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F élag fasteignasala hefur tekið að sér að dreifa fræðsluefni um eldvarn-
ir til félagsmanna sinna en gert er ráð fyrir að handbók um eldvarnir 

heimilisins fylgi hverjum gerðum kaupsamningi. Eldvarnabandalagið 
gefur efnið út og stendur straum af kostnaði.

Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, segist ánægður 
með að geta tekið þátt í svo mikilvægu verkefni. „Þegar fólk kaupir húsnæði er 
einmitt gott tilefni til þess að huga að eldvörnum og tryggja að á nýja heimil-
inu séu nægilega margir reykskynjarar og annar eldvarnabúnaður.”  Grétar og 
Björn Karlsson brunamálastjóri skrifuðu undir samkomulag þessa efnis nýverið 
og gildir það til tveggja ára. Í því segir meðal annars að aðilar séu sammála um 
mikilvægi þess að auka eldvarnir á heimilum til að draga úr líkum á tjóni.

Í handbók heimilisins um eldvarnir sem Eldvarnabandalagið gaf út á dögun-
um er að finna upplýsingar og ráð um nánast hvaðeina sem snertir eldvarnir á 
heimilum. Fjallað er meðal annars um reykskynjara, flóttaáætlun, slökkvibúnað, 
gas, og eldfim efni, brunahólfun, eldvarnir fjölbýlishúsa og brunatryggingar. 

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir heimil-
anna. Aðild að því eiga: Brunamálastofnun, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag 
Íslands, Félag slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
manna, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins, TM hf., VÍS hf. og Vörður tryggingar hf.

Fræða um eldvarnir

Björn Karlsson 
brunamálastjóri og 
Grétar Jónasson, 
framkvæmdastjóri 
Félags fasteignasala, 
hampa handbók um 
eldvarnir heimilisins.

Fasteignasalan Miklaborg er 
með á skrá parhús í Hjalla-
hverfi í Kópavogi.

Eignin er 214,6 fm parhús með 
innbyggðum bílskúr, stórum palli 
og fallegri lóð. Það er smekklega 
innréttað með vönduðum gólfefn-
um, góðu skipulagi og rúmgóðum 
herbergjum. Húsið stendur hátt 
innst í botnlanga í Hjallahverfi 
með góðu útsýni.

Komið er inn í forstofu með 
náttúruflísum á gólfi, hiti er í 
gólfi. Innaf forstofu er gestabað 
og innangengt í bílskúr.

Eldhúsið er með mahóní inn-
réttingu, gashelluborði og tækjum 
með stáláferð. Stofa og borðstofa 
liggja saman í stóru rými þar 
sem hátt er til lofts og útgengt út 
á flísalagðar svalir með góðu út-
sýni, gegnheilt parket er á gólf-
um í stofum og eldhúsi en hluti 
með náttúruflísum. Svalir húss-
ins liggja meðfram tveimur hlið-
um hússins, í suður og austur.

Stiginn á neðri hæðina er flísa-

lagður. Þrjú svefnherbergi eru 
á neðri hæð, sjónvarpshol með 
parketi, flísalagt þvottahús með 
innréttingum, flísalagt baðher-
bergi með baðkari, sturtuklefa og 
viðarinnréttingu. Af gangi neðri 
hæðar og úr hjónaherbergi er út-

gengt út á stóra timburverönd 
með skjólveggjum með heitum 
potti.

Innkeyrslan er hellulögð með 
hitalögn. Bílskúrinn er flísalagð-
ur með rafmagn og hita, loft er 
óklætt.

Vandað og vel staðsett 
parhús í Kópavogi

Stofa og borðstofa liggja saman í stóru  rými þar sem hátt er til lofts og útgengt á 
svalir. 

Seldu hjá okkur í desember og fáðu veglega 
jólagjöf.

Kíktu inn á www.landmark.is!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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Ánanaust
Glæsileg 3ja herbergja
Aukin lofthæð
Lyftuhús
Allt sér

Skólagerði
Glæsilegt parhús
Frábær staðsetning
Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað
Góður bílskúr
Barnvænt hverfi

Selvogsbraut
Endaraðhús á einni hæð
4 svefnherbergi
Bílskúr
Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu

Hverfisgata - 
Hafnarfirði
Mjög sjarmerandi hús í 
grónu hverfi
Gagngerar endurbætur að 
utan og innan
Tvær samþykktar íbúðir

Seljavegur
Stúdíóíbúð
Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft
Stutt í bæinn

