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Fold fasteignasala, s. 552-
1400, kynnir nýtt á skrá og 
í einkasölu: Kirkjusandur 
1, 105 Reykjavík. Glæsileg 
4 herbergja 115 fm íbúð á 4. 
hæð ásamt 6,3 fm geymslu í 
kjallara, samtals 121,3 fm.

Til viðbótar eru yfirbyggðar svalir 
og stæði í bílageymslu ásamt sam-
eiginlegu þvottahúsi fyrir þrjár 
íbúðir á millipalli þar sem hver 
og einn er með sínar vélar. Stiga-
húsið er mjög snyrtilegt og vel um 
gengið.

Stórt og lokað sameiginlegt hol 
á hæðinni fyrir framan þessar 
þrjár. Gott útsýni í allar áttir.
Raf bílatenging er komin í bíla-
geymslu. Hver og einn velur að 
setja upp stöð. Hleðslustöðvar á 
bílaplani.

Á jarðhæð er sameiginleg hjóla-
geymsla ásamt líkamsræktarað-
stöðu í næsta húsi. 

Starfandi er húsvörður fyrir 
Kirkjusand 1-5 og eiga allar eignir 
eignarhlut í húsvarðaríbúð merkt 
01-0101 í sama hlutfalli og eign er 
í lóð.

Glæsileg lóð umhverfis húsið og 
þar er meðal annars púttvöllur. 
Næg bílastæði. Vel staðsett íbúð, 
gott innra skipulag og stutt í 
margvíslega þjónustu.

Eignin skiptist í forstofu, 
geymslu/búr, hol, eldhús, stofu, 

borðstofu, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og yfirbyggðar 
svalir. Vandaðar innréttingar 
sem og gólfefni. Parkett og f lísar 

á gólfum. Góðir skápar í forstofu 
og í tveimur svefnherbergjum. 
Baðkar og sturtuklefi á baði ásamt 
innréttingu. Fasteignamat næsta ár 
verður 70.350.000. n

Nánari upplýsingar gefur Gústaf 
Adolf lgf., gustaf@fold.is/895-7205. 
Velkomið að panta einkaskoðun 
(30 mín.). Fold fasteignasala, Sól-
túni 20, 105 Reykjavík: 552-1400/
fold@fold.is, Gústaf 895-7205, 
Einar 893-9132, Rögnvaldur 660-
3452 og Viðar 694-1401. fold.is

Falleg íbúð við Kirkjusand
Íbúðin er á fjórðu hæð með bílastæði í kjallara. 

Frá íbúðinni er glæsilegt útsýni.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Næg bílastæði. Vel 
staðsett íbúð, gott 

innra skipulag og stutt í 
margvíslega þjónustu.
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

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

Sérhæð með bílskúr óskast í 107 - 130-150 fermetra sérhæð með bílskúr óskast í vesturbæ Reykjavíkur fyrir traustan kaupanda

Við Apavatn - Höfum til sölu sumarhús á eignarlandi. Einnig er til sölu lóðin við hliðina.

•	 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.	

•	 Stórglæsilegt	349,6	fermetra	einbýlishús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	mjög	rúmgóðum	bílskúr	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	klæddir	með	kopar.		

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

•	 Falleg	arinstofa	er	á	efri	hæð	með	útgengi	á	svalir	og	frábæru	útsýni.	Tvö	baðherb.	eru	í	húsinu	auk	gestasnyrtingar.
•	 Lóðin	er	662,5	fermetrar	að	stærð,	er	virkilega	falleg	og	viðhaldslítil.
•	 Staðsetning	eignarinnar	er	á	útsýnisstað	í	rólegri	götu	í	útjaðri	hverfisins.	

Eignin	verður	til	sýnis	í	dag,	þriðjudag	frá	kl.	17.00	–	17.30
•	 Glæsileg	og	mjög	mikið	endurnýjuð	117,2	fermetra	efri	sérhæð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	þríbýlishúsi	á	eftirsóttum	

stað	við	Austurbrún	í	Reykjavík.	
•	 Mjög	stórar	samliggjandi	bjartar	stofur	með	arni	og	gluggum	í	þrjár	áttir.	Möguleiki	að	útbúa	þriðja	svefnherbergið	í	

hluta	af	stofum.	Tvennar	svalir	til	vesturs	og	austurs.	Frá	stofum	og	hjónaherbergi	nýtur	útsýnis.	Tvö	herbergi.
•	 Hið	innra	var	eignin	öll	endurnýjuð	árið	2014	þ.m.t.	raflagnir,	neysluvatnslagnir,	ofnar	og	ofnalagnir,	gólfefni,	eldhús	og	

baðherbergi.		Skipt	hefur	verið	um	stóran	hluta	glers	og	glugga	í	húsinu.
•	 Lóðin	er	með	tyrfðum	flötum	og	trjágróðri	og	er	í	óskiptri	sameign	allra	íbúða	í	húsinu.	

