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Háholt 14, Mosfellsbær
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sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
• Sími
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verða á• staðnum
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GSM 897 og
0047
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Pétur Pétursson
Ólafsson
Háholt 14,Davíð
Mosfellsbær
lögg. fasteignasali
Vesturgata. lögg. fasteignasali
Sími: 588
5530
•
berg@berg.is
david@ berg.is
petur@stað
berg.is
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum
við Vesturgötuna.
s. 766-6633
897-0047
www.berg.is
• GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir.s.Góð
eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
23,9 m. 1997
Traust
þjónusta -V.mikil
sala
Petur@berg.is

Reykjavík

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

693 3356

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
eign. V. 9,8 m. 8623

Hildur Harðardóttir

Lögfræðingur. Löggiltur
fasteignasali. Skjalagerð.

897 1339

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali.
Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur Fasteignasali
BA í Stjórnmálafræði.
Snæfellsnesi
Lista og innanhús Stílisti

862 1110

893 4718

Klapparhlíð.

Hvammabraut.

Móaabarð. Hafnarfirði.

Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

www.valholl.is

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

896 5222

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

Síðumúla 27

Höfn Hornafirði

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

Bæjargil.

Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

588 4477

Snæfellsbæ

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Orrahólar.

892 8778

Snorri Snorrason

Löggiltur Fasteignasali

895 2115

Embla Valberg

Löggiltur fasteignasali.
Skrifstofustjóri.
embla@valholl.is

588 4477

Sturla Pétursson

Löggiltur Fasteignasali.

899 9083

Rakel Árnadóttir

Lögg. fasteignasali. Mannfræðingur/alþjóðatengill.

895 8497

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði. Góð gólfefni og
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax. V. 37 m. 865

Húsið stendur á fallegum stað í Leirvogstungu í Mosfellsbæ.

Hús með aukaíbúð
Eignamiðlun kynnir virkilega
glæsilegt 253.1 fm einbýlishús
á einni hæð með tvöföldum bílskúr á stórri lóð í Leirvogstungu
i Mosfellsbæ. Húsið hefur verið
mikið endurnýjað á undanförnum tveimur árum. Eignin
er í skemmtilegu sérbýlishverfi
þar sem mjög stutt er í fallega
náttúru.
Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi með þvottaaðstöðu, 3
svefnherbergi, eldhús, stofu og
borðstofu. Auk þess er aukaíbúð
innaf bílskúr með baðherbergi,
eldhúsaðstöðu og herbergi. Einnig er herbergi með baðherbergi í
kjallara. Eignin stendur á 1.014 m2
eignarlóð með timburverönd til
suðurs og hellulagða verönd fyrir
framan hús, fallegum garði og
stórri baklóð. Bílaplan er hellulagt
og með hitalögn. Bílskúrinn og forstofan voru byggð árið 2007 og því
nýrri en restin af húsinu.
Forstofan tengir saman önnur
rými hússins. Rýmið er sérlega
bjart og flísalagt. Hægt er að ganga
upp í aðalhæð, niður í herbergi
neðri hæðar, inn í aukaíbúð og inn
í bílskúr. Öll rýmin eru lokanleg
með hurð.
Forstofuherbergi er með
gluggum sem gæti t.d. verið notað
sem skrifstofa eða svefnherbergi.
Flísar á gólfi. Eldhús með fallegri
innréttingu frá Kvik, innbyggðri
uppþvottavél og ísskáp. Spanhelluborð og bakaraofn í vinnuhæð.
Eldhúsið var endurgert fyrir rúmu

Byggð var nú forstofa við húsið árið 2007.

Eignin stendur á
1.014 m2 eignarlóð
með timburverönd til
suðurs og hellulagða
verönd fyrir framan hús,
fallegum garði og stórri
baklóð.

ári síðan. Borðstofan er rúmgóð í
rými með eldhúsi.
Stofan er rúmgóð og björt með
glugga á tvo vegu.
Svefnherbergi með glugga.
Hjónaherbergið er rúmgott með
möguleika á skrifstofu eða fataaðstöðu. Baðherbergið er nýlega
uppgert með flísum á gólfi og hluta
veggja. Rúmgóð sturta, vegghengt
salerni. Handlaug með fallegri
innréttingu og speglaskáp. Góð
þvottaaðstaða með innréttingu og
efri skápum. n
Nánari upplýsingar veitir Hreiðar
Levý Guðmundsson, löggiltur
fasteignasali í s: 661-6021 eða
hreidar@eignamidlun.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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

600-800 fermetra atvinnuhúsnæði óskast
Óskum eftir 600-800 fermetra atvinnuhúsnæði á götuhæð með góðri lofthæð og athafnasvæði í Ártúnsholti og nágrenni.

