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AFTUR TIL FRAMTÍÐARNike stefnir að því að setja á markað skó í anda þeirra 
sem komu fram í myndinni Back to the Future II í lok 
þessa árs. Í myndinni klæðist Marty McFly skónum 
þegar hann ferðast til ársins 2015. Skórnir munu bera 
nafnið Nike Air MAG. 

100 ÁRA SAGA Í 100 LÖNDUMTiger Balsam er náttúrulegt hitasmyrsl sem á rætur sínar að rekja til Kína til forna. 
Sagan segir að keisarar síns tíma hafi hald-
ið uppskriftinni leyndri í yfir tvö þúsund 
ár til að njóta einir töfraeiginleika smyrsl-
isins. Tiger Balsam er í dag vel þekkt um 
allan heim fyrir ótrúlegan lækningamátt og 
hefur verið selt í núverandi mynd í yfir 100 
ár til yfir 100 landa. 

100% NÁTTÚRULEGT
Tiger Balsam vinnur gríðar-lega vel á hinum ýmsu verkjum líkamans og 

er af mörgum talið áhrifa-mesta smyrsl í heiminum. Tiger Balsam inniheldur engin kemísk efni og er unnið 
úr einstakri náttúrulegri jurtablöndu, sem 
hefur sýnt sig og sannað með aldagamalli 
reynslu að er traust og árangursrík. 

EINS OG GOTT NUDD Í KRUKKUTiger Balsam fæst bæði í hitameðferð 

(Red) og kælimeðferð (White). Tiger 
Balsam hefur róandi áhrif á líkama og sál og er frábært fyrir íþróttafólk, 
þá sem lifa athafnasömu lífi sem og 
alla á heimilinu sem upplifa líkamlega 
verki.

VERKJALAUS Í VETRARKULDANUMBALSAM KYNNIR  Náttúrulegt undrasmyrsl við líkamlegum eymslum sem og 

þrálátum og langvarandi verkjum. Kemur jafnvægi á daglegt líf og gefur lík-

ama og sál nauðsynlega friðsæld frá verkjum.

VISSIR ÞÚ
að söngkonan Lady Gaga segist ekki geta verið án Tiger Bal-sam þegar hún er átónl ik f

TIGER BALSAM Tiger Balsam Red hitameðferð og Tiger Balsam White kæli-

meðferð.
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Heimili fasteignasala 530-6500 
kynnir til sölu: Vandað 240 
fm einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr 
við óbyggt friðað svæði við 
Heiðmörkina.

Húsið er fallega innréttað og vel 
tækjum búið. Húsið stendur á 811 
fm lóð. Garðurinn er afgirtur og í 
honum upphitaðar stéttir og stórir 
sólpallar með heitum potti. Hellu-
lagt upphitað bíla l é

Glæsihús við Heiðmörk

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*
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Bragavellir – Einbýli 
Stórglæsilegt 5 herbergja 
einbýlishús á Bragavöllum í 
Keflavík. Húsið er á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð er 
andyri, hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús, gesta 
salerni og vinnustofa.  
Á efri hæð er fjölskyldurými, 
baðherbergi  sjónvarps- 
herbergi, þrjú barna herbergi 
og stórt og fallegt hjónaher-
bergi

2 SÉRBLÖÐ
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SPORT Landsliðsþjálfarinn 
sáttur við stöðuna nokkrum 
dögum fyrir HM í Katar. 22
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ÚTSALA
ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
SJÓNVÖRP - ALLAR STÆRÐIR - FRÁBÆR VERÐ

GOTT FÆRI  Grafarvogsbúar fjölmenntu í brekkuna í Húsahverfi í gær. Færið var 
gott og bæði börn og fullorðnir skíðagarpar sýndu listir sínar.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

PARÍS Talið er að þrjár milljónir 
manna hafi tekið þátt í samstöðu-
göngum í Frakklandi í gær til að 
minnast þeirra sautján sem féllu 
fyrir hendi hryðjuverkamanna í 
París fyrir helgi.

Stærsta gangan var haldin í 
París, þar sem 1,5 milljónir manna 
tóku þátt. Að minnsta kosti 40 
þjóðarleiðtogar víða að úr heimin-
um tóku þátt. Þeirra á meðal voru 
David Cameron, forsætisráðherra 
Breta, og Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands.

Þátttakendur í göngunni hróp-
uðu „frelsi“ og „Charlie“ til að 
sýna blaðinu og starfsfólki þess 
stuðning sinn.

„París er miðpunktur alheims-
ins í dag,“ sagði François Holl-
ande, forseti Frakklands, í gær.

Einn árásarmanna í París hét Íslamska ríkinu stuðningi sínum á myndskeiði:

Milljónir manna gengu fyrir friði
SAMSTAÐA 
 Mikill fjöldi 
fólks safnaðist 
saman og 
hrópaði 
„frelsi“ og 
„Charlie“.
 NORDICPHOTOS/AFP

Áður en gangan hófst birtist 
myndskeið opinberlega þar sem 
Amedy Coulibal, sem réðst inn í 
matvöruverslun og hélt fólki þar í 
gíslingu, hét Íslamska ríkinu holl-
ustu sinni. Í myndskeiðinu sagðist 
hann vera í samstarfi við bræð-

urna sem réðust á ritstjórn Charlie 
Hebdo.

Breska BBC fréttastofan segir 
að um tvö þúsund lögreglumenn og 
1.350 hermenn hafi gætt almenn-
ings á meðan gangan fór fram. 
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SAMFÉLAGSMÁL Ákveðnir hópar 
virðast vera í betri stöðu en aðrir 
innan réttarvörslukerfisins hvað 
varðar nauðgunarmál.

Þetta kemur fram í nýrri rann-
sókn Hildar Fjólu Antonsdótt-
ur um meðferð nauðgunarmála. 
Efni rannsóknarinnar hefur verið 
kynnt innanríkisráðherra.

„Margir „venjulegir menn“, 
ef hægt er að orða sem svo, eru 
sakborningar í nauðgunarmálum 
en sá hópur er hlutfallslega lít-
ill þegar kemur til ákæru,“ segir 
Hildur Fjóla.

Í rannsókn Hildar Fjólu er laus-
leg skilgreining á „venjulegum 
mönnum“, höfð eftir viðmælanda 
hennar að „þeir séu ekki endilega 
í dópi eða alkóhólistar eða í ein-
hverjum afbrotum almennt“.

„Við höfum einnig séð í erlend-
um rannsóknum og sjáum það í 
þessari rannsókn einnig, að þeir 
sem eiga við félagsleg-, geðræn, 
eða áfengisvandamál að stríða, 
eru líklegri til að fara alla leið í 
íslensku réttarkerfi þegar kemur 
að þessum brotaflokki. Svo virðist 
vera að þeir sem eiga undir högg 
að sækja á einhvern hátt eigi einn-
ig undir högg að sækja í réttar-
kerfinu,“ segir Hildur Fjóla.

