
FASTEIGNIR.FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
35. TBL. 30. ÁGÚST 2022

Eignamiðlun og Þóra Birgis-
dóttir, löggiltur fasteignasali, 
kynna til sölu glæsilegt og 
vel skipulagt 161,1 fermetra 
endaraðhús við Birkiás i 
Garðabæ með stórkostlegu 
útsýni út á sundin, að Akra-
nesi, Esjunni, Snæfellsjökli 
og víðar.

Húsið er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr sem búið er 
að breyta og innrétta sem rúmgott 
baðherbergi og fataherbergi/skrif-
stofu. Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð á undanförnum árum.

Neðri hæðin var tekin í gegn 
haustið 2017 með aðstoð Bryndís-
ar Evu Jónsdóttur innanhússarki-
tekts sem og eldhús og sjónvarps-
rými sem var endurnýjað árið 
2020 með aðstoð Grímu Bjargar 
Thorarensen innanhússhönnuðar. 
Mikil lofthæð er yfir stofum og eld-
húsi og glæsilegt útsýni til norðurs 
af báðum hæðum. Garðurinn er 
fallegur og vel frá honum gengið. 
Afgirt viðarverönd til suðurs og 
hellulögð stétt og bílastæði fyrir 
framan. Bílastæði fyrir 4-5 bif-
reiðar. Hellulögð verönd og tyrfð 
baklóð. Gert er ráð fyrir heitum 
potti á baklóð og eru lagnir til 
staðar. Auk þess er 6,6 fm geymslu-
skúr á lóðinni.

Komið er inn í f lísalagða forstofu 
með sérsmíðuðum bekk. Baðher-
bergi með flísum á gólfi og gólf-
hita. Falleg hvít innrétting, upp-
hengt salerni og handklæðaofn.

Fataherbergið er rúmgott með 
opnum skápum/hillum og inn-
felldri lýsingu. Geymsluloft er yfir 
fataherbergi.

Svefnherbergi I: Parket á gólfi, 
góðir fataskápar.

Sjónvarpshol með flísum og sér-
smíðuðum innréttingum sem setja 
fallegan og hlýlegan svip á rýmið, 
þar mætti loka og fá eitt svefnher-
bergi til viðbótar.

Neðri hæð: Sjónvarpsrými/hol, 
harðparket á gólfi, innfelld lýsing 
og útgengi á baklóð til norðausturs 
með fallegu útsýni.

Svefnherbergi II: Harðparket á 
gólfi.

Baðherbergi II: Með f lísum á 
gólfi og gólfhita. Rúmgóð f lísa-
lögð sturta með glerþili. Falleg 
sprautulökkuð innrétting með 
Silestone steini á borði og inn-
felldum vaski. Upphengt WC, 
handklæðaofn og innfelld lýsing.

Hjónaherbergið er rúmgott með 
harðparketi á gólfi. Opnir skápar 
á heilum vegg og veggfastur 
skenkur. Gluggar til norðvesturs 
og norðausturs. Innfelld lýsing i 
lofti.

Efri hæð: Stórt og bjart alrými 
sem skiptist í stofu, borðstofu og 
eldhús með mikilli lofthæð, inn-

felldri lýsingu, fallegum gluggum 
og glæsilegu útsýni. Stofa og borð-
stofa með parketi á gólfi, mikilli 
lofthæð og innfelldri lýsingu.

Eldhúsið var endurnýjað fyrir 
tveimur árum á glæsilegan máta, 
rúmgóð innrétting með góðu 
skápa- og bekkplássi. Eldhúsið er 
opið með glæsilegri eyju.

Virkilega falleg eign í góðu ásig-
komulagi. n

Allar frekari upplýsingar um eign-
ina veitir Þóra Birgisdóttir, sími 
777-2882/thora@eignamidlun.is

Glæsileg eign í Garðabæ

Húsið stendur við Birkiás í Garðabæ og hefur verið mikið endurnýjað. 

Stofan er rúmgóð og þaðan er gríðarlega fallegt útsýni. 

