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Heimili fasteignasala, sími 
530-6500, kynnir til sölu 
glæsilega fimm til sex her-
bergja efri sérhæð, með yfir-
byggðum sólskála og rúm-
góðum bílskúr, í Setberginu í 
Hafnarfirði.

Eignin er skráð 216,3 fm að stærð, 
þar af íbúðarrými 185,2 fm og bíl-
skúr 31,1 fm, og skiptist í anddyri, 
snyrtingu, borð- og setustofu, stórt 
og rúmgott eldhús, sjónvarpshol, 
sólskála, fjögur svefnherbergi, nýtt 
baðherbergi, rúmgott þvottahús 
og bílskúr.

Anddyrið er rúmgott og bjart 
með fataskáp og fatahengi. Á 
gólfi eru flísar (náttúrusteinn) og 
frá anddyri er lúga upp á rúm-
gott geymsluloft sem er yfir allri 
eigninni. Snyrting. Á gólfi og á 
veggjum eru flísar og innan rýmis 
er gluggi með opnanlegu fagi.

Borð- og setustofa. Rúmgóð 
og björt með aukinni lofthæð, 
gluggum á þrjá vegu og útgengi á 
rúmgóðar svalir eignar. Á gólfi er 
fallegt gegnheilt parket.

Í eldhúsi er vönduð innrétting 
frá Siematic, tæki frá Gaggenau, 
blöndunartæki frá Mora, granít 
borðplötur á borðum, mikið 
skápapláss og góð vinnuaðstaða. Á 
gólfi eru flísar/náttúrusteinn og í 
eldhúsi er rúmgóður borðkrókur.

Sólskáli. Frá eldhúsi er gengið 
inn í rúmgóðan sólskála þar sem 
er kamína, opnanleg fög og fallegt 
útsýni til vesturs. Náttúrusteinn á 
gólfi og gólfhiti.

Svefnherbergi 1: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 2: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 3: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 4: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Þvottahús: góð vinnuaðstaða, 
flísar á gólfi, gluggi með opnanlegu 
fagi innan rýmis.

Verið er að ljúka við gagngera 
endurnýjun á baðherbergi sem var 
hannað af Ernu Geirlaugu Árna-
dóttur innanhússarkitekt. Þar er 
glæsilegur innangengur sturtu-
klefi, innfelld blöndunartæki frá 
Tengi, vegghengt WC, nýtt baðkar 
og ný innrétting frá Trésmiðju 
BGS sem verður með super white 
Quarts sheet borðplötu. Á bað-
herbergi er hiti í gólfi, nýjar 80x80 
flísar frá Birgissyni, og á baðher-

bergi eru tveir gluggar með opnan-
legum fögum.

Bílskúrinn er rúmgóður með 
aukinni lofthæð, ágætum gluggum 
og góðu geymsluplássi.

Fyrir framan bílskúr er upphitað 
bílaplan og umhverfis eign er afar 
fallegur garður í góðri rækt þar 
sem á bak við hús er sólpallur sem 
er í séreign efri hæðar.

Frábær fjölskyldueign í vinsælu 
og grónu hverfi í Hafnarfirðinum 
þar sem stutt er í alla þjónustu og 
fallega náttúru. n

Nánari upplýsingar veitir Brynj
ólfur Snorrason, s: 8962953, lgfs. 
brynjolfur@heimili.is.

Glæsileg sérhæð í Hafnarfirði
Húsið er í Setbergshverfinu í Hafnarfirði. 

Frábær fjölskyldueign í vinsælu og grónu hverfi í Hafnarfirðinum þar sem 
stutt er í alla þjónustu og fallega náttúru.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Erum við 
að leita að þér?



Njálsgata 35A, 101 Rvk. 
Opið hús Mið 24/8 kl. 12:15-13:00.

Njálsgata 35A, bakhús. 

