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Til leigu - For Rent Túngata 32, 101 Reykjavík

Gula húsið ehf. kynnir til langtímaleigu þessa 400 fermetra
húseign sem samanstendur af tveggja hæða aðalíbúð auk
tveggja minni íbúða.
Gula húsið Properties now introduces for Long-term Lease this
400 sqm property containing one 2 floor apartment as well as 2
smaller apartments
Frekari upplýsingar/Further information:
gulahusid@tungata.com
Jón 8219353

Úlfarsbraut 68 er glæsilega hannað parhús á einstökum stað við fagra náttúru Úlfarsárdalsins. 

MYNDIR/AÐSENDAR

Fagurt parhús í náttúru Úlfarsárdals
Miklaborg og Jórunn, löggiltur fasteignasali, kynna til
sölu fallegt og vel skipulagt
fimm herbergja parhús við
Úlfarsbraut 68 í Grafarholti.

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

Húsið er tvær stallaðar hæðir
með innbyggðum bílskúr.
Aðalburðarvirki hússins er úr
járnbentri steinsteypu, hluti
milliveggja og þak er borið uppi af
trjáviðum. Gólfhiti er í húsinu og
vandað hefur verið til efnisvals,
innréttinga og vinnu.
Húsið er teiknað af Jóni Hrafni
Hlöðverssyni. Því er skipt upp í tvo
matshluta; húshluti 66 er matshluti
01 og húshluti 68 er matshluti 02.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús,
stofu, borðstofu, þrjú svefnher
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
tvær geymslur og innbyggðan
bílskúr.
Komið er inn í flísalagða forstofu
með innbyggðum fataskápum þar
sem opið og glæsilegt alrými tekur
við. Úr forstofu er gengið í flísalagt
baðherbergi með glugga, sturtu,
handklæðaofni og góðri innrétt
ingu undir handlaug. Á pallinum er
flísalögð geymsla/fataherbergi.
Gengið er upp flísalagðar tröppur
í bjart, fallegt alrými með stórum
gluggum. Eldhús, stofa og borðstofa
með útgengi á suðursvalir. Flísar á
gólfi. Eldhúsið er rúmgott og opið
í stofu og borðstofu, eyja með lím
trésborðplötu. Tröppur upp í stórt
sjónvarpsherbergi með gólfflísum.
Hér er hægt að bæta við herbergi
sem er teiknað á grunnteikningu.
Rúmgott herbergi með flísum á
gólfi. Flísalagt baðherbergi með
baðkari og sturtu, baðinnréttingu
og handklæðaofni. Á neðri palli

Garðurinn er gróinn, með heitum potti og snýr til suðurs, eins og svalirnar.

eru tvö mjög rúmgóð og björt
herbergi með parketi á gólfi. Frá
öðru þeirra er útgengi í garðinn.
Annað herbergið er með góðum
skápum og fataherbergi. Þvottahús
er með innréttingu, flísum á gólfi og
útgengi í garð.
Garðurinn er gróinn og frágeng
inn. Hann snýr í suður með skjól
veggjum og heitum potti. Svalir
snúa líka í suður, með góðu útsýni.
Um er að ræða mjög fallegt hús
á eftirsóttum og frábærum stað
í Úlfarsárdal. Staðsetning innan
hverfisins er einstök, þar sem er
ein besta aðstaða í dalnum; skólar,
íþróttahús, íþróttavellir og sund
laug. Stutt er í náttúru Úlfarsárdals,
Reynisvatn og fleira.
Skipti á minni eign í hverfinu
koma til greina. n
Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
845 8958 og jorunn@miklaborg.is

Eldhúsið er glæsilegt, rúmgott og
opið, með eyju úr límtrésborðplötu.

Stofan er hluti af björtu alrými með
stórum gluggum og flísum á gólfi.

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Hvolstún- Hvolsvelli

Fiskislóð 81 – skrifstofuhúsnæði til leigu

• Glæsilegt 250,6 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, að meðtöldum 47,5 fermetra innbyggðum bílskúr við
Hvolstún á Hvolsvelli. Húsið er steinsteypt og byggt árið 2016.
• Húsið er bjart með stórum gólfsíðum gluggum á neðri hæð og fallegu útsýni af báðum hæðum.
• Fjögur góð svefnherbergi eru í húsinu, tvö á neðri hæð og tvö á efri hæð. Stofur eru stórar og mynda stórt opið rými
við eldhús. Baðherbergi eru á báðum hæðum. Útgengi á hellulagða verönd til suðurs og austurs frá stofum.
• Lóðin er 798,0 fermetrar að stærð. Stór hellulögð verönd til suðurs og austurs.
• Staðsetning hússins er afar góð í útjaðri Hvolsvallar þar sem lóð hússins tengist fallegri náttúrunni með útsýni að
Hvolsfjalli. Verð 99,9 millj.