Hún segir þessar niðurstöður 
þurfa að skoðast betur og í sam-
hengi við það að brotaflokkur-
inn er sérstakur fyrir þær sakir 
að þarna eru sakborningar oftar 
venjulegir menn. „Það einkennir 
þennan brotaflokk að sakborning-
ar eru einhvers konar þversnið af 
þjóðinni,“ segir Hildur Fjóla.

Tryggvi Hallgrímsson, sérfræð-
ingur hjá Jafnréttisstofu, telur 
þetta eina af mörgum þörfum 
ábendingum skýrslunnar.

„Þessi þarfa ábending vísar til 
þess að kynferðisbrotamenn er að 
finna í öllum stéttum en um leið að 

frekar er ákært í málum þar sem 
gerendur hafa brotaferil, geðræn 
vandamál eða áfengis- og fíkni-
vanda. Ég hef ekki forsendur til að 
meta hvort um sé að ræða afleið-
ingar forgangsröðunar við rann-
sóknir, sem kunna að byggja á hug-
lægu mati þeirra sem þeim stýra. 
Lögreglan hefur verið að vinna að 
því að skýra verklag rannsókna, 
sem fer saman við ákveðna nýlið-
un og aukna fagmennsku. Við 
verðum að vænta þess að sú vinna 
skili sér,“ segir Tryggvi.

Viðhorf og reynsla fagaðila sem 
starfa við meðferð nauðgunar-
mála innan réttarvörslukerfisins 
var efni rannsóknar Hildar Fjólu.

Rannsóknin var unnin í sam-
starfi við innanríkisráðuneytið og 
markmið hennar var að kanna við-
horf og reynslu fagaðila og hvort 
breytinga sé þörf á málaflokknum.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
hafa verið kynntar Ólöfu Nordal 
innanríkisráðherra. Rannsóknin 
er seinni hluti rannsóknar um ein-
kenni og meðferð nauðgunarmála. 

 - sa

Ójöfn staða 
sakborninga 
Ný rannsókn leiðir í ljós að „venjulegir menn“ eru 
meirihluti sakborninga í nauðgunarmálum sem til-
kynnt eru lögreglu en fáir í hópi ákærðra.

LÍFIÐ. Unnur Eggertsdóttir 
tók upp tónlistarmyndband 
í jólafríinu. 26

Bolungarvík -1°  NA 8
Akureyri -5°  NA 6
Egilsstaðir -2°  NA 6
Kirkjubæjarkl. -5°  VNV 4
Reykjavík -4°  ANA 6

Strekkingur    NV-lands og með austur- 
ströndinni. Él eða snjókoma norðan- og 
austanlands en bjart með köflum 
suðvestan til. Minnkandi frost. 4

Þessi 
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málum þar sem gerendur 
hafa brotaferil, geðræn 

vandamál eða áfengis- og 
fíknivanda. 

Tryggvi Hallgrímsson,
sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu.

MENNING Öldin okkar með 
Hundi í óskilum fær fullt 
hús stiga. 18

Fær tugi milljóna
Ísold Uggadóttir fær vilyrði fyrir 80 
milljóna króna framleiðslustyrk frá 
Kvikmyndamiðstöð Íslands. 2
Allt óljóst  Ekkert liggur fyrir hvenær 
þingmál um endurbætur á húsnæðis-
kerfinu líta dagsins ljós. 4
Sækja í Subaru  Slitnir lásar 
gera innbrot í Subaru Legacy-bíla 
auðveldari. 6
Yfir 2.000 hafa fallið  Voðaverk 
Boko Haram í Nígeríu halda áfram og 
hafa árásaraðferðirnar vakið óhug. 8
Milljarða kostnaður  Áætlaður 
kostnaður ríkis og lífeyrissjóða vegna 
örorku er 55 milljarðar. 10

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um fjöl-
menningu. 13
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MENNING Ný íslensk kvikmynd í 
leikstjórn Ísoldar Uggadóttur hefur 
hlotið vilyrði fyrir 80 milljóna 
króna framleiðslustyrk frá Kvik-
myndamiðstöð Íslands. 

Í kvikmyndinni eru fléttað-
ar saman sögur tveggja ólíkra 
kvenna; hælisleitanda frá Úganda 
og einstæðrar móður á Reykjanesi 
sem starfar við vegabréfaskoðun 
á Keflavíkurflugvelli. Ísold segist 
hafa viljað skoða málefnið út frá 
sjónarhorni tveggja ólíkra kvenna. 
„Annars vegar frá sjónarhorni 
konu sem hneppt er í varðhald fyrir 
það eitt að reyna að bæta eigin lífs-
kjör, og hins vegar konu sem óvænt 
er farin að vinna við landamæra-
eftirlit og er þannig komin í valda-
stöðu sem hún sjálf er afar stolt af, 
í fyrstu að minnsta kosti.“

Samfélagsleg málefni hafa verið 
Ísold hugleikin, en í fjórum verð-

launastuttmyndum hennar, Góðum 
gestum, Njálsgötu, Clean og Útrás 
Reykjavík, hefur hún fengist við 
við kynhneigð, fíkniefnanotkun og 
afleiðingar efnahagshruns á heldri 
konu. Allar myndirnar eiga það 
sameiginlegt að hafa konur í aðal-
hlutverki, og er kvikmynd hennar 
„Andið eðlilega“ þar engin undan-
tekning. „Af einhverjum ástæðum 
þá dettur mér aldrei í hug að hafa 
karl í aðalhlutverki. Það er ósjálf-
rátt,“ útskýrir Ísold.

Skúli Malmquist er aðalfram-
leiðandi, og vinnur hann nú að 
áframhaldandi fjármögnun erlend-
is, í samstarfi við aðila í Svíþjóð, 
Frakklandi og Belgíu.

