Rýmið er mjög bjart, opið og býður
•
•

39 millj.

upp á marga möguleika.
Frábær staðsetning og hentar rýmið vel fyrir skrifstofur
sem salur fyrir alls kynns starfsemi ofl.
Áberandi staðsetning frá götu, góðir gluggar og næg bílastæði.

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Túngata 43

Mánatún 13 íb 109

105 Reykjavík

Glæsileg ný 120,5 fm horníbúð á 1. hæð

60,5 millj.

Verð:

• Björt rúmgóð stofa og opið fallegt eldhús
• Tvö góð svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar
• Tvennar svalir þar af aðrar yfirbyggðar
• Stæði í bílageymslu
• Frábær staðsetning
s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

UN
BÓKIÐ SKOÐ
15
Í SÍ M A: 77 5 15
101 Reykjavík

Glæsileg 105,2 fm efri hæð í tvíbýli, ásamt
ca. 20 fm útleiguherbergi í kjallara.

Verð:

61,6 millj.

• 3ja herbergja
• 7,1 fm sérgeymsla og sameiginlegt þvottaherbergi í kjallara
• Geymsluris er yfir íbúðinni
• Töluvert endurnýjað hús

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallur@miklaborg.is Sími: 896 8232

löggiltur fasteignasali

260 Njarðvík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
100,1 fm íbúð á 1 hæð í tvíbýlishúsi

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

Árskógar 8

109 Reykjavík

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð

• Tvö herbergi, stofa, eldhús, baðherbergi
• Geymsla
• Húsvörður
• Húsið tengist félagsmiðstöð með þjónustu
s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

Tjarnargata 4

Verð:

35,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

Verð:

49,9 millj.

Illagil 21
Glæsilegt 211 fm heilsárshús
upp af Hestvík í Grafningnum

löggiltur fasteignasali

Með þér alla leið

löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

801 Grafningur
Verð:

Tilboð

• 3 svefnherbergi og svefnloft / sjónvarpsrými
• Alrými með mikilli lofthæð og kamínu, Hhiti í gólfum og varmadæla
• Hert gler á sólpalli, gott útsýni
• Steypt neðri hæð með mikilli lofthæð og stórum innkeyrsludyrum

Nánari upplýsingar: Friðrik

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
19
1
69
A:
Í SÍ M

• Miklar endurbætur hafa farið fram að innan og utan
• Íbúðin er staðsett á glæsilegum á stað með mikla víðáttu og útsýni
• Rúmgóð geymsla/þvottahús er innan íbúðar
• Stutt í leikskóla, skóla ásamt verslun og þjónustu

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

• Hæð í Vesturbæ 140 -180 fm.

UN
BÓKIÐ SKOÐ
15
15
5
77
A:
Í SÍ M

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
19
1
69
A:
Í SÍ M

Ármúli 22

• Stórri hæð í Hlíðunum.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

• Raðhúsi 150 - 200 fm í Smárunum
í Kópavogi.

74,5 millj.

Verð:

• Þrjú svefnherbergi og mikil lofthæð í bjartri stofu, svalir
• Afhendist fullbúin með gólfefnum
• Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi
• Vandaðar innréttingar og tæki

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

86,5 millj.

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

.

.

NÝTT
Í SÖLU

NÝTT
Í SÖLU

OPIÐ HÚS

í dag þriðjudag 15. sept. kl. 18 - 18:30

OPIÐ HÚS

fimmtudag 17. sept. kl. 18:15 - 18:45

Grandavegur 42c

Ljósvallagata 30

107 Reykjavík

Glæsileg 148,1 fm rúmgóð og
vel skipulögð 3ja herbergja
endaíbúð á 3. hæð (303)
• Tvennar 28,5 fm yfirbyggðar
svalir sem snúa í norður
og suður, einstakt útsýni.
• 176 fm með svölum
• Stæði í bílgeymslu.
• Stutt í verslanir og
veitingastaði.

Jason Ólafsson

lögg. fasteignasali

Sími: 775 1515

Heillandi 3ja herbergja
risíbúð sem nýtist afar vel
• Skráð 68,8 fm en
gólfflötur er mun stærri
• Afar fallegur staður á móti
Hólavallakirkjugarði
• Tvö góð svefnherbergi,
• Bað með þvottaaðstöðu
• Sameiginleg hjólageymsla í garði

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali

95 millj.

Verð:

jko@miklaborg.is

.

101 Reykjavík

Sími: 773 6000

Verð:

thorunn@miklaborg.is

.

