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Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri,
lögg.fast., leigumiðlari

|

588 4477

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, lögg. fast.,
skjalagerð.

|

Hlíðasmára 2

201 Kópavogur

Espigerði 4 er
sérstaklega
vel staðsett
eign. Íbúðin er
á fimmtu hæð
og sérstæði í
bílageymslunni
fylgir henni.

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri,
lögg. fast. B.Sc

897 1339

Snorri Snorrason
Löggiltur fasteignasali

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala
Löggiltur fasteignasali.
Snæfellsnesi
BA í Stjórnmálafræði.

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

hrafnhildur@valholl.is

ritari@valholl.is

895 2115

snorri@valholl.is

hildur@valholl.is

862 1110

www.landmark.is

www.valholl.is

896 5222

ingolfur@valholl.is

Sími: 512 4900

693 3356

heidar@valholl.is

893 4718

petur@valholl.is

588 4477

Vel staðsett íbúð með frábæru útsýni
Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús stílisti

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

anna@valholl.is

899 9083

sturla@valholl.is

695 8905

892 8778

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

elin@valholl.is

Jónas H. Jónasson
Lögg. eignaskiptayfirlýsandi
Aðstoðarm. fasteignasala

842 1520

jonas@valholl.is

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+
Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar
án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.
BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.
Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Fold fasteignsala kynnir:
Espigerði 4, 108 Reykjavík.
Vel skipulögð 5 herbergja
116,4 fm íbúð á fimmtu hæð
í vandaðri lyftublokk með
frábæru útsýni. Sérstæði í
bílgeymslu fylgir eigninni.
Eignin skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, þvottahús, svalir, 2 svefnherbergi, geymslu, 2 svalir og stæði í
bílageymslu. ( Skv. teikningu eru 4
svefnherbergi og auðvelt að breyta
íbúðinni aftur í það horf.)
Komið er inn í hol með fataskáp.
Samliggjandi borðstofa og stofa en
frá stofu er útgengt á stórar austursvalir með frábæru útsýni.
Eldhús er með korki á gólfum
og fallega ljósa innréttingu, AEG
helluborð, Simens uppþvottavél,
Electrolux bakaraofn í vinnuhæð
og borðkrók.
Frá sjónvarpsrými (sem er
tvö svefnherbergi samkvæmt
teikningu) er útgengt á góðar suðvestursvalir.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Uppgert baðherbergi með ljósri innréttingu, sturtuklefa og upphengdu
salerni. Flísar á gólfi og veggjum.
Ágætlega rúmgott þvottahús
innan íbúðar.
8 fm sérgeymsla er á jarðhæð
og sérmerkt stæði í bílakjallara
hússins.

Frá stofu er útgengt á stórar austursvalir með frábæru útsýni.

Viðarparket er á öllum gólfflötum íbúðarinnar fyrir utan
baðherbergi og eldhús.
Sameign er öll til fyrirmyndar.
Á níundu hæð hússins er salur
sem íbúar hafa aðgang að til
veisluhalda og er hann með frábæru útsýni. Einnig eru sameiginlegar þaksvalir fyrir íbúa hússins.
Eignin er skráð samkvæmt Þjóðskrá Íslands 5 herbergja, 108,2 fm
íbúð á fyrstu hæð, 29,4 fm svalir,
8,2 fm geymsla og stæði í bílageymslu.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Opið hús er miðvikudag 8. júní
frá kl. 16–17, verið velkomin á 5.
hæð B. Eignin er ekki sýnd fyrr en
í opnu húsi. n
Nánari upplýsingar hjá Fold fasteignasölu, Sóltúni 20, 105 Reykjavík. fold@fold.is Sími 552 1400 /
utan skrifstofutíma: Einar 8939132, Gústaf 895-7205, Hlynur
s.624-8080, Rögnvaldur s.6603452 og Viðar 694-1401. www.
fold.is. Við erum á Facebook.