„Andið eðlilega“ verður fyrsta 
kvikmynd Ísoldar í fullri lengd, en 
hún lauk mastersnámi í leikstjórn 
og handritsgerð frá Columbia-
háskóla í New York vorið 2011, þar 

sem hún var meðal annars valin 
besti kvenleikstjórinn. „Verkefnið 
mitt var Útrás Reykjavík og í þessu 
tilfelli var verið að veita verðlaun 
til kvenna til hvatningar. Það var 
valið úr útskriftarhópnum og mik-
ils virði að fá þessa viðurkenningu.“ 

Konur hafa borið skarðan hlut 
frá borði síðustu ár þegar kemur 
að styrkjum frá stofnuninni og þá 
sérstaklega þegar kemur að fram-
leiðslustyrkjum til kvikmynda í 
fullri lengd. Breytinga hefur sann-
arlega orðið vart því fleiri kvik-
myndagerðarkonur hafa fengið vil-
yrði fyrir framleiðslustyrk. Kristín 
Jóhannesdóttir hlaut 90 milljóna 
vilyrði fyrir styrk til framleiðslu 
kvikmyndarinnar Þá og þegar 
elskan og Ása Helga Hjörleifsdótt-
ir 80 milljónir fyrir kvikmynd sína 
Svanurinn. 

 kristjanabjorg@frettabladid.is

Hlýtur styrk upp á 
80 milljónir króna 
Ísold Uggadóttir fær vilyrði fyrir 80 milljóna framleiðslustyrk frá Kvikmynda-
miðstöð Íslands. Kvikmyndagerðarkonur hafa fengið hlutfallslega fáa styrki.

SPENNANDI 
VERKEFNI  Ísold 
Uggadóttir gerir 
kvikmynd um 
hælisleitanda og 
einstæða móður.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR EYJÓLFSSON

MENNTAMÁL Fjölbrautaskóli Snæ-
fellinga hefur þurft að neita fjölda 
einstaklinga um nám á vorönn. 
Ástæða þess eru breytingar sem 
gerðar voru á nemendaígildum 
menntaskólanna í fjárlagafrum-
varpinu fyrir þetta ár. Jón Egg-
ert Bragason, skólameistari Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga, segir það 
bagalegt að þurfa að vísa fólki frá 
skólanum sem vilji hefja nám á 
framhaldsskólastigi. 

Fjölbrautaskólinn var með 80 
dreifnema á haustönn 2014 en 

þeir eru nú aðeins um 50 á vor-
önn 2015. Hvatinn til að taka við 
nýjum nemendum er ekki lengur 
til staðar að mati skólameistara 
„Við höfum verið að hafna nýjum 
dreifnemum á þessu ári,“ segir 
Jón Eggert.

„Við í Fjölbrautaskóla Snæfell-
inga erum með ákveðinn nem-
endakvóta og ráðuneytinu er í 
sjálfu sér sama hvort það eru 
dreifnemar eða staðarnemar,“ 
segir Jón Eggert. Skólinn er að 
miklu leyti byggður upp á fjar-

kennslu og voru á síðustu önn um 
80 nemendur í dreifnámi eins og 
það er kallað. 

„Dagskólanemendur taka upp 
stærri hluta kvótans þannig að 
minna er eftir fyrir nema í svo-
kallaðri fjarkennslu. Þeir eru ekki 
hópur sem má ekki vera í fram-
haldsskóla, síður en svo, en það er 
ekki svigrúm hjá mér til að taka 
þá inn því skólinn fær ekki greitt 
fyrir umframnemendur,“ segir Jón 
Eggert. 
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Fjölbrautaskóli Snæfellinga hefur þurft að fækka nemum í fjarnámi vegna fjárlaga ríkisstjórnarinnar:

Hafa þurft að hafna nýjum nemendum

NEITAÐ UM NÁM  Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga hefur þurft að vísa fólki frá 
skólanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍSAFJARÐARBÆR Fræðslunefnd 
Ísafjarðarbæjar leggur það til við 
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að 
loka leikskóladeild á Eyrarsól á 
næsta leikskólaári. 

Eyrarsól var starfrækt fyrir 
fimm ára börn og hugsuð sem 
úrræði vegna skorts á leikskóla-
plássum. Þegar deildin var sett á 
laggirnar var lagt til að hún yrði 
endurskoðuð að tveimur árum 
liðnum. 

Að mati fræðslunefndar er ekki 
sama þörf fyrir leikskólapláss nú 
og þegar deildin var sett á lagg-
irnar. Því er lagt til við bæjar-
stjórn að deildinni verði lokað 
næsta leikskólaár.  - sa

Ekki eins mikil þörf og áður:

Leggja til lokun 
leikskóladeildar

SAMFÉLAG Víða sleppti fólk því að klæðast buxum þegar það tók neðan-
jarðarlest í gær. Þá var nefnilega svokallaður „Buxnalausi neðanjarð-
arlestardagurinn“ í mörgum borgum. Þessi siður hófst með uppátæki 
sjö stráka í New York árið 2002. Árið 2006 tóku 150 lestarfarþegar 
í borginni þátt. Nokkrir þeirra voru handteknir fyrir óspektir á 
almannafæri en svo látnir lausir. Siðurinn hefur svo breiðst út, meðal 
annars til Evrópu. - jhh

Strákapör í New York orðin að árlegum sið um víða veröld:

Buxnalausir í neðanjarðarlest

FRJÁLSLYNDIR FARÞEGAR  Það voru nokkrir prakkarar í New York sem byrjuðu á 
því að fara buxnalausir í lest. Nú er það orðinn alþjóðlegur siður. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Hvorki forsætisráð-
herra né utanríkisráðherra voru 
viðstaddir friðargönguna í París í 
gær, vegna þeirra voðaverka sem 
dunið hafa yfir Parísarbúa síðustu 
sólarhringa. 

Urður Gunnarsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi utanríkisráðuneytis-
ins, sagði í samtali við Fréttablaðið 
að staðgengill sendiherra Íslands 
í Frakklandi hafi verið viðstadd-
ur friðargönguna sem fulltrúi 
íslenskra stjórnvalda. Hún sagði 
sendiherrann ekki hafa verið í 
Frakklandi í gær. Af þeim sökum 
hafi hann því ekki getað verið við-
staddur.

Jóhannes Þór Skúlason, aðstoð-
armaður forsætisráðherra, segir 

forsætisráðherra ekki hafa getað 
þekkst boð franskra stjórnvalda.

„Íslenskum stjórnvöldum barst 
boð frá frönsku ríkisstjórninni um 
að vera viðstödd friðargönguna 
síðdegis á föstudegi. Á þeim tíma-
punkti átti forsætisráðherra ekki 
þess kost að þekkjast boð að þessu 
sinni. Hins vegar hafði hann stuttu 
áður hitt franska sendiherrann á 
Íslandi og fært honum samúðar-
kveðjur til frönsku þjóðarinnar, 
en gat því miður ekki mætt í gær 
til Parísar,“ segir Jóhannes. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins barst sams konar boð til 
forsetaembættisins og utanríkis-
ráðuneytisins frá frönskum stjórn-
völdum. - sa

Staðgengill sendiherra Íslands í Frakklandi var viðstaddur friðargöngu í París:

Forsætisráðherra ekki viðstaddur

HITTI SENDIHERRANN  Forsætisráð-
herra komst ekki til Frakklands en hitti 
franska sendiherrann og færði honum 
samúðarkveðjur.

