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Fold fasteignasala kynnir: 
Glæsilegt ca. 326 fm parhús 
á frábærum stað við Hvassa-
leiti. Húsið er tvær hæðir og 
kjallari og skiptist í stofur, 
sólstofu, fimm svefnher-
bergi, eldhús, baðherbergi og 
geymslu. Tvennar svalir og 
innbyggður bílskúr.

Neðri hæð: Komið í flísalagt and-
dyri, þaðan er gengt í flísalagða 
gestasnyrtingu og í bílskúr.

Rúmgott eldhús með fallegri 
sérsmíðaðri eldhúsinnréttingu og 
stórum borðkrók. Þar er halogen-
helluborð, Miele-bakaraofn í 
vinnuhæð. Siemens-ísskápur er 
innbyggður í innréttingu og fylgir 
ásamt AEG-uppþvottavél.

Rúmgóð stofa og borðstofa, 
þaðan er útgengt í flísalagða sól-
stofu og frá henni út á stóran pall og 
þaðan í fallegan garð.

Efri hæð: Rúmgott sjónvarps-
hol, útgengt er frá því á suður-
svalir. Rúmgott hjónaherbergi með 
skápum, hægt að ganga út frá því á 
vestursvalir. Tvö rúmgóð barnaher-
bergi. Stórt flísalagt baðherbergi 

með baðkari og sturtuklefa. Á 
hæðinni er einnig þvottahús.

Kjallari: Í kjallara eru tvö mjög 
rúmgóð herbergi, við annað þeirra 
er sérinngangur. Þar eru lagnir fyrir 
salerni og því mögulegt að útbúa 
séríbúð. Einnig er stór geymsla í 
kjallara.

Gólfefni er fallegt eikarparket 
með fiskibeinamunstri. Stað-
setning er frábær í grennd við 

Kringluna, Borgarleikhús, góða 
skóla og fleira.

Opið hús í dag klukkan 16-17, 
verið velkomin. n

Fold fasteignasala, s. 552-1400, Sól-
túni 20, 105 Reykjavík. fold@fold.
is. Viðar, s. 694-1401/Gústaf Adolf, 
s. 895-7205/Einar, s. 893-9132/
Hörður, s. 8995209, www.fold.is

Parhús á frábærum stað

Húsið stendur 
við Hvassaleiti 
en þaðan er 
stutt í Kringluna 
og skólar eru 
einnig í næsta 
nágrenni.

Góð lóð er aftan við húsið.  MYND/AÐSEND

Erum að leita að eignum fyrir viðskiptavini okkar:

• Sérbýli í Árbæ, 5-6 svefnherbergi.
• Einbýli í miðborginni eða Vesturbænum, 4-5 svefnherb.
• Nýlegt eða mikið endurnýjað sérbýli á 2 hæðum í   
 austurborginni eða Mosfellsbæ.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir Lögg. fast.
gsm: 862-1110. hrafnhildur@husasalan.is

• 3ja eða 4ra herbergja nýlega íbúð í 101 eða 105,  
 helst með bílageymslu
• 3ja herbergja íbúð í Bökkunum Breiðholti
• 2ja herbergja 60 - 70 fm íbúð í Breiðholti

Geir Sigurðsson Lögg. fast.
gsm. 655-9000. geir@husasalan.is

2022
2002 Á traustum 

grunni í 20 ár
Grensásvegur 3, 2 hæð        108 Reykjavík        Sími 530 6500        heimili@heimili.is      heimili.is

Við seljum vel og örugglega.
Hrafnhildur

Björk
Baldursdó�r

862-1110
hrafnhildur@husasalan.is

Geir
Sigurðsson
655-9000
geir@husasalan.is

HRINGDU NÚNA!
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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.

Björgvin Óskarsson lglm, s. 773-4500  bjorgvin@atv.is  
Óskar Mikaelsson lgfs., s. 773-4700  oskar@atveignir.is

Veitingastaður - 101 Reykjavík
Einstakt tækifæri! Á besta stað miðsvæðis. 
Einn þekktasti og vinsælasti veitingastaðurinn!

Heildsala - Snyrtivörur 
Mjög þekktar og vinsælar snyrtivörur fyrir dömurnar. 
Góðar dreifileiðir. 

Kaffihús – Kópavogur – Gott verð !
Lítið nett kaffihús með afgreiðslu-bakarí á besta stað í 
Kópavogi. Góð kjör og langtíma-leiga.

Framleiðslu Eldhús – Tækifæri !
Fullbúið glæsilegt nýtt húsnæði með starfsleyfi fyrir 
hverskyns matvælaframleiðslu um 550 m2.

Blóma- og gjafavöruverslun
Glæsilegt vöruúrval. Einstaklega góð staðsetning. 
Verslun, smásala, heildsala, netverslun.

Glæsileg Líkamsmeðferðarstofa
Vel staðsett miðsvæðis. Fjölbreyttar meðferðir.

Sérhæfður innflutningur – Gott verð!
Eigin innflutingur og hönnun á kvarts plötum fyrir t.d. 
heimili og fyrirtæki. Trygg viðskiptasambönd.  

