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Allar íbúðir eru 3 herbergja, 65-66 fm að stærð, með alveg frábæra nýtingu þar sem hver fermetri nýtist vel.

Besta verðið á höfuðborgarsvæðinu
Valhöll fasteignasala og Ingólfur Gissurarson, löggiltur
fasteignasali, eru með til
sölumeðferðar núna einstaklega vandað tveggja hæða
13 íbúða fjölbýli á frábærum
stað innst í lokaðri götu
vestast í byggðinni í Grundarhverfi, 116-Reykjavík.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Allar íbúðir eru 3 herbergja, 65-66
fm að stærð, með alveg frábæra
nýtingu þar sem hver fermetri
nýtist vel. Hver íbúð er með
sérinngangi, sér 14 fm verönd á
jarðhæðaríbúðum og jafnstórar
svalir á íbúðum á 2. hæð. Íbúðirnar seljast fullbúnar með gólfefnum
á frábæru verði, 44,9 milljónir
fyrir miðjuíbúðir. Endaíbúðir eru
73 fm.
Fallegt útsýni til Reykjaness og
Reykjavíkur. Ósnortin náttúran er
bara við hliðina út á Kjalarnesið
sjálft og Brautarholt. Meðal annars
einn fallegasti golfvöllur í Evrópu.
Húsið er byggt úr úrvalsviði á
steypta plötu, umhverfisvænar
timbureiningar innfluttar frá
Eistlandi. Framleitt af reyndri og
viðurkenndri verksmiðju, Profab.
Tvöfaldir veggir milli íbúða sem
skapa alveg einstaka hljóðeinangrun. Áltré-gluggar, þrefalt gler
með sólvörn. Gólfhiti er í öllum
íbúðum. Húsið er klætt að utan að
stórum hluta með lituðu bárustáli
og því mjög viðhaldslétt.
Íbúðirnar hafa verið samþykktar af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fyrir hlutdeildarlán.
Útborgun kaupanda getur þá verið
um 5% á móti 20% eignarhlut
HMS og svo 75% láni frá lánastofnun.
Verð þessara íbúða er mjög

Verð þessara íbúða er mjög sanngjarnt. Má segja að það sé allavega um 15%
lægra en sambærilegra eigna í Mosfellsbæ og Grafarvogi.  MYNDIR/AÐSENDAR

Húsið er byggt úr
úrvalsviði á steypta
plötu, umhverfisvænar
timbureiningar innfluttar frá Eistlandi.
Framleitt af reyndri og
viðurkenndri verksmiðju, Profab. Tvöfaldir
veggir milli íbúða sem
skapa alveg einstaka
hljóðeinangrun.

sanngjarnt. Má segja að það sé
allavega um 15% lægra en verð
sambærilegra eigna í Mosfellsbæ
og Grafarvogi, ef ekki meira og á
örugglega inni talsverða hækkun
eftir nokkur ár þegar nær dregur
opnun Sundabrautar. Þá verður
um 15 mínútna akstur niður í
miðbæ Reykjavíkur frá þessum
stað.
Í dag er húsið risið og fljótlega að
verða tilbúið til innréttinga. Allar
innréttingar eru frá Ormsson HTH,
gólfefni og flísar frá viðurkenndum
innlendum aðilum. Rafmagn og
lagnavinna unnin af innlendum
aðilum. Afhending íbúða verður
í mars/apríl 2023. Nú þegar eru 5
eignir seldar af 13. n
Áhugasamir hafið samband við
Ingólf Gissurarson lg.fs., s. 8965222 eða ingolfur@valholl.is

Viðar Böðvarsson

lögg. fast.
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

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

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Anna Ólafía Guðnadóttir

Hörður Sverrisson

íslenskufræðingur

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

Keilugrandi 6: 1.hæð,

hraunbær 188, 110 rvk.

opið hús þriðjudag 1.11. Kl. 16:30-17:30

opið hús þri 1/11 Kl. 17:00-17:45.

Falleg 3ja herbergja íbúð
á 1.hæð við Keilugranda.
Endurnýkað eldhús, tengt
fyrir þvottavél á baði. Tvö
svefnherbergi og tvennar
svalir, í suður frá stofu og í
norður frá hjónaherbergi..
Stæði í bílgeymslu fylgir
og með því telst eignin
rúmlega 108 fermetrar.
Glæsileg íbúð á góðum
stað. Opið hús þriðjudag
1.11. kl. 16:30-17:30.
Verið velkomin.