Bragðast sveitasnakkið betur 
en Prins Póló?
„Já, ef það fæst í gleri.“
Þúsundþjalasmiðurinn og forsprakki Prins 
Póló, Svavar Pétur Eysteinsson, ætlar að 
hefja framleiðslu á snakki gerðu úr gulrófum, 
sem hann ræktar sjálfur.

BJÖRGUN Um hundrað björgunar-
sveitarmenn tóku í gærkvöldi 
þátt í aðgerðum í Esjunni þar sem 
göngumaður var í sjálfheldu í 
Blikdal í vonskuveðri. Erfiðlega 
gekk að staðsetja manninn en 
símasamband við hann var stop-
ult, samkvæmt tilkynningu frá 
Landsbjörgu.

Björgunarsveitamenn fóru upp 
fjallið frá fjórum stöðum; upp 
Blikdal, frá Eilífsdal, Þverfells-
horni og Skálafelli á snjóbílum, 
snjósleðum, fjórhjólum og með 
gönguhópum. Maðurinn fannst 
um klukkan tuttugu mínútur yfir 
níu. Hann var blautur og kaldur 
en ómeiddur.  - jhh

Hundrað menn við björgun: 

Á Esjunni í 
vonskuveðri

SPURNING DAGSINS

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK 

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
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með Android
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Rögnvaldur Sæmundsson, Háskóli Íslands · Hrönn Margrét Magnúsdóttir, Ankra 
Halldór Friðrik Þorsteinsson, H.F. Verðbréf · Björn H. Reynisson, Íslandsstofa · Helgi 
Júlíusson, Landsbréf · Þórður Heiðar Þórarinsson, Handpoint · Árdís Ármannsdóttir, 
Skema · Jenný Ruth Hrafnsdóttir, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins · Róbert Heimir 
Helgason, Seðlabanki Íslands · Þórunn Jónsdóttir, ráðgjafi · Viggó Ásgeirsson, 
Meniga · Sigmar Guðbjörnsson, Stjörnu-Oddi · Helgi Hjálmarsson, Valka · Ari 
Kristinn Jónsson, Háskólinn í Reykjavík · Ragnheiður Jóna Jónsdóttir, Hannesarholt 
· Þóranna K. Jónsdóttir, Markaðsmál á mannamáli · Finnur Pálmi Magnússon, 
Meniga · Viðar Viðarsson, Landsbankinn · Sigurður Arnljótsson, SA Framtak 
Jensína K. Böðvarsdóttir, Landsbankinn · Þórlindur Kjartansson, Meniga · Hrefna 
Ösp Sigfinnsdóttir, Landsbankinn · Hulda Bjarnadóttir, FKA-Félag kvenna 
í atvinnulífinu · Lilja Tryggvadóttir, Mannvit · Elvar Örn Þormar, ReonTech · Svana 
Gunnarsdóttir, Frumtak · Ásthildur Otharsdóttir, ráðgjafi · Þorvaldur Ingvarsson, 
Össur · Jonathan Gerlach, Skapalón · Hannes Ottósson, Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands · Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Naskur · Salóme Guðmundsdóttir, Klak Innovit 
Stefán Hrafnkelsson, Fagriskógur · Gunnar Thorberg, Kapall markaðsráðgjöf  
Skúli Mogensen, WOW air · Kristinn Andersen, Háskóli Íslands · Thomas 
Möller, Rými · Karl Guðmundsson, Herberia · Jóhann Þorvaldur Bergþórs-
son, Plain Vanilla Games · Gunnar Páll Tryggvason, Icora Partners · Frosti 
Ólafsson, Viðskiptaráð Íslands · Eggert Claessen, Frumtak · Tómas Þorvalds-
son, Vík lögmannsstofa · Georg Lúðvíksson, Meniga · Gísli Hjálmtýsson, 
Thule Investments · Borghildur Erlingsdóttir, Einkaleyfastofan · Andri Már 
Kristinsson, Landsbankinn · Gauti Marteinsson, Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
Benedikt Magnússon, KPMG · Hilmar Gunnarsson, Investa · Tryggvi Pálsson, 
Landsbankinn · Ragnheiður H. Magnúsdóttir, Hugsmiðjan · Birgir Grímsson, V6 
Sprotahús · Viggó Örn Jónsson, Jónsson & Le’macks · Kristján Þ. Davíðsson, Isder 
Páll Harðarson, Kauphöllin · Svava Bjarnadóttir, Strategia · Frosti Sigurjónsson,  
Dohop · Kristín Ingólfsdóttir, Háskóli Íslands · Guðjón Már Guðjónsson, OZ 
Sesselja Vilhjálmsdóttir, Tagplay · Halldór Jörgensson, Microso� · Ingi Rafn 
Sigurðsson, Karolina Fund · Kristján Freyr Kristjánsson, Meniga · Haraldur 
Unason Diego, Fagráð - viðskiptaráðgjöf · Við hvern viltu tala? · Árni Þór  
Árnason, Oxymap  ·  Örn Valdimarsson, Eyrir Invest · Rúna Magnúsdóttir, 
BRANDit  ·  Halla Helgadóttir, Hönnunarmiðstöð Íslands · Elinóra Inga Sigurðar- 
dóttir, Elas · Hilmar Ingi Jónsson, Mennsk Invest · Finnur Sveinsson, Landsbankinn 
Dagmar Þorsteinsdóttir, HBH byggir · Hermann Kristjánsson, Vaki · Steinþór 
Pálsson, Landsbankinn · Laugardaginn 24. janúar stendur Landsbankinn, í 
samvinnu við Háskóla Íslands, fyrir UnConference í þriðja sinn á Háskólatorgi. Þar 
deila þátttakendur þekkingu og reynslu í opnum umræðuhópum. Jafnframt eiga 
frumkvöðlar þess kost að setjast niður, maður á mann, með 100 stjórnendum og 
sérfræðingum til að fá ráðgjöf varðandi uppbyggingu og vöxt fyrirtækja. Fáðu 
nánari upplýsingar og skráðu þig á landsbankinn.is/unconference.

 Reykjavík 
 24. janúar 2015
#IIU2015

 Iceland 
 Innovation 
UnConference I I U
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STJÓRNSÝSLA Enn liggur ekkert 
fyrir um það hvenær Eygló Harð-
ardóttir, félags- og húsnæðismála-
ráðherra, kynnir ný þingmál um 
endurbætur á húsnæðiskerfinu. 
Sigurður Erlingsson, forstjóri 
Íbúða lánasjóðs, sagði við Frétta-
blaðið á dögunum að óvissan um 
framtíð sjóðsins yki á vanda hans.