Krókháls 5F. Atvinnuhúsnæði.

Rauðalækur 53- 3ja herbergja íbúð.
• Mjög gott 497,8 fermetra atvinnuhúsnæði á 2. hæð
(götuhæð Krókhálsmegin) í lyftuhúsi að Krókhálsi 5F.
• Tveir inngangar eru í húsið, bæði frá Járnhálsi og
Krókhálsi. Mögulegt að setja innkeyrsluhurð. Hljóðeinangrandi loft í hluta húsnæðisins.
• Lóðin er 19.980 fm að stærð. Afgirt malbikað stórt
bílaplan með fjölda bílastæða.
• Gott athafnasvæði fylgir eignarhlutanum.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega falleg 3ja herbergja 94,2 fermetra íbúð á 1.
hæð með gluggum í þrjár áttir í þessu eftirsótta hverfi í
Laugardalnum auk sérgeymslu í kjallara.
• Fallegar uppgerðar innréttingar í eldhúsi. Mjög björt
stofa með gluggum til austurs og suðurs. Tvö svefnherbergi.
• Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni á framlóð hússins.
Húsið að utan er nýviðgert og málað auk þess sem öll
svalahandrið voru steypt upp á nýtt.
• Lóðin er fullfrágengin með tyrfðum flötum, trjágróðri
og afgirt að stórum hluta.
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Verð 129,5 millj.

Verð 59,0 millj.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
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• 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 um bygginguna á
www.105midborg.is

Ingólfsstræti.
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• Naustavör 44-50 eru hæða fjölbýlishús í Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðin sem eftir er er 3ja herbergja íbúð 125,5
fermetrar á 1.hæð. Til afhendingar í júlí 2021.
• Allar innréttingar eru frá Brúnás, AEG eldhústæki
og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin sjálf verður
afhent án gólfefna, en flísar verða á gólfi á baði
og þvottaherbergi.
• Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Byggingaraðili
er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.
bygg.is

Verð íbúðar er 81,5 millj.
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega falleg 3ja herbergja 84,2 fermetra íbúð
með aukinni lofthæð í 6 íbúða fjölbýlishúsi í
miðborginni.
• Sér bílastæði á baklóð hússins fylgir íbúðinni.
Suðursvalir og fallegt útsýni.
• Arinn í stofu. Bjart eldhús með stórum útsýnisglugga. Tvö rúmgóð herbergi.
• Frábær staðsetning í miðborginni.

Verð 59,0 millj.

Laugavegur 86-94. 2ja og 3ja herbergja íbúð.

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.
• Virkilega góð 121,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð
með gluggum í þrjár áttir á 3. hæð í nýlegu og
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu.
• Íbúðin er eina íbúðin á hæðinni í þessum hluta
byggingarinnar, þ.e. norður- álmu en tvær íbúðir
eru í suðurálmu og er göngubrú þangað yfir.
• Vandaðar innréttingar í eldhúsi. Yfirbyggðar svalir
til suðausturs. Tvö svefnherbergi.
• Sameiginlegur líkamsræktarsalur er á efstu hæð
auk sameiginlegs þakgarðs með útsýni út á
sundin, að Esjunni og yfir borgina.

Verð 73,9 millj.
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Bergþórugata 3 – 3ja herbergja íbúð.
• Til sölu eða leigu íbúðar - eða skrifstofuhúsnæði
á þremur hæðum í miðbænum á 351,0 fermetra
afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum.
• Verið er að innrétta eignina upp á nýtt. Skipt
verður um allar vatns- og frárennslislagnir sem og
raflagnir og töflu. Gólf verða styrkt og endurnýjuð
að hluta. Klæðning að innan verður endurnýjuð,
bæði veggir og loft. Mögulegur kaupandi eða
leigutaki getur haft áhrif á framkvæmdir ef hann
kemur fljótt að borðinu.
• Nýtt rafmagnshlið var sett upp á lóðinni fyrir
stuttu síðan og hún því lokuð og afgirt fyrir óviðkomandi umferð.