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
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Fasteignin Vesturgata 30 ásamt viðbótarbyggingarrétti

Vesturgata 30 er tvílyft timburhús á hlöðnum kjallara. Í skýrslu Minjasafns Reykjavíkur er það talið vera frá árinu 1880 og er því friðað skv. lögum um menningarminjar.
Aftan við húsið standa nokkrir timburskúrar byggðir á mismunandi tímum. Skv. gildandi skipulagi er heimilt að rífa alla skúrana, en skemmuna skal endurbyggja í samráði við Minjastofnun. Húsið skal gerast upp í sem upprunalegastri mynd.
Samþykkt hefur verið byggingarleyfi sem felur í sér að endurbyggja núverandi hús á lóðinni ásamt því að byggja þrjár nýjar byggingar. Í núverandi húsi á lóðinni eru fjórar íbúðareiningar. Í fyrirhugðum nýbyggingum er gert ráð fyrir fjórum íbúðareiningum þ.e. einni 3ja herbergja íbúð, einni 2ja herbergja íbúð og tveimur stúdíoíbúðum. Gert er ráð fyrir tveimur atvinnurýmum þ.e. í kjallara einnar nýbyggingarinnar auk þess sem kjallari núverandi húss verður dýpkaður undir atvinnurými. Húsin munu
liggja þétt upp að lóðarmörkum til allra átta, þannig að útisvæði verða til á milli húsanna, ásamt svæðum á austur- og vesturhluta hennar.
Heildarstærð bygginga verður samtals að birtu flatarmáli 536,3 fermetrar. Lóðin er eignarlóð 498,5 fermetrar að stærð.

Mýrargata 31 – 5 herbergja glæsileg íbúð.

• Glæsileg og vönduð 257,5 fm 5 herb. íbúð á tveimur hæðum í nýlegu og vönduðu húsi við Mýrargötu 31 í Reykjavík.
• Þaksvalir með heitum potti útaf efri hæð og svalir til suðurs útaf neðri hæð.
• Eignin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta með mjög vönduðum innréttingum og tækjum.
Þrjú baðherbergi eru í íbúðinni og ein gestasnyrting og eru öll tæki frá Samuel Heath.
• Eldhúsinnréttingar eru frá Multiform, hannaðar af Béton Studio, og eru með rafmagnsopnunum á skúffum og
skápum. Tæki í eldhúsi eru frá Gaggenau.
• Setustofa er stór og björt. Borðstofa er stór og björt með útgengi á svalir til suðurs. Þrjú svefnherbergi. Gólfhitakerfi
er í íbúðinni.
• Þaksvalir með lerkiklæddu gólfi og stálhandriði. Stór og nýlegur rafmagnspottur er á svölum.

Árskógar 6. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð- verönd til suðvesturs.

• Mjög góð 94,2 fermetra 3ja herbergja íbúð á 1. hæð að meðtaldri 4,8 fermetra sér geymslu geymslu í þessu eftirsótta
húsi fyrir eldri borgara við Árskóga 6-8 í Reykjavík.
• Rúmgóð verönd til suðvesturs.
• Húsið var nýlega viðgert og málað. Mynddyrasímakerfi og neyðarhnappakerfi er í húsinu. Tvær lyftur eru í húsinu nr.
6. Boðið er upp á mikla þjónustu í húsinu. Sameiginlegur matsalur er á jarðhæð og þar er boðið upp á heitan mat í
hádeginu. Húsvörður.
• Stofa/borðstofa með gluggum í tvær áttir. Þvottaherbergi innan íbúðar. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
• Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 66,5 millj.

Þarft þú að stækka eða minnka við þig
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.
Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.
https://www.facebook.com/fastmark.is - https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík: Fossvogur, Grafarvogur og Miðbær
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ÞVOTTAHERBERGI INNAN ÍBÚÐAR

íbúð nr.

NÝ ELDHÚSINNRÉTTING

íbúð nr.

8.483.854 kr.
Búseturéttur:
197.308 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 4.241.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

Búseturéttur:
8.860.047 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
201.723 kr.
Mögulegt lán: 4.430.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

4.849.688 kr.
Búseturéttur:
189.328 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 1.200.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

5.799.533 kr.
Búseturéttur:
207.923 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 1.400.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Lok júlí.

ÁVINNINGUR

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR

NÝTT Í SÖLU

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur
á að ganga frá kaupum óháð
félagsnúmeri. Ef ekki berst
hámarkstilboð hefur seljandi
rétt til að gera gagntilboð eða
hafna tilboðinu.