Kópavogsbraut
Glæsileg neðri sérhæð
Tilbúin til innréttinga
Frábær útsýnisstaður
Kauptækifæri

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Guðrúnu 
Pétursdóttur 
skjalagerð

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Dúfnahólar
2ja herbergja
Bílskúr
Góð sameign

Úthlíð
Skemmtileg rishæð
Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning 

Leifsgata 101
Góð 2ja herbergja
Frábær staðsetning
Stutt í skóla
Góð áhvílandi lán 
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Sævargarðar
Gullfallegt raðhús
Góð verönd með heitum 
potti
Frábært útsýni
Vinsæl staðsetning

Kríuhólar
Endaíbúð
3 góð herbergi ásamt 
vinnuherbergi
Auðveld kaup
Skipti á stærri eign á
höfuðborgarsvæðinu

Austurströnd 
- góð kaup
Rúmgóðar stofur
- Glæsilegt útsýni
- Stæði í bílageymslu
- Lyfta

Hlíðarsmári
Vel staðsett skrifstofurými
Stærð 141 fm
Rúmgóðar skrifstofur
Næg bílastæði
Lyftuhús

Eskivellir
4ra herbergja
Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á
minni eign í Reykjavík

Lækjasmári
 4-5 herbergja, 135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni 
eign

Hraunbær
Björt 3ja herbergja
Yfirtakanleg lán, ca 13 
milljónir
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði

Rjúpnasalir
Falleg 3ja herb
8 hæð lyftublokk
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign
Glæsilegt útsýni 

Goðaborgir
Falleg 3 herb. 86,5 fm 
endaíbúð
Einstakur útsýnisstaður
Sérinngangur
Þriðja hæð

 2ja v. 16,9 m.

Stúdíó v. 11,9 m.

3ja v.17,9 m.

Raðhús v. 23,2 m.

2ja v. 12,9 m.

3ja v. 19,9 m.

4ra v. 21m.  3ja v. 00 m.

Einbýli v. 35 m.

4- 5 herb v. 29,9m.

 3ja v. 21,9

Parhús v. 41,9 m.

 Raðhús v. 54 m.

 3ja  v. 26,5 m.

2ja v. 14,3 m.

 Atv. v. 21,5 m. 4ra v. 22,5 m.

 Hæð v. 36,3 m.

Grænlandsleið
Neðri sérhæð
2ja til 3ja herbergja
Sérinngangur
Góð staðsetning 

2-3ja v. 20,5 m.

Flúðasel
Endaraðhús með bílskúr
4 svefnherbergi
Afgirtur garður
Skipti á minni eign 

 Raðhús v. 31,5 m.

Einbýli v. 77 m.

Kristnibraut
Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm
Góðar stofur
Vönduð eign

4ra v. 25,9 m.
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Viðjugerði
Glæsilegt einbýli
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
317,5 fm skv. FMR

Heiðarhjalli
Vandað 214,6 fm parhús
Glæsileg staðsetning
Mikið útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr 

 Parhús v. 59,5m.

Marbakkabraut
Einbýlishús með aukaíbúð
Pallabyggt
161 fm með bílskúr
Góð staðsetning

Einbýli v 34,2 m
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Karl Gunnarsson og Kristján P. Arnarsson, 
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HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ

4ra

Vorum að fá í einkasölu sérstaklega fallega 4ra herb. 
118 ferm. íb. á 2. hæð í litlu og vel staðsetu fjölbýli. 
Stofa, borðst.,  m. suðursvölu,  eldhús m. nýl. innr., 
þvottaherb/búr inn af eldh., endurn. baðherb., 3 
svefnherb. Hús nýmálað. 
LAUS STRAX. Ásett verð 23,9 millj.  

Vorum að fá í einkasölu fallegt og gott raðhús á 
þessum vinsæla stað. Húsið, sem er samtals 175 ferm., 
skiptist í stofu, borðstofu, 4 svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús og bílskúr. 
Fallegt útsýni. SKIPTI ATH.  

BREIÐVANGUR – HAFNARF.

LÁTRASTRÖND – SELTJN Raðh.

Í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt góðum 
bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. Stofa, 
borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð suður 
verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. á minni eign. 
LAUST FLJÓTL. Ásett verð 39,8 millj. 

Einb.
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FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

VERTU MEÐ 
VIÐSKIPTIN Í 
RASSVASANUM

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta vinninga í 
hverri viku.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEEÐEÐÐÐÐÐÐÐÐ

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