• Mjög gott 138,8 fermetra skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, efri hæð, með sérinngangi á neðri hæð við Fiskislóð 81 í
Reykjavík. Mjög góð aðkoma og fjöldi bílastæða á lóð.
• Fimm skrifstofuherbergi eru á hæðinni og eru rýmin öll mjög björt og með góðum gluggum og útsýni. Innbyggð ljós
eru í öllum loftum hæðarinnar. Viftur eru í loftum í flestum rýmum hæðarinnar og tölvulagnir í herbergjum.
• Öryggismyndavélakerfi er utan á húsinu. Leyfi er fyrir geymslugámi á baklóð.
•

Eignin getur leigst út í hlutum þannig að hægt er að fá tvö samliggjandi
herbergi fyrir um 175 þús pr. mánuð og stakt herbergi fyrir um 85 þús. pr.
mánuð.

Seltjarnarnes - Glæsilegt 425 fermetra einbýlishús á einstökum útsýnisstað
Sumarhús á eignarlandi skammt frá Langá í Borgarfirði.

Eignarlóðir í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra.

• Virkilega fallegt og vandað 77,0 fermetra sumarhús á 2,8 hektara eignarlandi á mjög fallegum, grónum stað í Þórdísarbyggð, skammt frá Langá í Borgarfirði.
• Hús byggt árið 2006 úr einingum frá danska fyrirtækinu EBK. Klætt að utan með standandi viðarklæðningu og járnskífur eru á þaki.
• Umhverfis húsið erum 200 fermetra afgirt verönd.
• Kamína og gólfsíðir gluggar eru í stofu.
• Lóðin er mjög skjólsæl og hefur hún verið mikið ræktuð af núverandi eigendum á sl. 20 árum. Auk þess eru stórar
tyrfðar flatir við húsið.
• Útsýnis nýtur til fjalla. Verð 44,9 millj.

• Til sölu fjórar samliggjandi frístundalóðir, eignarlóðir, í Fjallalandi í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra. Lóðirnar seljast
saman eða sitt í hvoru lagi.
• Lóðirnar eru 6.500 fm. og 7.000 fm. að stærð og standa þær saman á óbyggðu svæði sem alls nemur nokkrum
hekturum. Því er mjög rúmt um þessar lóðir innan deiliskipulagsins.
• Landið er vaxið birkikjarri með tilkomumikilli fjallasýn frá Búrfelli í norðaustri til Heklu í austri og Þríhyrnings í suðri.
• Reisa má á hverri lóð allt að 160 fm. hús á einni hæð með mænishæð að 4,5 metrum frá gólfkóta. Auk þess má
byggja 25 fm. hús með 3 metra mænishæð í innan við 20 metra fjarlægð frá aðalhúsinu.

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

Viðar Böðvarsson

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Gústaf Adolf Björnsson

Anna Ólafía Guðnadóttir

Rögnvaldur Örn Jónsson

Rakel Viðarsdóttir

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

Espigerði 4, 108 Rvk., útsýnisíbúð.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.6 KL. 16-17
OP

löggildingarnemi
hlynur@fold.is / 624-8080

íslenskufræðingur

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

IÐ

Blikahólar 2, 111 Rvk, 2ja herbergja.

HÚ

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14.6 KL. 17-18
OP
IÐ

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 þriðjudag 14.6 kl.16:00-17:00, verið velkomin.
Verð 80 millj.

Hafravatn

Sumarhús
TIL FLUTNINGS

löggildingarnemi
rognvaldur@fold.is / 660-3452

Háteigsvegur
HÆÐ OG RIS TIL LEIGU

HÚ
S

Góð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í 7 hæða lyftuhúsi í Efra-Breiðholti. Íbúðin er 53,7 fm samkvæmt Þjóðskrá Íslands og skiptist í hol, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi og baðherbergi.
4,9 fm sérgeymsla í sameign. Vel skipulögð íbúð á góðum stað í Hólunum. Verð 39,9 millj.
Opið hús þriðjud.14.6 kl. 17-18. Verið velkomin. Nánari upplýsingar: hlynur@fold.is
/ 624-8080.

SUMARHÚS NÁLÆGT VATNSBAKKA

Hlynur Ragnarsson

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

Rúmlega 196 fm. falleg sérhæð og ris í einstaklega fallegu húsi við Háteigsveg. Á hæðinni
eru þrjár stofur, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi með útgengi á svalir. Á efri hæðinni
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og rúmgóðar geymslur. Leiguverð kr. 550
þúsund. Vinsamlegast bókið skoðun á skrifstofu Foldar.

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.

Tvö samtals ca. 50 fm. hús í landi Litlu Þúfu á Snæfellsnesi seljast til brottflutnings. Húsin
virðast í góðu ástandi. Allur búnaður og innbú fylgir með í sölunni. Brunabótamat er
rúmlega 21 milljón. Verð 7 milljónir. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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.

Hvað kostar eignin mín?

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

Þú finnur okkur á fold.is

HEITT?

Borðviftur LAVADA
Verð frá:
4.339 kr.

Verð:
39.990 kr

Borðkælar JET I
Mjög nettur

Verð:
Verð:
15.976 kr. 20.768 kr.

100 hraðar
Öflugar

Turbo swirl
Verð:
21.101 kr

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

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

viftur.is