Skólavörðustígur – til leigu

Naustavör nr. 44-50. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

• 3ja herbergja 93,7 fm. íbúð á 4. hæð. Svalir til
suðurs með útsýni yfir miðborgina. Íbúðin er
virkilega vönduð og innréttuð á smekklegan hátt.
Gólfihiti er í íbúð og myndavéladyrasími. Verð 68,5
millj.
• 2ja herbergja 70,7 fm. íbúð á 3. hæð. Svalir til
norðurs þaðan sem nýtur útsýnis. Þvottaherbergi
innan íbúðar. Baðherbergi með marmarasteini á
gólfum og veggjum.
• Íbúðir eru sérstaklega hljóðeinangraðar sem og
hluti sameignar. Stæði fyrir íbúðir á baklóð og
stórt bílastæðahús er undir húsinu.

Verð 52,9 millj.

Laugavegur 51- verslunarhúsnæði
• 77 fermetra verslunarhúsnæði til leigu með góðum
verslunargluggum sem vísa út á Skólavörðustíg.
Laust fljótlega
• 105,6 fermetra verslunarrými á tveimur hæðum
til leigu neðarlega á Skólavörðustígnum. Laust til
afhendingar strax.
• 70,6 fermetra verslunarhúsnæði á götuhæð til leigu
í nýlegu húsi við Skólavörðustíg. Húsnæðið er einn
stór salur með góðum verslunargluggum út að
Skólavörðustígnum.

• 99,7 fm. verslunarhúsnæði við Laugaveg 51
auk 103,9 fm. kjallara sem bæði er innangengt í
og er líka bæði með innkeyrsludyrum af baklóð
og göngudyrum.
• Húsnæðið er með mjög stórum gluggum út að
Laugaveginum.
• Sér bílastæði á baklóð hússins fylgir eignarhlutanum.
• Mögulegt væri að skipta húsnæðinu upp í tvo
eignarhluta, kjallara og hæð og leigja út í sitthvoru lagi. Þetta er húsnæði sem getur hentað
mjög vel undir verslun, veitingahús, skrifstofur
o.fl.

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Húsaviðhald

Þjónusta

13. júlí 2021 ÞRIÐJUDAGUR

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
Dáleiðsla og ráðgjöf
Ný markmið, hætta að reykja,
sofa betur, minnka streitu. Dáleiðsla
getur hjálpað við að bæta vellíðan.

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Garðyrkja

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

www.breytthugsun.is

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Dáleiðsla

Bílar óskast

NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Kaupi bíla 25-250þús

SPÁSÍMINN 908 5666

Accountant ehf. Laugavegi 178,
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Turnviftur
Verðlaunaðar hönnunarviftur
(var 32.407 kr)

Lavada
122 cm

39.990 kr
(var 51.206 kr)

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum
og mannauðsráðgjöf. Við komum
til móts við þarfir fyrirtækja og
sérsníðum lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

Rafvirkjun

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

24.308 kr

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslukennari
s. 864 2627 • bernhoft@gmail.com

Þarftu að ráða?

Búslóðaflutningar
FRÉTTIR,
FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

www.bernhoft.is

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Bókhald

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Hætta að reykja, betri svefn, léttast/
þyngjast, og láta sér líða betur á
margan annan máta.

Nudd

Spádómar
Bílagallerí bílasala
Smiðjuvegi 3, 200 Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

Ingibjörg Bernhöft
BA sálfræði, jákvæð sálfræði,
dáleiðslukennari
s. 863-8902 • ibernhoft@gmail.com

19.948 kr
kr.
(var 21.823 kr)

WWW.RADUM.IS

| 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

SUMARVIFTUR
Kraftvifta
Svört
standvifta

9.621 kr
(var 10.982 kr)

45 cm

13.898 kr
(var 15.898 kr)

Jet 1 - 105 cm

21.990 kr 24.990 kr Cyclone
(var 23.075 kr)
(var 27.367 kr)
132 cm

54.990 kr
(var 59.870 kr)

Verslaðu beint í Vefverslun: viftur.is

viftur
.is
-andaðu léttar