NÝTT
Í SÖLU

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fimmtudag 17. sept. kl. 17 - 17:30

fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

Hamrahlíð 23

Nýlendugata 30

105 Reykjavík

101 Reykjavík

Falleg og björt þriggja
herbergja íbúð með bílskúr

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð (rishæð) í virðulegu húsi
• 93,7 fm 4ra herbergja risíbúð
• Arkitekt Þorleifur Eyjólfsson
• Húsið hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin
• Sérlega fallegur bakgarður
með trjágróðri, sólpalli og fl.
• Sjarmerandi hús á
rólegum stað

• Eignin er skráð 109,3 fm
þar af er bílskúr 29,5

• Rúmgóð og björt stofa,

útgengt á suðvestur svalir

• 2 svefnhergergi
• Húsið hefur fengið

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

mjög gott viðhald

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is

45 millj.

Sími: 822 2307

olafur@miklaborg.is

Verð:

49,4 millj.

.

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali

Sími: 697 9300

Verð:

svan@miklaborg.is

59,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

fimmtudag 17. sept. kl. 17:00 - 17:30

fimmtudag 17. sept. kl. 18 - 18:30

Blikahöfði 1

Ránargata 6a

270 Mosfellsbær

101 Reykjavík

Stórglæsileg 5-6 herbergja
138 fm íbúð á 2 hæðum
með sér inngangi
• Á neðri hæð er forstofa,
aðalrými, eldhús, og
stórt baðherbergi
• Á efri hæð eru 4 svefnherb.
gangur og sjónvarpshol
• Í kjallara er stór geymsla
• Sameiginlegt rými fyrir
hjól og vagna

147 fm 5 herbergja endaíbúð

• 120 fm björt endaíbúð
• 4 svefnherbergi
• 27,6 fm bílskúr
• Suðursvalir
• Mikið útsýni
Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

Óskar H. Bjarnasen

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

Sími: 616 1313

fridrik@miklaborg.is

Sími: 822 2307

Verð:

olafur@miklaborg.is

61,5 millj.

lögg. fasteignasali

sími: 691 1931

Verð:

ohb@miklaborg.is

Hraunbær 103 a/b/c

Mosagata 9 -11
210 Garðabær

110 Reykjavík

Getum sýnt
daglega
Vandaðar íbúðir í Urriðaholti
INNRÉTTUÐ
SÝ NIN GA RÍB ÚÐ

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja með sérinngangi
eða sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi

• Frábær staðsetning og miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu
• Vandaðar innréttingar, vönduð tæki og tengi fyrir uppþvottavél
• Allir fataskápar ná upp í loft
• Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni mosagata.is
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Jason Ólafsson

Axel Axelsson

Þórhallur Biering

Gunnar S. Jónsson

Sími: 775 1515

sími: 778 7272

Sími: 896 8232

Sími: 899 5856

jko@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is gunnar@miklaborg.is

Anton Karlsson

lögg. fasteignasali

Sími: 771 8601

anton@miklaborg.is

íbúðir
sogeþaðldstyattisrt

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+
• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 2ja
og 3ja herbergja íbúðir
• Flestar íbúðirnar ná
í gegnum húsið

• Aðgengi að þjónustu
og félagsmiðstöð hjá
Reykjavíkurborg

í afhendingu

• Vandaðir verktakar

• Útsýnisíbúðir

• Afhending október 2020

• Vinsælar íbúðir

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

lögg. fasteignasali

67,9 millj.

Verð frá kr.

42,5 millj.

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali

sími: 691 1931
ohb@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali

jorunn@miklaborg.is

svan@miklaborg.is

Sími: 845 8958

Sími: 697 9300

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali

fridrik@miklaborg.is

thorunn@miklaborg.is

axel@miklaborg.is

Sími: 616 1313

Sími: 773 6000

Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali

Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is
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BRAGAGATA 38 – 101 REYKJAVÍK
Fasteign / Rekstur / Til leigu eða sölu - Viðskiptatækifæri í veitingarekstri

-183,3 fm VEITINGAHÚS á þremur hæðum
-Þar af er bílskúr 28,0 fm og nýtist sem birgðageymsla
-Virkilega fallega innréttað húsnæði
-Öll tæki og búnaður getur fylgt til að reka pítsustað
-Staðurinn hefur leyfi fyrir 36 gesti í sal

Sérfræðingar í
ráðningum

Allar nánari upplýsingar
veitir Júlíus s: 823-2600

Júlíus Jóhannsson
Löggiltur fasteignasali
jj@landmark.is sími
823 2600

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

DALBREKKA 14 KÓPAVOGUR - FJÖLSKYLDUEIGN - ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR

3 svefnherbergi með skápum - Flísalagt baðherbergi með flísalögðum sturtuklefa
Vandað eldhús með góðum tækjum og borðkrók - Stofa og borðstofa samliggjandi með tvennum svölum
Tvö bílastæði merkt íbúð í bílakjallara. Opið hús á miðvikudaginn 15. september kl. 12:30 - 13:00

Verð frá 55.000.000 - 58.900.000 kr.
Allar upplýsingar veitir:

Oscar Clausen

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Löggiltur Fasteignasali

oc@domusnova.is

Sími: 861 8466
DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