BÚSETI ER STOLTUR
AÐILI AÐ:

Umsóknarfrestur: Til 15. júní kl. 16:00.
Rafræn úthlutun: 16. júní kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar sem
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu
tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir
félagsnúmeri.

HAFÐU SAMBAND

WWW.BUSETI.IS
buseti@buseti.is
Sími: 556 1000
Birt með fyrirvara um villur og breytingar

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

Viðar Böðvarsson

Gústaf Adolf Björnsson

Hlynur Ragnarsson

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

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rögnvaldur Örn Jónsson

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

njálsgata 58b, efri sérhæð.
Opið HúS ÞRi 7/6 kl. 16:00-17:00.
OP

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

íslenskufræðingur

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

Espigerði 4, 108 Rvk., útsýnisíbúð.
IÐ

HÚ

Opið HúS mið 8/6 kl.16:00-17:00.
OP
IÐ
S

3ja herbergja, mikið endurnýjuð, efri sérhæð í 2-býli ásamt geymslu, samtals 69 fm.
Sérinngangur. Tvö svefnherbergi, stofa og eldhús saman í opnu rými. Tengi fyrir þvottavél
og þurrkara inná baði. Parket og flísar á gólfum. Góð sameiginleg lóð m/sólpalli og hellum.
Stutt í margvíslega þjónustu. Verð 59.9 millj. Opið hús þriðjudaginn 7. júní kl. 16:0017:00, verið velkomin. Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is /
895-7205.

Hafravatn

Sumarhús
í landi miðfEllS / Þingvöllum

löggildingarnemi
rognvaldur@fold.is / 660-3452

Hofgarðar Seltjarnarnesi
Einbýli mEð aukaíbúð.
HÚ
S

Góð 117 fm. útsýnisíbúð á 5. hæð, íbúð 502, í vönduðu lyftuhúsi við Espigerði 4 ásamt
stæði í bílgeymslu. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja íbúð, tvö herbergin hafa verið opnuð
og nýtast sem sjónvarpsstofa, auðvelt að breyta aftur. Mikil sameign, m.a. fundarsalur
og sólarsvalir á 9. hæð. Opið hús miðvikudag 8. júní kl. 16:00-17:00, verið velkomin.
Íbúðin verður ekki sýnd fyrr en þá. Verð 80 millj.

SumaRHúS nálægt vatnSbakka

Einar Marteinsson

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

Fallegt vel skipulagt og töluvert endurnýjað rúmlega 326 fm. einbýlishús á frábærum stað
við Hofgarða á Seltjarnarnesi. Á efri hæð hússins eru stofur með arni, 4-5 svefnherbergi, 2
baðherbergi og eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum. Frá stofu gengt út á skjólgóðan
pall og þaðan í garð. Á neðri hæð er 65 fm. aukaíbúð og þar er einnig bílskúr. Falleg og
góð eign á góðum stað á Seltjarnarnesi. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sumarhúsin seljast á Fold
Fold hefur áratuga reynslu
í sölu á sumarhúsum.
Við bjóðum sumarhúsaeigendur velkomna
á skrifstofuna okkar í Sóltúni 20,
105 Reykjavík, til að spjalla um markaðinn,
horfur og aðstæður.

Sumarhús á 7.660 fm. eignarlóð við Hafravatn í Mosfellsbæ.
Fallegur trjágróður er á lóðinni og grasflöt. Húsið er nálægt vatninu og er göngustígur frá
lóðinni að vatninu. Einstakt tækifæri til að eignast sælureit innan höfuðborgarsvæðis.
Verð 39 millj. Vinsamlegast bókið skoðun.

Gott 57 fm. sumarhús sem stendur á 5000 fm eignalóð við Sandskeið í landi Miðfells við
Þingvallavatn. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús.
Á lóðinni eru tveir geymsluskúrar og svo stór pallur með heitum potti. Tvö símahlið.
Verð 26,9 milljónir. Nánari upplýsingar gefur einarm@fold.is / 893-9132,

Hvað kostar eignin mín?

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

Farsímar starfsmanna eru á www.fold.is
ef þið viljið bóka fund.
Við verðmetum ykkar sumarhús
og veitum ráð og upplýsingar.
Velkomin í heimsókn, kaffi á könnunni.

Þú finnur okkur á fold.is

Erum við að leita að þér?

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is

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

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?