„Ég vona sem fyrst. Þetta eru 
nokkuð fjölbreytt mál og mörg. 
Hér er ekki um að ræða eitt frum-
varp. Þetta snýr ekki bara að 
einum þætti húsnæðiskerfisins, 
heldur koma þarna fram mjög víð-
tækar tillögur sem snúa að nokkr-
um lagabálkum,“ segir Eygló.

Hún segir að stefnt sé á að þessi 
mál verði kynnt vorþinginu. Meg-
ináherslan sé lögð á að vinna þau 
frumvörp sem voru kynnt á þing-
málaskránni. Þar er boðað frum-
varp til laga um húsnæðismál, 
frumvarp til laga um húsnæðis-
samvinnufélög og frumvarp til 
laga um breytingu á húsaleigu-
lögum.

Eygló segir að ráðuneytið hafi 
leitað eftir nánu samstarfi við 
Samband íslenskra sveitarfélaga 
og sveitarfélögin og sé að viða að 
sér upplýsingum um áform sveit-
arfélaga varðandi uppbyggingu 
á félagslegu húsnæði fyrir fólk í 
félagslegum eða fjárhagslegum 
vanda. „Að við fáum upplýsingar 
um það hver sé þörfin fyrir fatlað 
fólk, fyrir aldraða og fyrir náms-
menn. Ríkið hefur stutt sveitar-
félögin eða viðkomandi félaga-
samtök sérstaklega varðandi 
uppbyggingu fyrir þessa hópa. Það 
má segja að fyrsta skrefið að því 
hafi verið tekið þegar Reykjavík-
urborg samþykkti sína áætlun, um 
hvað byggt yrði upp á næstu fimm 
árum,“ segir Eygló.

Hún segir að tölur sem þessar 
frá sveitarfélögunum hafi ekki 
legið fyrir. „Og það er rétt að 
fara með það fyrir þingið og þing-
ið mun þá samþykkja húsnæð-
isáætlun um uppbyggingu þegar 
kemur að félagslegu húsnæði. 
Síðan erum við með tillögur sem 
snúa að breytingu á húsnæðisbóta-
kerfinu. Að jafna stuðninginn við 
þá sem búa í ólíkum búsetuform-
um og ólíkum fjölskyldugerðum,“ 
segir Eygló. Hún minnir á tillög-
ur frá verkefnastjórn um framtíð 
húsnæðismála að vaxta- og húsa-
leigubótakerfið verði því samein-
að í eitt.

Aðspurð hvort sú óvissa sem er 
uppi um framtíð Íbúðalánasjóðs 
auki á vanda hans, segist hún telja 
að það hafi allir áhyggjur af stöðu 
sjóðsins. Nú sé verið að vinna að 
skýrum tillögum um framtíðar-
skipulag. „Við höfum líka að sama 
skapi lagt áherslu á það við Íbúða-
lánasjóð að sjóðurinn sinni við-
skiptavinum eins vel og hann 
mögulega getur og þar af leiðandi 
að það fólk sem á í viðskiptum við 
íbúðalánasjóð finni fyrir því að 
sjóðurinn er að huga að því,“ segir 
Eygló. 

  jonhakon@frettabladid.is

Safna upplýsingum um 
þörf á félagslegu húsnæði
Ekki liggur fyrir hvenær þingmál um endurbætur á húsnæðiskerfinu verða kynnt almenningi. Áhersla lögð á 
að bæta félagslega kerfið, sameina húsnæðisbótakerfið og vinna að framtíðarskipulagi húsnæðislána.

MEÐ ÞRJÚ ÞINGMÁL Í SMÍÐUM  Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra ætlar að 
leggja húsnæðismálaáætlun fyrir Alþingi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Félagsmálaráðherra segir mikilvægt að hafa yfirsýn yfir uppbyggingu 
félagslegra íbúða. Reykjavíkurborg, Háskóli Íslands og Félagsstofnun 
stúdenta undirrituðu viljayfirlýsingu rétt fyrir jól um byggingu 650 nýrra 
stúdentaíbúða á háskólasvæðinu á næstu fimm árum. Háskóli Íslands 
og Reykjavíkurborg munu vinna að því að skipuleggja háskólasvæðið og 
koma fyrir allt að 400 stúdentaíbúðum til viðbótar við þær sem þegar eru 
á svæðinu. Þá lýsir Reykjavíkurborg yfir vilja sínum til að úthluta lóðum og 
byggingarrétti fyrir 250 stúdentaíbúðir á vegum Félagsstofnunar stúdenta 
á öðrum þéttingarreitum nálægt miðborginni og Háskóla Íslands. Þá 
samþykkti borgarráð í nóvember að heimila Félagsbústöðum að fjölga 
félagslegum leiguíbúðum borgarinnar um 500 á næstu fimm árum, árin 
2015–2019.

Uppbygging í Reykjavík

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

FROST Á FRÓNI.  Þótt frosttölur lækki á landinu í dag verður áframhaldandi frost 
næstu daga. Það má búast við nokkuð stífri norðanátt um tíma með éljum norðan- og 
austanlands en björtu veðri syðra.
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  Síðan erum við með 
tillögur sem snúa að 

breytingu á húsnæðisbóta-
kerfinu. Að jafna stuðn-
inginn við þá sem búa í 

ólíkum búsetuformum og 
ólíkum fjölskyldugerðum .

Eygló Harðardóttir,
húsnæðismálaráðherra.

107 karlar á Íslandi bera 
nafnið Níels sem fyrra 

eiginnafn. 
28 bera það sem annað eiginnafn.

Heimildir frá Þjóðskrá Íslands.

FJALLABYGGÐ Gunnar Birgisson, 
fyrrverandi bæjarstjóri Kópa-
vogs og þingmaður SV-kjördæmis, 
hefur verið ráðinn bæjarstjóri í 
Fjallabyggð frá næstu mánaðar-
mótum. „Ég er mjög ánægð með 
þessa ráðningu og tel þetta vera 
bænum til hagsbóta,“ segir Sólrún 
Júlíusdóttir, oddviti Framsóknar í 
minnihluta sveitarstjórnarinnar.

Sigríður Guðrún Hauksdótt-
ir, oddviti Sjálfstæðisflokksins 
í minnihlutanum, vildi ekki tjá 
sig um málið þegar eftir því var 
leitað en sagði ekkert samráð hafa 
verið haft við minnihlutann. „Ég 
las bara um þetta eins og flest-
allir landsmenn,“ sagði Sigríður 
Guðrún. - sa

Nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar:

Gunnar verður 
bæjarstjóri

GUNNAR BIRGISSON  nýráðinn bæjar-
stjóri Fjallabyggðar

AKUREYRI Íþróttaráð Akureyrar-
kaupstaðar samþykkti á síðasta 
fundi sínum að hækka frístunda-
styrk ungmenna um tuttugu pró-
sent. Frístundastyrkurinn er því 
12.000 krónur á árinu 2015. 