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali 

899 9083
sturla@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali 

695 8905
elin@valholl.is

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27
www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali 

895 2115
snorri@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356
heidar@valholl.is

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718
petur@valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali, leigumiðlari 
896 5222
ingolfur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari 

588 4477
ritari@valholl.is

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali    
Lista og innanhús stílisti  
892 8778
anna@valholl.is

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, löggiltur 
fasteignasali, skjalagerð.  
897 1339
hildur@valholl.is

Jónas H. Jónasson
Lögg. fasteignasali
Eignaskiptayfirlýsandi
842 1520
jonas@valholl.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Brekkustígur 12, jarðhæð
Opið hús þri. 30.8. kl. 12:30-13 Og mið. 31.8 kl. 17-17:30

Brekkustígur 12, jarðhæð, sérinngangur, 
vinstri inngangur. 

Björt og vel skipulögð íbúð á einstaklega 
rólegum stað í vesturhluta 101 Reykjavík. 
Svefnherbergi með skápum, rúmgott eldhús 
með fallegri upprunalegri innréttingu. stór 
stofa með útgengi á sérverönd og þaðan í 
sameiginlegan garð. 

Frábær eign á góðum stað í vesturborginni. 

Opið hús í hádeginu í dag  
þriðjudag 30. ágúst kl. 12:30-13 
og á morgun miðvikudag 31. ágúst  
kl. 17-17:30. Verið velkomin. 

Verð 49,9 millj.

skólavörðustígur 16A, 101 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. 

Það skiptist í verslunarrými og starfs- 
mannarými sem er með góðum birtu- 
gluggum í lofti. 

Húsnæðið er með leigusamningi með 
endurskoðunarákvæði eftir tvö ár. 

Vinsamlegast bókið skoðun hjá löggiltum 
fasteignasölum Foldar. 

Frábær fjárfesting. 

Verð 56 millj.

njálsgata 35A, 101 rvk.
Bókið skOðun.

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. 

Eignin lítur vel út að utan enn þarfnast 
endurbóta inni og býður þar með upp 
á mikla möguleika í nýtingu og sem 
fjárfesting.

Vinsamlegast bókið skoðun. 

Verð 57,5 millj. 
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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 

- íbúðum í öllum hverfum  
reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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

Höfum til sölu heila húseign með sex 2ja herbergja íbúðum í póstnúmeri 101.
Eign sem var endurbyggð árið 2010.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
•	 Vandað	og	vel	skipulagt	349,2	fermetra	einbýlishús	á	tveimur	hæðum	með	tvöföldum	49,2	fermetra	innbyggðum	

bílskúr	og	3ja	herbergja	aukaíbúð	með	sérinngangi	við	Hléskóga	í	Reykjavík.	
•	 Húsið	var	byggt	1978	og	hefur	alla	tíð	verið	mjög	vel	við	haldið.	Víðáttumikið	útsýni	er	yfir	borgina	og	má	sjá	allt	frá	

Álftanesi	og	upp	á	Akranes.
•	 Aukin	lofthæð	er	á	hluta	efri	hæð	hússins	og	ofanbirta	frá	þakglugga.	Fjögur	herbergi	eru	á	aðalhæð	og	rúmgóðar	

stofur.	Úr	stofu	er	útgengi	er	á	svalir	sem	eru	að	framan	og	við	báðar	hliðar	hússins.
•	 Lóðin	er	773,0	fermetrar	sem	er	einstaklega	gróskumikil	og	falleg	með	miklum	hellulögnum,	tyrfðum	flötum	og	

ræktaðri	lóð	með	blóma	og	trjábeðum.	Nýleg	hellulögn	er	við	húsið	með	snjóbræðslu.									Verð 189,0 millj.

•	 Björt	og	mjög	rúmgóð	3ja	herbergja	risíbúð	með	gluggum	í	4	áttir	og	stórum	kvistum	í	mjög	fallegu	fjórbýlishúsi	á	
þessum	eftirsótta	stað	í	Laugardalnum.	