Síðumúla 31
108 Reykjavík

517 3500
fyrirtækjasala.is

Viltu selja rekstur eða húsnæði? Hafðu samband við okkur

Hafðu samband, fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



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 nk. fimmtudag 1.desember  frá kl. 17.15 – 17.45
•	Vel	skipulagt	164,1	fermetra	raðhús	á	einni	hæð	með	bílskúr	við	Barðastaði	í	Grafarvogi.	Hellulagt	bílastæði	fyrir	allt	að	
4	bíla.

•	Aukin	lofthæð	er	í	húsinu	og	hefur	eignin	hefur	verið	töluvert	endurnýjuð	að	undanförnu	m.a.	er	nýtt	parket	á	gólfum	
og	lýsing	hefur	verið	endurnýjuð.

•	Eignin	skiptist	í	forstofu,	þvottaherbergi,	eldhús,	samliggjandi	stofur,	hol,	baðherbergi,	hjónaherbergi	með	fataherbergi	
innaf	og	tvö	barnaherbergi.	Geymsla	er	innaf	bílskúr.

•	Húsið	er	mjög	vel	staðsett	í	nálægð	við	golfvöll	Grafarvogs.	Góð	aðkoma	er	að	húsinu	og	hitalagnir	eru	undir	stétt	og	
innkeyrslu.	Falleg	gróin	lóð	með	skjólsælli	viðarverönd.		 	 	 							Verð 115,5 millj.

•	Vel	skipulögð	5	herbergja	endaíbúð	á	2.	hæð	við	Austurberg	auk	18,0	fermetra	bílskúrs.	
•	 Íbúðin	er	með	gluggum	í	þrjár	áttir.	Stórar	flísalagðar	svalir	til	suðurs.	Sér	þvottaherbergi	með	glugga	og	búri	innaf		
er	innan	íbúðar.		Sér	geymsla	á	1.	hæð.	

•	Stofa	er	rúmgóð	og	björt.	Þrjú	rúmgóð	herbergi.	Eldhús	opið	við	hol	og	með	borðaðstöðu.			
Bílskúrinn	er	18,0	fermetrar	að	stærð	og	er	með	rafmagni	og	hita.

•	 Íbúðin	er	laus	til	afhendingar	fljótlega.	
•	Staðsetning	eignarinnar	er	góð	og	stutt	er	í	leikskóla,	skóla,	sundlaug,	íþróttasvæði,	verslanir	og	þjónustu.	
	 	 	 	 	 	 	 	 									Verð 59,9 millj.

•	Naustavör	58	er	4ra	hæða	nýbygging	í	Bryggjuhverfinu	í	vesturbæ	Kópavogs.
•	Um	er	að	ræða	2ja	–	3ja	og	4ra	herbergja	íbúðir	sem	eru	til	afhendingar	í	mars	2023.
•	Allar	innréttingar	eru	frá	Brúnás,	AEG	eldhústæki	og	blöndunartæki	frá	Tengi.		Íbúðirnar	verða	afhent	án	gólfefna,	en	
flísar	verða	á	gólfi	á	baðherbergi	og	þvottaherbergi.							

•	Stæði	í	bílageymslu	fylgir	öllum	íbúðum.	
•	Byggingaraðili	er	Byggingarfélag	Gylfa	og	Gunnars	hf.,	www.bygg.is

Aðeins	7	íbúðir	óseldar	auk	einnar	2ja	herbergja	íbúðar	í	nr.	52

Barðastaðir 49. Raðhús í nálægð við golfvöll og náttúru

Austurberg 20-  5 herbergja endaíbúð ásamt bílskúr

Naustavör 58 - Nýjar og glæsilegar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kóp.

OPIÐ HÚS

Á FIM
MTUDAG

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

Eignin	verður	til	sýnis	í	dag,	þriðudag	frá	kl.	17.00	–	17.30
•	Mjög	fín	4ra	herbergja	íbúð	110,1	fermetra	íbúð	á	2.	hæð	að	meðtaldri	sér	geymslu	í	lyftuhúsi	við	Sandavað	5		
í	Norðlingaholti.	

•	Stórar	flísalagðar	yfirbyggðar	opnanlegar	svalir	til	suðausturs.	Þvottaherbergi	innan	íbúðar	og	sér	stæði	í	bílakjallara.
•	Þrjú	svefnherbergi.	Rúmgóð	og	björt	stofa/borðstofa.	Eldhús	er	opið	við	stofu	með	stórri	eyju	og	góðum	hirslum.
•	Eignin	getur	verið	laus	til	afhendingar	fljótlega.	

Verð 78,9 millj.

Sandavað 5 – 4ra herbergja íbúð í Norðingaholti

Grímsnes - Kiðjaberg - Öndverðarnes
Óskum eftir glæsilegu sumarhúsi, heilsárshúsi í sumarhúsabyggð í Kiðjabergi eða Öndverðarnesi fyrir traustan kaupanda

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

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is





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

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga



viftur.is

Innfelldir Loftventlar

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

loftventlar sem falla inn í Gifsplötur

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