Einnig var ákveðið að hækka 
aldursviðmiðið um heil fjögur ár 
og því geta öll börn á aldrinum 
sex til sautján ára nýtt sér frí-
stundastyrkinn.

Frístundakort á Akureyri hefur 
tíðkast frá árinu 2006 og var upp-
haflega aðeins fyrir börn á aldr-
inum sex til ellefu ára en var 
hækkað í þrettán ár árið 2013. - sa

Styrkur og aldursbil stækka:

Frístundakort 
hækkar um 20%

ÞÝSKALAND Kveikt var í ritstjórn-
arskrifstofum þýska dagblaðs-
ins Morgenpost í Hamborg um 
helgina. Blaðið hafði endurbirt 
myndir úr Charlie Hebdo.

Árásin varð til þess að áhyggj-
ur manna jukust af mótmælum í 
Dresden þar sem íslam í landinu er 
mótmælt. Þau mótmæli hafa farið 
fram vikulega frá því í haust og er 
óttast að átök geti brotist út vegna 
þeirra. 

Eftir að sautján manns féllu 
fyrir hendi vígamanna í Frakk-

landi í síðustu viku hafa aftur 
vaknað upp spurningar um örygg-
ismál á Vesturlöndunum.

„Ég hef miklar áhyggjur af því 
að vel undirbúnir ódæðismenn, 
eins og þeir í París, Brussel, Ástr-
alíu eða Kanada geti látið til skarar 
skríða,“ sagði Thomas de Maiziere, 
innanríkisráðherra Þýskalands, í 
samtali við blaðið Bild am Sonntag 
í gær. Hann segir að í Þýskalandi 
séu um 260 múslimar sem séu tald-
ir hættulegir. 

 - jhh

Kveikt í ritstjórnarskrifstofum þýska dagblaðsins Morgenpost í Hamborg:

Áhyggjur af öryggi hafa aukist

ELDURINN SLÖKKTUR  Slökkviliðs-
menn voru fljótir að húsinu sem hýsir 
ritstjórnarskrifstofur Morgenpost í 
Hamborg. NORDICPHOTOS/AFP

FJÖLMIÐLAR Ingi Freyr Vilhjálms-
son blaðamaður hefur sagt starfi 
sínu lausu á DV. Bætist hann því 
í hóp blaðamanna sem hafa hætt 
störfum þar síðustu vikurnar.

Í desember tóku nýir eigendur 
við stjórnartaumum á DV og réðu 
til sín nýja ritstjóra, þá Eggert 
Skúlason og Kolbrúnu Bergþórs-
dóttur. 

Ingi hefur verið áberandi und-
anfarið og skrifaði bókina Ham-
skiptin, þegar allt verður falt á 
Íslandi, sem kom út árið 2014. - sa

Fleiri blaðamenn segja upp:

Ingi Freyr segir 
starfi sínu lausu



Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í 
hvora nös 3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta 
kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir 
einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert 
með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi:Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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www.lyfja.is

Lægra verð
í Lyfju

www.lyfja.is

Nicorette
lyfjatyggigúmmí 20%

afsláttur
Gildir til 
31. janúar 2015

Allar pakkningastærðir, 2 og 4 mg

20%
afsláttur

Lyfjaauglýsing

Allar stærðir og styrkleikar 
Gildir til 31. Janúar

LÖGREGLUMÁL Gamlir Subaru-bílar 
hafa upp á síðkastið notið vinsælda 
hjá bílaþjófum. Síðast var stolið 
sextán ára gömlum grænum Sub-
aru Legacy-bíl í Laugarneshverfi í 
Reykjavík aðfaranótt fimmtudags.

Jóhann Karl Þórisson, aðstoð-
aryfirlögregluþjónn hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu, segir 
ekki laust við að svo virðist sem 
þjófar eigi eitthvað auðveldara 
með að komast inn í þessa bíla en 
aðra. „Það fór einn í nótt og svo 
hafa verið teknir einhverjir fjórir 
eða fimm á síðustu mánuðum sem 
ég man eftir,“ segir hann. Oftast 
finnist þessir bílar fljótlega, þótt 
brenna vilji við að þeir hafi eitt-
hvað skemmst, eða umgengni um 
þá verið slæm.

S u n n a  D í s 
Másdóttir, eig-
andi bílsins sem 
síðast  hvarf, 
segir þjófnað-
inn hafa upp-
götvast í síðustu 
viku þegar eig-
inmaðurinn ætl-
aði út í búð. Bíll-
inn fannst síðar 

sama daginn og bar þess merki að 
hafa lent í árekstri. „Ég spyr mig 
hverju fólk er á höttunum eftir,“ 
segir Sunna og bætir við að ekki 
hafi verið fyrir verðmætunum að 
fara í bílnum. „Ég veit ekki hversu 
eftirsóknarverður svona skrjóður 
er, en mér þykir voða vænt um 
hann.“ 

Guðjón Helgi Ólafsson, sérfræð-
ingur í bíliðnum og stoltur Subaru-
eigandi sjálfur, segir þekkt að 
slitnir lyklar geti stundum geng-
ið að slitnum lásum og svissum 
bílanna. Á árum áður var þekkt að 
með þessum hætti mátti stundum 
komast inn í og jafnvel ræsa gaml-
ar Saab- og Volvo-bifreiðar.

Ráð við þessu segir Guðjón geta 
verið að leita til aðila á borð við 
Neyðarþjónustuna og láta skera út 
nýjan lykil. „Þegar maður er búinn 

SUNNA DÍS 
MÁSDÓTTIR

GAMALL SUBARU  1999 árgerðin af Subaru Legacy. Bíllinn sem stolið var aðfara-
nótt fimmtudags er kominn í leitirnar.  MYND/IFCAR

Rummungar sækja í 
eldri Subaru-bifreiðar
Slitnir lásar gera innbrot í gamla Subaru Legacy-bíla auðveldari. Dæmi eru um 
að slíkum bílum hafi verið stolið á síðustu vikum. Oftast koma bílarnir fljótlega í 
leitirnar aftur. Nýr lykill, eða þjófavarnarkerfi gæti hjálpað. Keðjulás hefur virkað.

Subaru Legacy-bíl listakonunnar Rúnu K. Tetzschner, var stolið í 
miðbæ Reykjavíkur aðfaranótt gamlársdags. Bíllinn fannst í Selja-
hverfi í Breiðholti 2. janúar, en 46 listaverk sem í honum voru 
eru ófundin enn. Verkin voru í skotti bílsins í tveimur gömlum 
ferðatöskum, sem einnig hafa tilfinningalegt gildi fyrir Rúnu.