Fallegt, lítið einbýli á baklóð á rólegum 
stað við Njálsgötu í 101 Reykjavík. 

Hæðin er tvær stofur, svefnherbergi og 
snyrting. Sérinngangur er í kjallara, þar er 
baðherbergi, þvottaaðstaða, herbergi o.fl. 

Húsið er skráð 66,2 FM en er stærra sem 
nemur óskráðu risi sem er manngengt 
að hluta. 

Opið hús miðvikudaginn  
24. ágúst kl. 12:15-13:00,  
verið velkomin.

skólavörðustígur 16A101 Rvk
veRsluNARhúsNæði.

Fallegt 70 FM verslunarhúsnæði í nýlegu 
húsi á góðum stað við Skólavörðustíg.  

Um er að ræða frábært fjárfestingatækifæri 
í björtu og huggulegu húsnæði. 

Húsnæðið er með leigusamningi til 
rúmlega 4ra ára. 

Frábær fjárfesting. 

Flétturimi 35, 112 Rvk. 
Opið hús FiM 25/8 kl. 12:15-13:00.

Flétturimi 35, 112 Rvk.

2ja herbergja 60,1 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt 6,8 fm geymslu í kjallara, samtals 
66,9 fm. Til viðbótar er stæði í opnu bíl- 
skýli. Parket og flísar á gólfum.  
Sameiginlegur inngangur með einni 
annarri íbúð og sameiginlegt þvottahús á 
sömu hæð. Hellulögð verönd út frá stofu 
ásamt litlum garðskika. 

Vel staðsett í rótgrónu hverfi. 

Verð 49,5 millj. 

Opið hús fimmtudaginn  
25. ágúst kl. 12:15-13:00,  
verið velkomin. 

Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf 
lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

sumarhúshús á eignarlandi 
við FlókAdAlsá í BORgARFiRði.

Ármannsfell í Varmalækjarlandi. 

40 FM sumarhús á einstökum stað í gili  
við Flókadalsá í Borgarfirði. 

Um er að ræða rúmlega 3,4 hektara  
eignarland sem bíður upp á mikla 
möguleika. 

Húsið er staðsett í gilinu á einstökum stað.  

Sjón er sögu ríkari. 

Verð 17,9 millj. 

Nánari upplýsingar á fold@fold.is.
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hvað kostar eignin mín?
kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Rögnvaldur Örn Jónsson
lögg.fast

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

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



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/

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.

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

•	 Bjart	og	virkilega	vel	staðsett	339,3	fermetra	verslunar-	og	lagerhúsnæði	með	góðri	aðkomu,	miklu	auglýsingagildi	og	
nægum	bílastæðum	á	horni	Skipholts	og	Nóatúns.		

•	 Eignarhlutanum	fylgja	tvö	sérmerkt	bílastæði	í	porti	á	bakvið	húsið	þar	sem	vörumóttaka	er	möguleg.
•	 Verslunarhluti	húsnæðisins	auk	kaffistofu	og	snyrtingar	eru	nýlega	endurnýjuð	á	vandaðan	og	smekklegan	máta	og	

eru	í	góðu	ástandi.	Raflagnir	og	tafla	fyrir	verslunarhluta	eru	nýleg	og	verslunarrýmið,	kaffistofa	og	snyrting	í	góðu	
ástandi.		

Þetta er ört vaxandi verslunarstaður og hefur staðsetningin mikið auglýsingagildi á fjölförnu umferðarhorni. 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 Vönduð	143,6	fermetra	3ja	-	4ra	herbergja	íbúð,	íbúð	0202,	á	2.	hæð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	nýlegu	lyftuhúsi	í	

Vesturbænum.	Íbúðinni	fylgir	stæði	í	bílgeymslu.
•	 Yfirbyggðar	svalir	til	suðvesturs.	Frá	svölum	er	fallegt	útsýni	til	sjávar.
•	 Allar	innréttingar	eru	frá	HTH.
•	 Íbúðin	er	með	tveimur	svefnherbergjum	og	tveimur	baðherbergjum,	annað	þeirra	með	sturtu	og	aðstöðu	fyrir	