Verð  97,9 millj.

•	 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	timburskúrar	byggðir	á	mismunandi	tímum.	Skv.	gildandi	skipulagi	er	heimilt	að	rífa	þá	alla,		
en	skemmuna	skal	endurbyggja	í	samráði	við	Minjastofnun.	Húsið	skal	gerast	upp	í	sem	upprunalegastri	mynd.

•	 Samþykkt	byggingarleyfi		felur	í	sér	að	endurbyggja	núverandi	hús	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.

Valhúsabraut- Seltjarnarnesi. 

Skógarás - Áslandi Hafnarfirði 

Austurbrún 37. Efri sérhæð með tvennum svölum 

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



Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is
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HAFÐU SAMBAND

 

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR

Sótt er um á vef Búseta,www.buseti.is 

Umsóknarfrestur: Til 14. sept. kl. 16:00. 
Rafræn úthlutun: 15. sept. kl. 10.00. 
Umsækjendum er raðað í röð þar sem 
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu 
tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir 
félagsnúmeri.  

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: 

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.is 
Sími: 556 1000

VERTU Í SAMBANDI

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Hafnarfjörður, Mosfellsbær og
Reykjavík: Bryggjuhverfi og Grafarvogur

herb.
2ja

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 900.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

4.666.253 kr.
168.549 kr.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      

Mögulegt lán: 1.400.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í nóvember.

5.641.020 kr.
208.406 kr.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 2.200.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Nóv./des.

Búseturéttur:                         
Mánaðarlegt búsetugjald:      
Mögulegt lán: 900.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

4.551.120 kr.
165.304 kr.

7.543.635 kr.
270.150 kr.

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK. BLIKAÁS 21  ·  221 HFJ.

62,1 119,8
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FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK.
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DÆMI UM ÍBÚÐATEGUNDIR Í NAUSTABRYGGJU 9 OG 11

Alrými
32.6 m²

Svalir
5.4 m²

Bað
5.0 m²

Herb.
10.9 m²Herb.

16.0 m²

Anddyri
5.6 m²

TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

ÞRIGGJA HERBERGJA  
ÍBÚÐ Á 2. og 3. HÆÐ

ÞRIGGJA HERBERGJA 
ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ

BÚSETURÉTTIR VIÐ NAUSTABRYGGJU 9 OG 11  ·  110 RVK  · SÖLUSÝNING 8., 10. OG 14. SEPTEMBER  ·  NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NAUSTABRYGGJA.BUSETI.IS

Við auglýsum nú fyrstu 17 búseturéttina í húsum okkar við Naustabryggju 9 og 11. Í hvoru húsi eru samtals 14 íbúðir og fylgir geymsla þeim 
öllum, auk sameiginlegrar geymslu og aðstöðu fyrir þvottavélar og þurrkun. Útgengt er á verönd eða svalir úr stofum allra íbúða og snúa 
flestar þeirra í suður með útsýni yfir gróna hæð. Svalir á íbúðum á 4. hæð snúa í vestur og austur. 

Níu tveggja herbergja íbúðir og átta þriggja herbergja eru til sölu í þessum fyrsta áfanga. Íbúðirnar eru 66,7 m² til 79,6 m² að stærð. Verð  
búseturétta er á bilinu 7.379.332,- til 9.333.399,- miljónir króna og búsetugjald á verðbilinu kr. 186.642,- til 220.814,-

Hægt verður að skoða sýningaríbúð dagana 8., 10. og 14 september. Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að skrá sig á ákveðna tíma- 
setningu. Skráningarform er að finna á upplýsingavef Naustabryggju, https://naustabryggja.buseti.is, á vef okkar, https://www.buseti.is og  
á Facebook síðu Búseta, https://www.facebook.com/buseti.is

Athugið að umsóknarfrestur í búseturétti í Naustabryggju er til kl. 12:00 föstudaginn 16. september eða tæpum tveimur dögum 
lengur en umsóknir í búseturéttina sem auglýstir eru hér að ofan. Rafræn úthlutun fer fram 19. september kl. 10:00.







Erum við að leita að þér?

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



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
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

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