•	 Húsið	var	viðgert	og	steinað	að	utan	árið	2020	og	lítur	mjög	vel	út.		Á	sama	tíma	var	skipt	um	allt	gler	og	alla	glugga	í	
íbúðinni,	allt	gler	og	alla	glugga	í	stigahúsi	og	sameign	í	kjallara	og	allir	kvistir	á	þaki	klæddir	upp	á	nýtt.		

•	 Íbúðin	er	mjög	vel	skipulögð	og	afar	björt	með	stórum	kvistum	og	stórum	gluggum.	Geymsluris	er	yfir	íbúðinni	og	
nýtist	mjög	vel.	

•	 Eldhús	með	glugga	til	norðurs	og	nýlegri	innréttingu	og	tækjum.	Stofa	er	mjög	rúmgóð,	björt	og	parketlögð	með	
útgengi	á	rúmgóðar	svalir	til	suðurs	þaðan	sem	nýtur	útsýnis	yfir	hverfið.

•	 Lóðin	er	með	stórri	skjólsælli	tyrfðri	flöt	til	suðurs	og	er	í	óskiptri	sameign	allra	íbúða	í	húsinu.		Verð 55,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.30 – 18.00
•	 Virkilega	falleg	106,1	fermetra	3ja	herbergja	íbúð	að	meðtalinni	sér	geymslu	á	efri	hæð	í	litlu	fjölbýlishúsi	við	Þrastarás	

í	Hafnarfirði.		Sérinngangur	og	yfirbyggðar	opnanlegar	svalir.	
•	 Stórkostlegt	útsýni	er	frá	eigninni	yfir	Hafnarfjörð,	sjóinn	að	Snæfellsjökli,	upp	í	Heiðmörk	og	yfir	Reykjavík.		
•	 Verulega	aukin	lofthæð	er	í	íbúðinni.	Tvennar	svalir	eru	á	eigninni.		Fyrir	framan	inngang	í	íbúðina	eru	svalir	til	vesturs	

og	út	af	stofu	eru	yfirbyggðar	og	opnanlegar	svalir	til	austurs.
•	 Fjórar	sameiginlegar	hleðslustöðvar	fyrir	rafbíla	eru	á	bílaplani	fyrir	framan	húsið.	

Verð 71,9 millj.

•	 Stórglæsilegt	og	afar	vandað	349,6	fermetra	einbýlishús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	mjög	rúmgóðum	bíl-
skúr	og	möguleika	á	aukaíbúð	á	neðri	hæð.		

•	 Húsið	er	teiknað	af	Vífli	Magnússyni	arkitekt	og	hvergi	var	til	sparað	við	byggingu	þess.		Harðviðargluggar	eru	í	öllu	
húsinu	og	sérstakt	sólstopp	gler	er	í	því	öllu.	Þakkantar	og	fletir	ofan	á	steyptum	veggjum	og	ruslaskýli	á	lóð	eru	allir	
klæddir	með	kopar	auk	þess	sem	öll	niðurföll	á	húsinu	eru	úr	kopar.		

•	 Virkilega	falleg	aðkoma	er	að	húsinu	og	er	úti-anddyri	skermað	af	með	steyptum	vegg	með	harðviðarbitum	á	milli	
húss	og	veggjar.	

•	 Í	miðju	húsinu	er	stofa	sem	horft	er	niður	í	af	efri	hæð	hússins	og	í	henni	er	tvöföld	lofthæð.	Auk	þess	er	mikil	lofthæð	
í	flestum	öðrum	rýmum	hússins	og	innfelld	lýsing	í	nánast	öllum	loftum.	Falleg	arinstofa	er	á	efri	hæð	hússins.	

Hléskógar 3. Einbýlishús með 3ja herbergja aukaíbúð.

Laugateigur 22 – 3ja herbergja risíbúð. Gluggar í fjórar áttir.

Þrastarás 71- Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð - Útsýni 

Skógarás - Áslandi Hafnarfirði 

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR







Geir
s: 655-9000
Lögg. fast.

Hrafnhildur
s: 862-1110
Lögg. fast.

