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Sæból 33-35 

Lýsing á húsi og einstökum íbúðum, auk frekari skilmála 
 
Bæjarstjórn óskar eftir tilboðum í húsið sem eina heild, þ.e. ekki er hægt að gera tilboð í eina 
eða fleiri íbúðir sérstaklega.  
 
Tilboð skulu send á bæjarskrifstofuna, Grundargötu 30, Grundarfirði, merkt ,,Tilboð í Sæból 
33-35”. Tilboð verða að hafa borist fyrir kl. 12.00 þriðjudaginn 18. apríl n.k. þar sem þau verða 
opnuð. Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 
 
Húsið var byggt árið 1978 og er tæpir 690 m2 að stærð, lóð þess er 1958 m2. Húsið skiptist í 8 
íbúðir, fjórar í hvorum stigagangi. Í hvorum stigagangi eru tvær litlar, 57,5 m2, og tvær stórar, 
114,8 m2, íbúðir. 
Endurbætur voru gerðar á húsinu árið 2001. Þá var húsið klætt að utan, skipt um þak og glugga, 
stigahúsi breytt og svalir yfirbyggðar, auk ýmissa frekari endurbóta. 
 
 
 
Nánari lýsing á íbúðum 
 
Sæból 33 
Íbúð 1.hæð til vinstri: 
Stærð: 114,8 fm 
Herbergi: 3 svefnherbergi + geymsla í íbúð. 
Fasteignamat: 7.288.000 
Brunabótamat: 16.800.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Á 
baðherbergi og salerni eru flísar. Á svölum er ekkert gólfefni. 
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin var máluð í ágúst 2005. 
 
Sæból 33 
Íbúð 1. hæð til hægri: 
Stærð: 57,5 fm 
Herbergi: 2 svefnherbergi + geymsla í kjallara. 
Fasteignamat: 4.128.000 
Brunabótamat: 8.760.000 
 
Gólfefni:  Íbúðin er öll dúkalögð. Á svölum er ekkert gólfefni. 
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
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Sæból 33 
Íbúð 2. hæð til vinstri:  
Stærð: 114,8 fm 
Herbergi: 3 svefnherbergi + geymsla í íbúð. 
Fasteignamat: 7.288.000 
Brunabótamat: 16.800.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Ekkert 
gólfefni er á baðherbergi og salerni. Gólfefni vantar á svalir. 
  
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
 
Sæból 33 
Íbúð 2. hæð til hægri:  
Stærð: 57,8 fm 
Herbergi: 2 svefnherbergi + geymsla í kjallara. 
Fasteignamat: 4.139.000 
Brunabótamat: 8.790.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Baðherbergi 
og salerni er flísalagt. Svalir eru flísalagðar.  
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. Skipt var um borðplötu á 
eldhúsinnréttingu árið 2005. 
 
Sæból 35 
Íbúð 1. hæð til vinstri: 
Stærð: 57,5 fm 
Herbergi: 2 svefnherbergi + geymsla í kjallara. 
Fasteignamat: 4.258.000 
Brunabótamat: 9.210.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Gólfefni 
vantar á svalir. 
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
 
Sæból 35 
Íbúð 1. hæð til hægri: 
Stærð: 114,8 fm 
Herbergi: 3 svefnherbergi + geymsla í íbúð. 
Fasteignamat: 7.368.000 
Brunabótamat: 17.100.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Gólfefni 
vantar á baðherbergi og salerni. Gólfefni vantar á svalir. 
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Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
 
Sæból 35 
Íbúð 2.hæð til vinstri:  
Stærð: 57,5 fm 
Herbergi: 2 svefnherbergi + geymsla í kjallara. 
Fasteignamat: 4.258.000 
Brunabótamat: 9.210.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Gólfefni 
vantar á baðherbergi og salerni. Gólfefni vantar á svalir. 
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
 
Sæból 35 
Íbúð 2. hæð til hægri: 
Stærð: 114,8 fm 
Herbergi: 3 svefnherbergi + geymsla í íbúð. 
Fasteignamat: 7.368.000 
Brunabótamat: 17.100.000 
 
Gólfefni: Í stofu, eldhúsi, svefnherbergjum og á herbergisgangi er parket á gólfum. Gólfefni 
vantar á baðherbergi og salerni. Gólfefni vantar á svalir. 
 
Eldhúsinnrétting, fataskápar og innihurðir eru upprunalegar. 
 
Íbúðin þarfnast málningar. 
 
Annað... 
 
Leigutími einstakra íbúða: 
Sæból 33, 1.h.v. – laus 1. júní 
Sæból 33, 1.h.h. – 1 árs uppsagnarfrestur 
Sæból 33, 2.h.v. – laus 15. júní 
Sæból 33, 2.h.h. – laus 1. ágúst 
Sæból 35, 1.h.v. - laus 
Sæból 35, 1.h.h. – laus 1. september 
Sæból 35, 2.h.v. – 6 mánaða uppsagnarfrestur 
Sæból 35, 2.h.h. – laus 15. júní 
 
 


