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Þátttakandi
í íslensku
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Glæsilegt einbýlishús er til sölu við Skildinganes.

Vandað einbýli í Skerjafirði
Eignamiðlun kynnir vel
staðsett og vandað 312,5 fm
einbýlishús í Skerjafirðinum.
49 fm innbyggður bílskúr,
með 100 fm þaksvölum með
heitum potti.
Húsið skiptist þannig: Neðri hæð:
tvö til þrjú svefnherbergi, eldhús,
þvottahús, sjónvarpsstofa, stofa
og borðstofa, eitt gestasalerni,
bílskúr.
Efri hæð: vinnustofa, hjónasvíta
með fataherbergi og baðherbergi,
opið vinnuherbergi/sjónvarpsher
bergi, baðherbergi.
Komið er inn í flísalagt anddyri
með gestasnyrtingu. Eldhúsið,
borðstofan, dagstofan og arin
stofan mynda eina samfellda heild
sem er með fram allri suðurhlið
hússins.
Gengið er út á timburverönd
úr eldhúsi. Einnig er gengið út í
garðinn að vestanverðu. Dagstofan
og arinstofan eru með mikilli loft
hæð þar sem efri hæðin er ekki yfir
þeim. Horft er niður í dagstofuna og
arinstofuna úr alrýminu og gangi
sem er fyrir framan hjónaherbergi
og baðherbergi.
Á efri hæð er gengið út á 100 fer
metra þaksvalir. Gott birtuflæði er
í húsinu.
Á gólfum eru ýmist flísar eða
vandað parket. Gólfhiti er í öllu
húsinu. Allar innréttingar eru sér
smíðaðar úr kirsuberjaviði og með
granít borðplötum.
Baðherbergið er með glugga,
baðkari, sturtuklefa, innréttingu og
flísalagt í hólf og gólf. Baðherbergi
hjóna er með sturtu og glugga.
Gegnheilt parket er í húsinu
ásamt náttúrusteini að hluta til,
gólfhiti er í húsinu.
Lýsingu hannaði Helgi í Lumex.
MORA-blöndunartæki í eldhúsi

Húsið er með vönduðum innréttingum og vel hannað.

Stofan er rúmgóð og björt.

og handlaugum baðherbergja,
innbyggð VOLA blöndunartæki í
sturtum og baðkari, MIELE-ofn,
örbylgjuofn og gaseldavél. Þar sem
lofthæð er mikil eru sérsmíðaðar
hljóðgildrur i lofti. n

Nánari upplýsingar veitir Kjartan
Hallgeirsson, löggiltur fasteignasali, í síma 824-9093, tölvupóstur:
kjartan@eignamidlun.is eða skrifstofa Eignamiðlunar, Grensásvegi
11, sími 588-9090.

fasteignasali
ulfar@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson Guðmundur Th.
Lögg. fasteignasali Jónsson
jon@fastmark.is
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Naustavör 34 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.

Höfum fjölda kaupenda á
skrá að eftirtöldum eignum
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• Garðabær – Einbýlis- rað og parhús óskast
• 200 Kópavogur og 201 Kópavogur
– Einbýlis – rað og parhús óskast
• Norðlingaholt – Selás - Árbær
- Einbýlishús með 4 – 5 svefnherb. óskast
• Garðabær – Akra- og Sjálandshverfi
– 3ja – 4ra og 5 herbergja íbúðir óskast

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg og björt 112,3 fermetra 3ja herbergja íbúð að meðtaldri 8,4 fermetra geymslu á 1. hæð í lyftuhúsi á þessum
eftirsótta stað við Naustavör í vesturbæ Kópavogs. Stæði í bílageymslu fylgir.
• Hvítlökkuð/viðarinnrétting frá Brúnás og eyja er í eldhúsi. Vínyl parket er á gólfum nema á þvottaherbergi og baðherbergi
sem eru flísalögð.
• Innfelld lýsing er í hluta af stofum og í eldhúsi.
• Svalir til vesturs eru út af eldhúsi.
• Rúmgóð stofa.
• Fataherbergi er inn af hjónaherbergi.

Verð 74,9 millj.

Höfum áratuga reynslu af sölu og leigu atvinnuhúsnæðis.

Skráið eignina hjá okkur.

Erum við að leita að þér?

Viðar Böðvarsson

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

Gústaf Adolf Björnsson

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

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir

Hlynur Ragnarsson

íslenskufræðingur

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

álftamýri 58, 108 Rvk.

flókagata 4, 105 Rvk.

Til leigu í Hlíðarhverfi, 105 Rvk.

2ja HeRbeRgja íbúð á 4ju Hæð.

250 fm paRHús / 3 íbúðiR.

3ja HeRbeRgja fyRiR 60 áRa og eldRi.

Góð 2ja herbergja íbúð á 4ju hæð (efstu) í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Íbúðin
er skráð 44,3fm og geymsla 7,1fm samtals 51,4fm. Alrlými með fatahengi/stofu
og plastparketi á gólfum, eldhús með fallegri ljósri innréttingu. Svefnherbergi
með plastparketi. Útgengt út á svalir frá svefnherbergi. Baðherbergi m/baðkari
og sturtuhaus, fallegar hvítar innréttingar á veggjum og dökkar flísar á gólfum.
Verð 37,9 milljónir. Nánari upplýsingar gefur einarm@fold.is / 893-9132.

