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ÍSLEIFSBÚÐ
Hagkvæmt húsnæði

FASTEIGNIR

FYRIR KRÖFUHARÐA
VANDAÐAR EIGNIR

Húsið er reist úr steyptum samloku einingum. Þak er einangrað
og frágengið með Firestone EPDM og malarfargi.
Þrjú svefnherbergi, eldhús, stofa/borðstofa, baðherbergi,
þvottahús, geymsla og bílskúr.

ÍSLEIFSBÚÐ
Raðhús á einni hæð með
bílskúr. Afhendist tilbúið til
innréttinga á byggingastigi 5.

STÓRT OG BJART MIÐRÝMI
Hönnun eignanna er einstaklega góð. Mikið og bjart miðrými með útgengi í garð.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, geymslu og
bílskúr.
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ÞORLÁKSHÖFN
Suðurland er einstakt og sá landshluti Íslands, sem lang flestir ferðamenn sækja heim, þar
má finna allt sem gerir Ísland eftirsóknarvert til heimsókna árið um kring.
Á vetrum glitrar sólin á perluhvítan snjóinn, langar myrkar vetrarnætur dansa norðurljósin
um stjörnubjart himinhvolfið og tunglið veður í skýjum, þá ríkir fegurðin, þögnin og
friðurinn, ógleymanlegt þeim sem fá að upplifa. Ferðalög um hálendið sem og láglendið
eru ólýsanlegar ævintýraferðir, jafnt sumar sem vetur.
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GÓÐUR STAÐUR
TIL AÐ BÚA
Um 40 mínútna akstur frá Reykjavík og 15 mínútna akstur frá Hveragerði.
Í Þorlákshöfn er öll þjónusta við barnafólk og fjölskyldur í Þorlákshöfn til
fyrirmyndar.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað í Þorlákshöfn á síðustu árum. Íþróttahús
og sundaðstaða eru til fyrirmyndar, glæsilegir íþróttavellir í næsta nágrenni
auk leikskóli og skóla í hæsta gæðaflokki. Stuttar vegalengdir einfalda allar
samgöngur og börnin geta gengið örugg í skóla og tómstundastarf, sem er í
seilingarfjarlægð.
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EIGNIRNAR
NÝJAR OG GLÆSILEG RAÐHÚS Í ÞORLÁKSHÖFN.
Um er að ræða raðhús á einni hæð með bílskúr. Afhendist tilbúið til innréttinga á
byggingastigi 5.
Þrjú svefnherbergi, eldhús, stofa/borðstofa, baðherbergi, þvottahús, geymsla og bílskúr.
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SVEFNHERBGI

BAÐHERBERGI

BÍLSKÚR

stærðir frá 14,8m2, 11,6m2 og
11,5m2.

6,3 fermetrar og er gert ráð fyrir
sturtu og upphengdu salerni.

32,4 fermetrar
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Birt stærð verður 157m2 á enda raðhúsunum og 153m2 á miðju raðhúsunum.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu,þrjú svefnherbergi baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Lýsing eignar:
Forstofa er rúmgóðum 4,5m2.
Eldhús myndar opið rými með borðstofu og stofu er það alrými 42,6m2.
Stofa er rúmgóð og björt. Útgengt út í garð/verönd.
Þrjú svefnherbergi stærðir frá 14,8m2, 11,6m2 og 11,5m2.
Baðherbergi er 6,3m2 og er gert ráð fyrir sturtu og upphengdu salerni.
Þvottahús 4,5m2.
Bílskúr er 32,4m2.
Eignin er á góðum stað í Þorlákshöfn, stutt er í leikskóla, grunnskóla, íþróttasvæði og alla helsta
þjónustu.
Gjöld sem kaupandi þarf að standa straum af vegna kaupanna:
1. Stimpilgjald af kaupsamningi - 0.8% af heildarfasteignamati / 1.6% fyrir lögaðila. (0.4% við fyrstu
kaup einstaklinga).
2. Þinglýsingagjald af kaupsamningi, veðskuldabréfi, veðleyfi o.fl.- kr. 2.500 af hverju skjali.
3. Lántökugjald lánastofnunar - samanber gjaldskrá viðkomandi lánastofnunar.
4. Umsýsluþóknun til fasteignasölu, sbr.kauptilboð.
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Fasteignaverð nýlegra
eigna í Þorlákshöfn
Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands er fasteignaverð um 62% miðað við
sama tíma fyrir 2 árum.
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Þú ert í góðum höndum
Við hjá 450 fasteignasölu göngum mjög langt til að veita seljendum þá allra
bestu þjónustu sem völ er á. Þínar óskir og hagsmunir skipta okkur öllu máli
og við leggjum okkur alla fram að koma til móts við þínar þarfir. Með mikilli
reynslu og hnitmiðaðri markaðssetningu, seljum við eignina þína fljótt og
örugglega.
Okkar helstu markmið eru: Að okkar viðskiptavinir fái alltaf fyrirmyndar
þjónustu þannig að allir séu ánægðir og geti hiklaust mælt með okkur við
aðra sem eru í söluhugleiðingum.