„Ég er sjálf, listamaðurinn, bláfátæk en tjónið er líka 
óbætanlegt fyrir mig þar sem um eigin sköpunarverk er að 
ræða. Ég held enn í vonina um að myndirnar finnist,“ segir 
hún. Aðra töskuna erfði hún frá afa sínum, en hann hafði haft 
í henni aleiguna þegar hann flutti ungur maður frá Jótlandi til 
Sjálands. „Hina erfði ég frá manninum mínum heitnum, Þorgeiri 

Rúnari Kjartanssyni, tónlistarmanni og rithöfundi, sem geymdi í henni ljóð sín 
og skrif. Sjálf hef ég geymt myndirnar mínar í töskunum og þær hafa fylgt mér 
á ferðalögum síðustu 16 árin.“ Rúna segir að viti einhver um eigur hennar megi 
hafa við hana samband í síma 691-3214 eða ræða við lögreglu.

RÚNA 
TETZSCHNER

Listaverk og gamlar ferðatöskur horfnar

að nota nýjan lykil í smástund er 
erfiðara að nota slitinn lykil,“ segir 
hann. „En það er svo sem eins víst 
að þessir andskotar brjóti þá bara 
rúðuna,“ bætir hann við. 

Önnur leið gæti því verið að fjár-
festa í þjófavörn sem sett er í eftir 
á. Þar sé þó kostnaður farinn að 
skipta máli, því ekki kosti gamlir 
Subaru-bílar mikið. „En, kannski 
betra að eiga sinn gamla Subaru 

en að vanta hann?“ Samkvæmt 
upplýsingum frá Nesradíói sem 
sérhæfir sig í slíkum ísetningum 
kostar slíkt kerfi 50 til 60 þúsund 
krónur þegar það er komið í. 

En svo eru líka til ódýrari leiðir. 
„Ég hef einmitt heyrt af einni sem 
átti Subaru sem alltaf var verið að 
taka,“ segir Sunna Dís. „Hún er 
farin að læsa stýrinu með keðju-
lás við sætið.“  olikr@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Ekki var gerð verð-
könnun á þjónustu áður en Sjúkra-
tryggingar Íslands gerðu samning 
við tvö fyrirtæki um viðgerðar-
þjónustu vegna göngugrinda og 
handknúinna hjólastóla. Samn-
ingurinn gildir frá fyrsta janúar 
síðastliðnum. 

Samkvæmt reglum hins opin-
bera á að gera verðkönnun á mark-
aði vegna þjónustu sem keypt er til 
að tryggja að sem best verð fáist 
fyrir þjónustukaup og að allir aðil-
ar á markaði sem sinna þjónust-
unni geti gefið sig fram. 

Unnur Jónsdóttir hjá Sjúkra-

tryggingum segir að samningar 
hafi verið gerðir við fyrirtækið 
vegna góðrar fyrri reynslu af sam-
vinnu við þau. 

Guðmundur Hannesson, for-
stöðumaður ráðgjafasviðs Ríkis-
kaupa, segir verðkönnun á mark-
aði vera mikilvægan hlut til að ná 
sem bestu verði fyrir þjónustu. 
„Hvað okkur varðar hjá Ríkis-
kaupum þá er það grundvallar-
atriði að kalla eftir verðum og 
áhugasömum einstaklingum á 
markaði og afar sjaldgæft að við 
snúum okkur til lokaðs hóps.“

 - sa

Sjúkratryggingar hafa gert samning við tvö fyrirtæki um viðgerðir stoðtækja:

Verðkönnun ekki framkvæmd

SJÚKRATRYGGINGAR  Verðkönnun var 
ekki gerð áður en samningur var undir-
ritaður við tvö einkahlutafélög.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Við hvaða stóra fyrirtæki hefur 
Greta Salóme samið við?
2. Hvað heitir nýr umhverfi s- og auð-
lindaráðherra?
3. Hversu margar trjáplöntur hafa 
verið gróðursettar í nágrenni Heklu 
síðustu átta ár?

SVÖR

1.  Disney-risann. 2   Sigrún Magnúsdóttir
3.  2,3 milljónum plantna

Yfi r 100 slösuðust í eldsvoða í S-Kóreu

ÞRÍR FÓRUST  Gríðarlegan reyk lagði frá íbúðablokk í Eulieongbu, norður af Seúl í 
Suður-Kóreu á laugardag. Þrír létu lífið í brunanum og meira en 100 manns slösuðust.
 NORDICPHOTOS/AFP

SAMKEPPNISMÁL Páll Gunnar Páls-
son, forstjóri Samkeppniseftirlits-
ins, útilokar ekki að tollkvótakerfið 
á erlendum búvörum feli í sér brot 
á samkeppnislögum. Sex ár eru 
síðan eftirlitið benti fyrst á alvar-
lega galla á kerfinu sem hefur ýtt 
undir okurverð á Evrópusambands-
kvótunum og hærra verðlag. 

Eftirspurn fyrirtækja eftir toll-
kvóta á erlendum búvörum hefur 
aukist mikið hér á landi. Milli 
áranna 2014 og 2015 jókst eftir-
spurnin um allt að 86 prósent og 

kvótinn snarhækkaði í verði, allt 
að 30 prósent miðað við nýjar tölur 
Félags atvinnurekenda. Það veld-
ur verðhækkun fyrir neytendur 
og er þvert á markmið með toll-
kvótunum um að auka samkeppni 
á búvörumarkaði, bjóða neytend-
um fleiri valkosti og lægra verð. 
Upphaflega eru þetta tollalausar 
vörur en með sölu á kvótunum 
hefur verðið orðið svipað og um 
almenna tolla sé að ræða. 

Páll Gunnar útilokaði ekki í 
kvöldfréttum Stöðvar 2 að lög séu 

brotin á þessum markaði. „Í ein-
hverjum tilvikum gæti það verið. 
Það þyrfti að rannsaka það sér-
staklega. Til að slíkar rannsókn-
ir væru markvissar þyrfti að fá 
skýrar ábendingar um það og 
skýr gögn um það helst,“ sagði Páll 
Gunnar.

Páll Gunnar segir ábendingar 
um alvarlega galla kerfisins löngu 
komnar fram. „Við bentum á það 
að tollkvótarnir og fyrirkomulag 
þeirra gengju gegn markmiðum 
samkeppnislaga“. -lb 

Samkeppniseftirlitið segir tollkvóta og fyrirkomulag þeirra ganga gegn markmiðum samkeppnislaga:

Brot á samkeppnislögum ekki útilokuð

ÞARF AÐ RANNSAKA MÁLIÐ  Forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins útilokar ekki að 
lög séu brotin með tollkvótakerfinu.