þvottavél	og	þurrkara.		Eldhús	og	stofa	eru	í	opnu	rými.
•	 Á	upphaflegum	teikningum	er	gert	ráð	fyrir	þriðja	svefnherberginu	í	hluta	stofu.
•	 Á	milli	húsanna	og	yfir	bifreiðageymslu	er	sameiginlegur	garður	sem	er	fullfrágenginn	og	með	leiktækjum	fyrir	börn.		

Verð 99,5 millj.

•	 Vandað	424,0	fermetra	einbýlishús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	tvöföldum	bílskúr	og	aukaíbúð	á	1.120	fer-
metra	eignarlóð	á	einstökum	útsýnisstað	innst	í	götu	og	við	opið	svæði	við	Valhúsabraut	á	Seltjarnarnesi.	

•	 Að	innan	er	eignin	virkilega	glæsileg	og	öll	rými	mjög	stór	og	vegleg.		Lofthæð	í	holi,	borðstofu,	setustofu,	arinstofu	
og	sjónvarpsstofu	á	efri	hæð	er	mjög	mikil	eða	allt	að	5,5	metrar	þar	sem	mest	er.

•	 Húsið	sem	er	staðsteypt	og	einangrað	að	utan	var	byggt	árið	1991	og	vandað	vel	til	byggingarinnar.		Húsið	að	utan	
var	málað	árið	2021.		Steinskífa	er	á	þaki	hússins	og	vatnsbretti	undir	gluggum	eru	úr	náttúrusteini.

•	 Allar	nánari	upplýsingar	veittar	á	skrifstofu.	

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 Virkilega	fallegt	og	þó	nokkuð	mikið	endurnýjað	276,9	fermetra	parhús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	tvö-

földum	bílskúr	og	samþykktri	aukaíbúð	á	jarðhæð	með	sérinngangi.		
•	 Stærri	íbúðin	er	skráð	204,4	fermetrar	og	innifalið	í	þeirri	stærð	er	innbyggður	36,8	fermetra	tvöfaldur	bílskúr.	Minni	

íbúðin	er	skráð	72,5	fermetrar	og	er	hún	með	sérinngangi.
•	 Eldhús	er	í	stóru	alrými	með	aukinni	lofthæð.	Samliggjandi	stofur	með	útgengi	í	nýlegan	skála.	Þrjú	svefnherbergi	í	

aðalíbúð.	Útgengi	á	svalir	úr	hjónaherbergi.	Aðalbaðherbergi	nýlega	endurnýjað.		
•	 Lóðin	er	fallega	ræktuð.	Innkeyrsla	og	stétt	fyrir	framan	húsið	eru	steyptar	og	með	hitalögnum	undir.		Baklóð	hússins	

er	með	skjólsælum	viðarveröndum	með	skjólveggjum	og	þar	er	gert	ráð	fyrir	heitum	potti.	Baklóð	hússins	er	afgirt	til	
suðurs	og	vestur	og	með	hliði	út	á	framlóðina.	

•	 Mjög	rúmt	er	um	eignina	og	frá	henni	nýtur	fallegs	útsýnis.																																																		Verð 155,0 millj.

Skipholt 21 –Til leigu vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði 

Grandavegur 42D -  3ja -4ra herbergja íbúð.

Valhúsabraut- Seltjarnarnesi. 

Ásbúð 89 - Garðabæ -  Parhús- tvær samþykktar íbúðir

Fossvogur- Einbýli eða raðhús óskast - Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR







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.

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Erum við að leita að þér?



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is



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

Kíktu í viftubúðina eða skoðaðu úrvalið á www.viftur.is

Nú: 30.468 kr. Var:38.085 kr

Snjallari

Á tilboði
Viftur

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is
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