Baldur Jezorski
löggiltur fasteignasali

baldur@450.is

sími 776 0615

Páll Pálsson
löggiltur fasteignasali

palli@450.is

sími 775 4000
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Þ O R L ÁKSHÖ F
ÞJÓNUSTA OG AFÞREYING
Service & Activites

KR. Verslun / Supermarket
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Apótek / Pharmacy
Kompan - klippistofa / Hair Salon
Vínbúð / Wine Store
Meitillinn - veitingastaður / Restaurant
Café Sól - kaffihús og bakarí / Coffeehouse
& bakery
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Hendur í Höfn - veitingastaður, kaffihús
& Glerlistasmiðja / Café-bistro. Art Gallery
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Svarti Sauðurinn - veitingastaður / Restaurant
Black Beach Guesthouse - Gistiheimili
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Black Beach Tours - afþreying / Activities

15

Black Beach Cottages - orlofshús / Cottages
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Skálinn - bensínstöð, hraðbanki og sjoppa
Gas station, ATM & shop
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ÓB bensínstöð / Gas station

18

Golfvöllur / Golf course

19

Strandblakvöllur / Beach volleyball court
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Frisbígolfvöllur / Frisbee golf course
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ARGH - gallerí og vinnustofa / Art Gallery
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Selvogsbraut

12
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Lyngberg

05
Setberg

Knarrarberg

Lýsuberg

04
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Kléberg

03
02
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Biskupab

úðir
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Útsýnisskífa / Viewpoint

Heilsuhringur / Exercise path

12

Skrúðgarður / Town park

02.2019

Hundagerði / Dog park
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15

Aðgangur í fjöru / Access to black beach
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ÁHUGAVERÐIR STAÐIR
Interesting places

Söguskilti
History signs around Thorlakshofn

A
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Nesbraut

01

Ölfusbraut

11

Hafnarberg

10

Eyjahraun

Hafnarberg

VISS - vinnu- og hæfingarstöð og gallerí
Gallery

ð
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9-an - íbúðir eldri borgara
Apartments for senior citizens

Haukab.
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07

Br ynjólfsbúð

Þjónustumiðstöð Ölfuss

Sambyggð

7

r

Norðu

Heinaberg

Leikskólinn Bergheimar / Kindergarten

Finnsbúð

6

Básahraun
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Setberg

Grunnskólinn í Þorlákshöfn
Elementary school
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Gissurarbúð

5

ð

Tjaldsvæði Þorlákshafnar / Campsite
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Ísle

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Sports Center & Swimming Pool

búð

3

ndar vegur

Suðurstra

ngs

Heilsugæslan / Health Care

Klæ

2

ð

Ráðhús Ölfuss / City Hall
Bæjarbókasafn Ölfuss / Library
Landsbankinn / Bank
Pósturinn / Post Office

Páls
bú

1

Hafnarberg
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Hafnarsskeið

ar ve

fn
ksha

Þorlá

gur

ar vík

Hafn

18
Golfskáli

Hraunb.

Óseyra
rbraut

15

Skötubót
Austurgarður

10

12

Selvogsbraut

Unubakki

D

Svartaskersbryggja

14

16
13
7

Skálholtsbraut

11

01

Skarfaskersbryggja

Reykjabraut

Hafnars

Óseyrarbraut

Oddabraut

Hjallabraut

keið
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Egilsbraut

09

Suðurvararbryggja

08

07

abr.

Sunnubr.
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Mán

Skálholtsbraut

14

10

17
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Egilsbraut

06

Suðurvör
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Stekkjarbót

13

F

Hafnarnesviti

Hafnarnes
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- hamingjan er hér

INNRI FRÁGANGUR
Samkvæmt skilalýsingu

LÝSING

RAFKERFI

Húsið er reist úr steyptum samloku einingum.

• Allar lagnaleiðir í loft og veggi verða komnar.

Þak er einangrað og frágengið með Firestone

• Búið verður að draga í og setja vinnulýsingu

EPDM og malarfargi. Að utan er málað. Gluggar

í hvert herbergi. • Dósir fyrir halogenlýsingu

og hurðir eru trégluggar frá Gluggatækni ehf.

verða í stofulofti, eldhúsi, böðum og gangi.

Bílskúrshurðar verðastálhurðar frá Gluggatækni

Miðað er við 40 dósir. • Aðaltafla verður uppsett

ehf og verður uppsett með rafmagnsopnara.

LÝSING
INNANHÚSS

HITAKERFI

Milliveggir innanhúss verða upp byggðir úr 70mm

Niðurföll verða komin í bílskúr, sama á við

grind, klæddir tvöföldu gifslagi. • Ekki er gert ráð

öryggisniðurföll á böðum og þvottahúsi.

fyrir niðurteknum loftum. • Steypt loft og steyptir

Neysluvatnslagnir verða fullfrágengnar rör i

veggir verða slípuð og sandspörtluð 2 umferðir,

rör að tækjum með loki. Ekki eru innifalin nein

eftir er að blettspartla, grunna og mála. Milliveggir

innbyggð hreinlætistæki. Hitalagnir verða

og útveggir verða tilbúnir undir spörtlun. •

steyptar í botnplötu og tengdar. Rafstýringar

Botnplata verður vélslípuð steinsteypa.

og mótorlokar fyrir gólfhita eru ekki innifaldar.
Gert er ráð fyrir forhitara á neysluvatnskerfi
en ekki á hitakerfi. Hitakerfi verður með
uppblöndun. • Öll inntaksgjöld verða greidd.

LÓÐ
Lóð verður grófjöfnuð sem næst 25 cm undir
endanlegu yfirborði lóðar. Búið verður að
jarðvegsskipta fyrir framan bílskúr. Steyptir
garðveggir eru ekki innifaldir.

Breytingar.
Óski kaupandi eftir breytingum á frágangi hússins er sérstaklega um það samið.
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