Bergþórugata 15a - 2ja herbergja íbúð í hjarta miðborgarinnar

Engihjalli 19, 3ja herbergja á 6.hæð   

Afar hlýleg og vel skipulögð 43 fm 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð í hjarta miðborgarinnar. 

Íbúðin er björt og sjarmerandi, með stórum gluggum. Inngangur  
á bakvið húsið (ekki götumegin), gengið inn í port frá Vitastíg.

Eignin er staðsett í rólegu hverfi á eftirsóttum stað í miðbæ 
Reykjavíkur. 
Örstutt göngufæri í matvöruverslun, kaffihús, Sundhöll Reykja-
víkur, grunn- og leikskóla og líf og menningu miðbæjarins.

Verð 40,9mkr
Hrafnhildur sími 862-1110   

Rúmgóð og falleg 89,2 fm þriggja herbergja íbúð 
á 6.hæð, ásamt geymslu í kjallara. 

Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, sjónvarpsstofu, baðherbergi, tvö 
herbergi og eldhús með borðkrók. Þvottaherbergi á hæðinni fyrir 
þrjár íbúðir.  

Tvennar svalir og glæsilegt útsýni. 

Góð staðsetning miðsvæðis.                   

Verð 49,9 m.      
Geir sími 655-9000     

Opið hús miðvikudaginn 31. ágúst frá klukkan 17:30-18:00

Pantið tíma í skoðun

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Lindarsel 8

Upplýsingar gefa: 
Ásta María Benónýsdóttir, lögg. fast. 
sími 897-8061 - asta@kjoreign.is 
Dan Wiium, lögg. fast.   
símar 533-4040 og 896-4013 
dan@kjoreign.is

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 45 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
897-8061

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

533-4040

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að 
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00-18:00 

Lindarsel 8, vandað og glæsilegt hús með tveimur samþykktum 
íbúðum ( tvö fasteignanúmer) og tvöföldum bílskúr. 

Samtals birt heildarstærð 333,5 fm.  
Efri hæðin er 180,4 m/ tvöföldum bílskúr auk þess er óskráð risloft 
ca. 50 fm. Neðri hæðin er 109,9 fm.  

OPIÐ HÚS

 Er verið
að leita
að þér?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum 
okkar oft að finna starfsmenn án 
þess að auglýsa stöðuna og 
með stuttum fyrirvara.

Skráðu þig í gagnagrunninn okkar 
til að tryggja að við finnum þig 
þegar rétta starfið býðst. 

hagvangur.is



Opið hús í Bankanum Vinnustofu, 
gamla Landsbankahúsnæðinu á 
Austurvegi 20 Selfossi sem hér segir:

Miðvikudaginn 31. ágúst kl. 16:00 – 17:00
Fimmtudaginn 1. september kl. 16:00 – 17:00

Við Austurhóla 6 á Selfossi er Stofnhús ehf. 
að reisa glæsilegt �ölbýlishús með 40 glæsilegum 
og vel skipulögðum íbúðum. Íbúðirnar eru tveggja
til �ögurra herbergja og stærð þeirra er frá 
55 til 110 m² með geymslu innan íbúðar.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir séreignarreitur (timburpallur) 

og rúmgóðar svalir fylgja íbúðum á 2. til 5. hæð.

• Allar íbúðir eru fullfrágengnar að innan
   með fallegum innréttingum.
• Kaupendum stendur til boða að uppfæra
   innréttingar og tæki.
• Á jarðhæð er hjóla- og vagnageymsla 
   í sameignarrými.
• Möguleiki er að koma upp hleðslustöðvum 
   fyrir rafmagnsbíla við bílastæði.
• Falleg náttúra er allt um kring og stutt 
   er í ýmiss konar útivistarmöguleika.

Nánari upplýsingar á stofnhus.is



Viftur
Heilbrigt loft - heilbrigt heimili
Betri loftgæði 
Rétt rakastig 
Minni líkur á myglusveppum 
Minna ryk
Færri veirur og bakteríur 
Minna orkutap

•
•
•  

•
•
•

viftur.is
-andaðu léttar

Loftskiptikerfi
varmaendurvinnsla - loftsíun - loftskipti

Erum við að leita að þér?