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir: Flókagata 4, 105 Rvk., 250 fm parhús á
þremur hæðum sem er í dag á tveimur fastanúmerum með þremur íbúðum.
Eign sem bíður uppá mikla möguleika. Sameiginlegur inngangur fyrir 1. og 2.
hæð en sérinngangur í kjallara. Nánari upplýsingar á skrifstofu.
Óskað er eftir tilboði.
Bókið skoðun á fold@fold.is eða hjá fasteignasölum Foldar.

akralind 3, 201 Kóp.

sætún á Kjalarnesi,

glæsilegT aTvinnu- og lageRHúsnæði.

ReyKjavíK.

Til leigu: Glæsileg og ný 3ja herbergja íbúð á 1.hæð/jarðhæð í Hlíðarhverfi,
Rvk. Íbúðin er skráð rúmir 100 fm. og geymsla tæpir 10 fm.
Leiguverð 240 þús á mánuði + rafmagn. Ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi
fylgja. Tvö svefnherbergi. Yfirbyggðar svalir. Þetta er glæsileg eign sem leigist
einungis fólki sem er 60+.
Nánari upplýsingar á skrifstofu: 552-1400 / fold@fold.is

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

Glæsilegt og vandað fullfrágengið ca. 640 fm atvinnu- og lagerhúsnæði miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi,
tvær rúmgóðar skrifstofur, opið skrifstofurými, tæknirými, fundarherbergi, eldhús og tvær snyrtingar. Opið skrifstofurými á efri hæð með kaffikrók og útgengi
á svalir. 23 bílastæði. Verð tilboð.
Nánari upplýsingar, hlynur@fold.is / 624-8080.

Tvær eignalóðir með atvinnuhúsnæði og byggingarrétti á Kjalarnesi. Á annarri
lóðinni er 630 FM endurnýjað atvinnuhúsnæði með innkeyrsludyrum auk 850
FM byggingarrétts. Á hinni lóðinni er 2319 FM byggingarréttur fyrir atvinnuhúsnæði, teikningar og hugmyndir liggja fyrir, en kaupandi getur mótað svæðið
að sýnum hugmyndum. Miklir framtíðarmöguleikar á svæðinu með tilkomu
Sundabrautar.
Allar nánari upplýsingar veittar á Fold fasteignasölu, fold@fold.is.

Hvað kostar eignin mín?

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

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

Vegmúla 4
108 Reykjavík
s.546-5050
trausti@trausti.is
trausti.is
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- langur leigutími

Inga Reynis
s: 820-1903

kristján
S: 867-3040
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Torfufell 48 – 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS þRIÐjudagInn 11. janÚaR kl. 17:30-18:00
Sérstaklega opin og falleg 4ra herb. 99,8 fm. íbúð með garðskála sem ekki er inni í fermetratölu. Garðskálinn er með upphituðu
gólfi. Nýhellulagður garður með nýrri girðingu. Sérmerkt bílastæði fylgir eigninni. Stutt í útivistarsvæði og helstu þjónustu.
nánari upplýsingar veita Inga Reynis s: 820-1903 og kristján lögg. fasteignasali s: 863-3040
Verð: 45,9 millj.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

AFGIRT LÓÐ MEÐ ÖRYGGISHLIÐUM

Brúarfljót 5
Iðnaðarbil

Verð frá

frá 108 fm

36.900.000
Afhending í apríl 2022

Ný atvinnubil á höfuðborgarsvæðinu
Ný iðnaðarbil að Brúarfljóti 5. Bilin skilast með fullfrágengnum vinnslusal sem og afstúkaðri kaffistofu
með borðplötu og vaski og salernisaðstöðu með handlaug og ræstivaski. Iðnaðarhurð (b 4.0m/ h
4,2m) með rafopnun, hver hurð með einni gluggaröð. Gönguhurðir að framan og aftan auk glugga.
Möguleiki á að setja milliloft.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali
824 9098

Markaðurinn
Miðvikudaga kl. 19.00

Vikulegur þáttur um íslenskt viðskiptalíf þar sem
farið er yfir helstu viðskiptafréttir vikunnar ásamt
öðru því sem hæst ber hjá í efnahagslífinu hverju
sinni. Þættinum stýra þau Helgi Vífill Júlíusson,
Magdalena Anna Torfadóttir og Elínu Hirst.

Ert þú
best(ur)
í birtingum?
Starfssvið \ hæfniskröfur
• Gerð birtingaáætlana
• Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini
• Greining og úrvinnsla gagna
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og þjónustulund
• Sérlega góð samskiptahæfni

Pipar\MEDIA leitar að öflugum
birtingaráðgjafa til starfa á
líflegum og skapandi vinnustað.
Birtingaráðgjafi starfar náið með
birtingastjóra og viðskiptastjórum
og þarf að geta unnið bæði
sjálfstætt og með öðrum.

Menntun \ reynsla
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð tölfræðiþekking
• Reynsla af birtingum er æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist
á umsoknir@pipar-tbwa.is.
Umsóknarfrestur er til 16. janúar.

Pipar\TBWA er alþjóðleg auglýsingastofa með skrifstofur í Reykjavík og Osló.
Við höfum að leiðarljósi að skila hámarksgæðum og framúrskarandi árangri
á sveigjanlegum og fjölskylduvænum vinnustað.

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.

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

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