VEISTU SVARIÐ?
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HEILSAN HEFST 
Í HAGKAUP

Now
Fæðubótarefni og vítamín

Nutra vítamín
Gæði og gott verð

Labrada EFA Lean
 

100% WHEY Gold Standard
Hreint mysuprótein

Turmeric drykkur
Hristu, drekktu og njóttu

eeeererrrrerererreereericiciciciciccic     yyyyyyyyyyy
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Túrmerik rótin er talin:
Vinna á gigt
Vinna á bólgum
Góð fyrir meltinguna

Nýtt í Hagkaup

LIFESTREAM
Lifestream Spírulina inniheldur 
13 vítamín, 16 steinefni, 
18 aminósýrur, snefilefni, 
auðmeltanlegt járn og GLA 
fitusýrur. Chlorophyll sem 
eykur súrefnismettun í blóðinu, 
auk fjölda andoxunarefna.

Arnar Grant og Ívar Guðmundsson eiga það 
sameiginlegt að hafa óþrjótandi áhuga á heilsu, 
hreyfingu og matarræði.

nnnnnihihihihihhhihelelelelelllelldddududududududuuurrrrrrrrr

15%

15%

NuNuNuNuNuNuNuNuNNN trtrtrtrtrtrrtrtrraaaaaaaa vvvvCHI kókosvatn
Aðeins 63 kaloríur í 330 ml.

CHCHCHCHHHHCHII kkkkkkkkkkókókókókók tttttkkkkkkkkkkkókókókókókó tttttkkkókókókókókó

LaLaLaLaLaaaLaLaLLabrbrbrbrbrbrbrbrrrradadadadadadadaadadadaaaaadaddaddaaaaaaaaaaLLLLL bbbbbb ddd

Sameinar ólíkar fitusýrur 
sem styðja við alhliða 
fitubrennslu, keyrir upp 
orkuna yfir daginn, styður 
við vöðvauppbyggingu.

RAPUNZEL múslí
3 gómsætar tegundir

PUPUPUPUUUUUPPUUNZNZNZNZNZN ELELELELELLLELEEL úúúúú llllll

15% 15%

15%

Froosh
Ferskir ávextir í flösku

15%

Gott verð
349 kr
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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Hrafnkell Á. Proppé

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
stendur fyrir fundaröð um þróun og mótun 
borgarinnar með Hjálmari Sveinssyni, formanni 
ráðsins. Fundunum er ætlað að víkka og dýpka 
umræðu um skipulagsmál. Yfirskrift raðarinnar 
er Heimkynni okkar, borgin.

Þriðjudaginn 13. janúar verður fundur með yfirskriftinni 
„Á að sameina sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu?“. 
Þar verður spurt hvort samkeppni sveitarfélaganna sé 
góð, hver áhrif sameiningar yrðu á almenningssamgöngur, 
stjórnsýslu og skipulags-, umhverfismál. Einnig verður 
fjallað um hvað það myndi þýða fyrir ríki og landsbyggðina 
ef 65% landsmanna tilheyrðu einu og sama sveitarfélagi.

Framsögu hafa, auk Hjálmars, þau Svandís Svavarsdóttir 
alþingismaður, Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfulltrúi í 
Mosfellsbæ og formaður Strætó bs. og Hrafnkell Á. 
Proppé, svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins.

Skemmtileg stemning mun skapast á kaffihúsinu 
á Kjarvalsstöðum við Klambratún klukkan 20.00–21.30.

Allir velkomnir.

Svandís SvavarsdóttirHjálmar Sveinsson

Bryndís Haraldsdóttir

Á AÐ SAMEINA SVEITARFÉLÖGIN 
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU?
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RENAULT MEGANE SPORT T. 
Nýskr. 06/13, ekinn 55 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr. 142531.

KIA Sorento III EX 
Nýskr. 07/13, ekinn 70 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.690 þús.
Rnr. 282258.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW X5 xDrive 
Nýskr. 01/12, ekinn 81 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 120533.

LAND ROVER FREELANDER 2S 
Nýskr. 05/13, ekinn 18 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 6.590 þús.
Rnr. 102384. 

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 06/13, ekinn 36 þús km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.990 þús.
Rnr. 142580. 

HYUNDAI i20 CLASSIC
Nýskr. 06/13, ekinn 58 þús. km. 
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 310108. 

DACIA DUSTER 4x4 
Nýskr. 04/13, ekinn 82 þús. km.
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.880 þús.
Rnr. 120499. 

Frábært verð!

9.900 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

NÍGERÍA Voðaverk Boko Haram 
halda áfram en talið er að yfir 
2.000 manns hafi fallið í árásum 
samtakanna í liðinni viku. 

Nýjasta útspil þeirra hefur 
vakið upp mikinn óhug. Á laugar-
dag varð markaður í borginni Mai-
duguri fyrir sjálfsmorðsspreng-
juárás en árásarmaðurinn var 
tíu ára gömul stúlka. Vitni segja 
að allar líkur séu á því að stúlkan 
hafi ekki haft nokkra hugmynd um 
hvað það var sem hún bar með sér 
innan klæða. Yfir tuttugu létust og 
fjöldi særðra er álíka. Vitað er að 
samtökin hafi beitt konum sem þau 
hafa rænt í þessum tilgangi áður 
en kenningar eru uppi um að þær 
séu neyddar til verksins.

Árásin var gerð strax í kjölfar 
þess að íbúar fiskiþorpsins Baga 
voru stráfelldir í miðri viku. Tölur 
um mannfall hafa ekki fengist 
staðfestar þar sem illa hefur geng-
ið að komast að bænum en talið er 
að um 2.000 manns liggi í valnum. 

Einn eftirlifenda heimsótti þorp-
ið, eða réttar sagt leifar þess, eftir 
árásina. Hann hafi gengið gegnum 
þorpið og nær alla leiðina hafi vart 
verið þverfótað fyrir líkum. Íbúar 
Baga voru um 10.000 en þeir sem 
lifðu árásina af hafa lagt á flótta. 
Óttast er að einhverjir þeirra 
hafi flúið í átt að Tsjad-vatni og 
drukknað þar í kjölfarið.

Bæði Baga og Maiduguri eru í 
Borno, næststærsta héraði lands-
ins, í norðausturhluta Nígeríu við 
Tsjad. Íbúar landsins eru um 175 
milljónir en fimm milljónir búa 
í Borno. Núna er stór hluti hér-
aðsins, álíka stór að flatarmáli 
og Belgía, undir yfirráðum Boko 
Haram. