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Miklaborg og Jórunn, lögg. 
fasteignasali, kynna: Bæjar-
gata 4 Garðabæ. Glæsilegt 
einstaklega vel skipulagt 
nýlegt parhús í Urriðaholti, 
húsið var byggt árið 2018 og 
er 200 fm að stærð. Einstakt 
útlit, fallegt bogaþak.

Húsið er hannað af Úti Inni arki
tektum og vandað hefur verið til 
með efnisval og hönnun. Húsið 
er á tveimur hæðum með inn
byggðum bílskúr. Góð aðstaða 
fyrir bíla á plani með snjóbræðslu 
fyrir tvo bíla.

Efri hæð: Komið er inn í forstofu 
með mikilli lofthæð með skáp sem 
nær upp í loft. Úr forstofu er innan
gengt í bílskúr. Úr forstofu er gengið 
í baðherbergi sem er flísalagt og þar 
er mikil lofthæð. Þegar komið er 
úr forstofu blasir við fallegt alrými 
með mikilli lofthæð. Eldhúsið er 
hannað með íburðarmikilli dökkri 
viðarinnréttingu með ljósum steini 
á borðum. Vönduð tæki í eldhúsi og 
tvöfaldur ísskápur.

Stofur eru mjög glæsilegar 
með mikilli lofthæð og gólf
síðum gluggum með útgengt út á 
suðursvalir. Stiginn á milli hæða er 
steyptur með glerhandriði. Gluggi 
á milli hæða í stiga setur mikinn 

svip á hæðina og hleypir inn fal
legri birtu.

Neðri hæð: Þegar komið er niður 
stigann tekur stórt alrými á móti 
þér með stórum suðurglugga og 
með útgengt út á pallinn. Stór 
afgirtur pallur við suðurhlið húss
ins. Á neðri hæð eru þrjú svefnher
bergi, öll mjög rúmgóð, tvö þeirra 
eru 30 fm að stærð. Hjónaher
bergið er með fataherbergi inn af 
og úr hjónaherbergi er útgengt út á 
afgirtan pall með heitum potti.

Baðherbergið á neðri hæð hefur 
verið sameinað þvottahúsinu og 
gert að einu rými, en þvottahús
aðstöðu hefur verið komið fyrir 
í bílskúrnum. Baðherbergið sem 
er flísalagt og með innfelldum 
vönduðum blöndunartækjum, er 
vel tækjum búið og með stórri inn

Glæsilegt einbýli í Garðabæ
Húsið er á 
tveimur hæðum 
með innbyggð-
um bílskúr.  
 MYND/AÐSEND

Eldhúsið er hannað með íburðarmikilli dökkri viðarinnréttingu með ljósum steini á borðum. Vönduð tæki í eldhúsi.

réttingu við handlaug með spegli 
fyrir ofan. Einnig er góður skápur 
á vegg. Smart heimiliskerfi fyrir 
lýsingu og gardínur. Frábær stað
setning innan hverfis. Laust strax.

Fasteignamat næsta árs fyrir 
2023 er kr. 142.650.000.

Um er að ræða einstaka eign, 
þar sem glæsileiki, hönnun og 
skipulag eignar fer saman. Hentugt 
fjölskylduhús. Frábær staðsetning 
innan hverfis og stutt í allar áttir. n

Nánari upplýsingar um eignina 
veitir Jórunn lögg. fasteignasali í 
síma 845-8958 eða jorunn@mikla-
borg.is 
 
Opið hús að Bæjargötu 4, Garða-
bæ, í dag frá kl 15-17. Velkomin.

2022
2002 Á traustum 

grunni í 20 ár
Grensásvegur 3, 2 hæð        108 Reykjavík        Sími 530 6500        heimili@heimili.is      heimili.is
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Fálkagata 27a: 
Opið hús þriðjud. 22.11 kl.16:30-17:15

Ca. 118,5 fm. fallegt raðhus 
á frábærum stað í vestu-
borginni: Á neðri hæð er 
forstofa, stofa, borðstofa 
eldhús og gestasnyring auk 
þvottahúss og geymslu, 
útgengi á pall með heitum 
potti.  Góður stigi upp á efri 
hæð. Á efri hæð eru þrjú 
svefnherbergi og  baðher-
bergi. Geymsluris er yfir efri 
hæðinni. 
Opið hús þriðjudag 22.11 
kl. 16:30-17:15, 
verið velkomin.

Mosagata 1, íbúð 402.
Opið hús á Miðvikudaginn 23 Frá 17:00-17:30.

Mosagata 1, íbúð 402. Björt, rúmgóð 
og vel skipulögð 4ra herbergja út-
sýnisíbúð á fjórðu hæð (efstuhæð) 
í fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í 
Garðabæ. Íbúðin er skráð 108fm og 
geymsla 8,6fm samtals 116,6fm. Gólf-
efni íbúðar: harðparket og flísar á vot-
rýmum. Innihurðar eru innfelldar með 
viðarspónlögn frá Colombini Casa.
Frábær staðsetning, en Mosagatan 
liggur hátt í Urriðaholtinu með glæsi-
legu útsýni yfir byggðina til suðurs 
og vesturs. Mosagatan liggur einnig 
næst Urriðaholtsskóla. Miklir úti-
vistarmöguleikar í nágrenninu. 
Verð 87,5 millj.

keilugrandi ,1.hæð: 
Opið hús Miðvikud. 23.11.kl. 16.30-17:30

Keilugrandi 6, 1.hæð: 
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 miðvikudag 
23.11. kl. 16:30-17.30, 
verið velkomin.

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

- íbúðum í öllum hverfum  
reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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
Viðskiptalögfr. og lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hörður Sverrisson
Hagfræðingur

lögg.fast
hordur@fold.is / 899-5209

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

Eignin verður til sýnis í dag, þriðudag frá kl. 17.15 – 17.45
•	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 69,9 millj.

•	Björt	3ja	herbergja	107,3	fermetra	íbúð	á	2.	hæð	með	svölum	til	vesturs	í	lyftuhúsi	í	Sjálandshverfinu	í	Garðabæ.		Sér	
geymsla	og	sér	bílastæði	í	bílageymslu	í	kjallara	hússins	fylgir	íbúðinni.

•	Stofa	er	með	gluggum	í	tvær	áttir	og	útgengi	á	svalir.	Eldhús	er	opið	við	stofu	og	með	eikarinnréttingum.	Bæði	svefn-
herbergin	eru	rúmgóð	og	með	fataskápum.

•	Húsið	er	klætt	að	utan	og	er	því	viðhaldslítið.
•	Baklóðin	er	með	stórum	tyrfðum	flötum.		

Verð 79,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	Vel	skipulagt	162,3	fermetra	einbýlishús	á	einni	hæð	með	tvöföldum	innbyggðum	bílskúr	og	tveimur	veröndum	ásamt	
heitum	potti	við	Stakkhamra	3	í	Grafarvogi.	

•	Eignin	stendur	á	729,0	fermetra	lóð	sem	er	með	tveimur	afgirtum	veröndum	í	suður	og	vestur.	Hellulögn	er	fyrir	framan	
bílskúr	og	hellulögn	við	húsið	að	öðru	leyti	að	hluta	til.	Tyrfðar	flatir	með	blóma-	og	trjábeðum.	

•	Eignin	skiptist	í	forstofu,	þvottaherbergi,	rúmgott	eldhús,	samliggjandi	stofur,	sjónvarpshol,	baðherbergi,	hjónaher-
bergi,	þrjú	barnaherbergi	og	bílskúr	sem	er	tvöfaldur	og	með	snyrtingu.

•	Eignin	getur	verið	laus	til	afhendingar	strax.
Verð 119,5 millj.

Sumarhús óskast

Óskum eftir glæsilegu sumarhúsi, 
heilsárshúsi í sumarhúsabyggð 
í Kiðjabergi eða Öndverðarnesi 

fyrir traustan kaupanda

Þrastarás 71- Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð - Útsýni 

Langalína 21- Sjálandi Garðabæ. 3ja herb. íbúð – svalir til vesturs 

Stakkhamrar 3 -   Einbýlishús á einni hæð 

Grímsnes
Kiðjaberg

Öndverðarnes

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

Arnarnes, Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 5 svefnherbergi – 3 baðherbergi. Nánari uppl. á skrifstofu

Naustavör 58 - Kópavogi
Nýjar og glæsilegar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. Aðeins 7 íbúðir óseldar



Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is





• Er komið að húsnæðis
skiptum eða vantar þig 
stuðning og ráðgjöf við 
erfðaskrá, kaupmála eða 
dánarbússkipti?

• Vilt þú fá lögmann þér við 
hlið sölu fasteignar án þess 
að greiða aukalega fyrir þá 
þjónustu?

• BÚUM VEL veitir nýja 
tegund þjónustu.  
Kynntu þér málið.

Elín Sigrún, lögmaður
sími 783 8600

elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Sérhæfð  
lögfræði þjónusta  
við búsetuskipti  
með áherslu á 60+

Erum við að leita að þér?



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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga



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

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.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• 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

Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr 
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ HH RÁÐGJÖF  
KOSTAR AÐEINS 24.500 kr.*

*Verð er án vsk.

Þú finnur Fréttablað dagsins
• Í aldreifingu á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

• Í öllum verslunum Bónus

• Í Húsasmiðjunni á höfuðborgarsvæðinu

• Í Firðinum

• Í Kringlunni

• Í Fjarðakaup
QR flýtilausn fyrir stafrænar útgáfur
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