Brekkubyggð 89, 220 garðabæ. Íbúð með sérinngangi.
opið hús þriðjudaginn 1. nóvemBer Kl 17:00-17:30.
Góð 2ja herbergja 67,5 fm íbúð með
sérinngangi. Íbúðin er á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Sér afnotareitur og bílastæði fyrir framan hús. Sameiginleg lóð
bak við hús. Eignin er á vinsælum og
eftirsóttum stað, nálægt þjónustu og
gönguleiðum. Fallegt útsýni frá eigninni
og lóðinni. Hleðsla fyrir rafmagnsbíla
við hús. Nýlega er búið að mála hús að
utan og skipta um járn á þaki.
Gólfefni: Parket og flísar. Endurnýjað:
Parket og eldhúsinnrétting og eldhústæki. Verð: 56,5 millj.
Bókið skoðun í síma 899-5209, hordur@
fold.is, fold@fold.is. Opið hús þriðjudaginn 1. nóvember kl 17:00-17:30.

hvað kostar eignin mín?

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

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

Rakel Viðarsdóttir

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

Hagfræðingur
lögg.fast
hordur@fold.is / 899-5209

5 herbergja 105,6 fm endaíbúð
á 2. hæð til hægri ásamt
geymslu á jarðhæð, samtals
111,5 fm. Fjögur svefnherbergi.
Stórt eldhús. Stofa og borðstofa saman í opnu rými. Svalir
í suður. Falleg frágengin lóð.
Næg bílastæði m/hleðslustöð.
Sameiginlegt þvottahús þar
sem hver og einn er með sína
vél. Verð 60 millj.
Opið hús þriðjudaginn 1.
nóvember kl. 17:00-17:45, verið
velkomin. Nánari upplýsingar
gefur Gústaf Adolf lgf.,
gustaf@fold.is / 895-7205.

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur
- langur leigutími
- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

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
Fasteignin Vesturgata 30 ásamt viðbótarbyggingarrétti

Kópavogsbraut 103A - Kópavogi. Glæsilegt parhús.
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• 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.
• Samþykkt hefur verið byggingarleyfi sem felur í sér að endurbyggja núverandi hús á lóðinni ásamt því að byggja þrjár
nýjar byggingar. Húsið skal gerast upp í sem upprunalegastri mynd.
• Í núverandi húsi á lóðinni eru fjórar íbúðareiningar.
• Í fyrirhugðum nýbyggingum er gert ráð fyrir fjórum íbúðareiningum. Gert er ráð fyrir tveimur atvinnurýmum þ.e. í kjallara
einnar nýbyggingarinnar auk þess sem kjallari núverandi húss verður dýpkaður undir atvinnurými.
• Heildarstærð verður samtals að birtu flatarmáli 536,3 fermetrar. Lóðin er eignarlóð 498,5 fermetrar að stærð.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög gott 200,1 fermetra parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 25,0 fermetra innbyggðum bílskúr í suðurhlíðum í
Vesturbæ Kópavogs.
• Útsýnis nýtur frá stofum og af svölum efri hæðar til suðurs og vesturs.
• Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjað á sl. árum. Nýleg innrétting og tæki eru í eldhúsi og bæði baðherbergi og
gestasnyrting hafa verið endurnýjuð. Aukin lofthæð er í stofu og eldhúsi. Fallegur arinn í stofu. Þrjú svefnherbergi.
Sjónvarpsherbergi.
• Lóðin hefur verið endurgerð frá grunni árið 2019. Tyrfðar flatir, fallegur gróður. Verandir og tröppur eru úr lerki.

Verð 162,0 millj.

Við Apavatn

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

Sérbýli á einni hæð óskast í Kópavogi eða í Garðabæ

Einbýli, raðhús eða parhús á einni hæð óskast í skiptum fyrir glæsilega 160 fermetra íbúð í lyftuhúsi í Akrahverfi í Garðabæ

Efstihjalli 7- Kópavogi. 3ja herb. íbúð – getur losnað strax

Skipholt 21 –Til leigu vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
• 3ja herbergja 91,3 fermetra íbúð á 2. hæð að meðtaldri sér geymslu í fjölbýlishúsi við Efstahjalla í Kópavogi.
• Íbúðin skiptist í hol, opið eldhús, baðherbergi, rúmgott hjónaherbergi, barnaherbergi, borðstofu og stofu. Útgengi er á
svalir til suðurs frá stofu.
• Fjöldi bílastæða er framan við húsið á lóð til norðurs. Sunnan við húsið er stór sameiginlegur garður.
• Eignin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 49,9 millj.

• 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.

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

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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga

KROSSHAMRAR 8, 112 REYKJAVÍK
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OPIÐ HÚS 2. NÓVEMBER FRÁ KL. 17.15 TIL 17.45.
Vel skipulag og mikið endurnýjað steinsteypt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist m.a. í góða stofu, stórt eldhús, 4 góð svefnherbergi, sjónvarpshol, baðherbergi
og þvottaherbergi með snyrtingu. Stærð hússins er 180 fm þar af er bílskúr 43 fm. Stór lóð með
verönd og hellulögðum bílastæðum. Mjög góð staðsetning á vinsælum stað í Grafarvogi.
Stutt í skóla og gönguleiðir.
Afhending fljótlega. Verð kr. 134.9 millj.
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Upplýsingar gefa:

Dan Wiium, lögg. fast.
símar 533-4040 og 896-4013
dan@kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Erum við
að leita
að þér?

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

hagvangur.is

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Hafnarfjörður
Reykjavík: Fossvogur og Miðbær

íbúð nr.

7.003.361 kr.
Búseturéttur:
163.259 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: kr. 3.500.000
Afhending að ósk seljanda: Byrjun janúar.

Búseturéttur:
9.636.745 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
214.859 kr.
Mögulegt lán: kr. 4.800.000
Afhending að ósk seljanda: Í desember.

ÁVINNINGUR

BÚSETI ER STOLTUR
AÐILI AÐ:

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald
INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI
Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.
Birt með fyrirvara um villur og breytingar
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Atvinnuhúsnæði til leigu.
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SKÓGARVEGUR 16 · 103 RVK.

ÍS

EINHOLT 6 · 105 RVK.

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
Gluggar á báðum
hliðum
húsnæðisins.
ÞVERHOLT 23 · 105 RVK. í bita, engar súlur.
ENGJAHLÍÐ
3A · 221
HFJ.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
75,5
74,6
Eignin
er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

202

303

SÉRBÍLASTÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

íbúð nr.

9.248.952 kr.
Búseturéttur:
212.021 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: kr. 4.600.000
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

3ja

herb.

RÚMGÓÐAR SVALIR

íbúð nr.

4.884.516 kr.
Búseturéttur:
183.556 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: kr. 1.200.000
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning.
NÝTT ÍHúsnæðið
SÖLU er með gott auglýsinÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghátFyrsta umsækjenda gefst taðri
kostur
Umsóknarfrestur:
nóv. kl.
16:00.
starfsemi. Stærð
415 fm. þ.e. 330Til
fm 9.
verslun
og 85
fm
á að ganga frá kaupum óháð
Rafræn
úthlutun:
lagerhúsnæði. Eignin
er laus
strax. 10. nóv. kl. 10.00.
félagsnúmeri. Ef ekki berst
Umsækjendum er raðað í röð þar sem
hámarkstilboð hefur seljandi
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um
rétt til að gera gagntilboð eðaDan V.S. Wiium
sömu tilboðsfjárhæð Ólafur
er að Guðmundsson
ræða
hdl., og löggiltur fasteignasali
Sölustjóri,
sími: 896 4090
raðast umsækjendur eftir
félagsnúmeri.
hafna tilboðinu.
Með því að
skanna QR
kóðann ferðu
beint inn á
lausar íbúðir
á vef Búseta.

VERTU Í SAMBANDI

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

Þessi vifta skynjar skítalykt
TILBOÐ
31.634
var 38.119

Skynjar lykt - Skynjar raka - Mjög hljóðlát - App eða Takkar

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

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ HH RÁÐGJÖF
KOSTAR AÐEINS 24.500 kr.*
Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.
Ódýrt

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

•
•
•
•
•

Flokkunarkerfi
Aðstoð við textagerð
Svarpóstar
Viðbótarþjónustur
Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
•
•
•
•
•

Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín birtist í Atvinnuappinu og á Atvinnuvef HH Ráðgjafar og dv.is

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

*Verð er án vsk.

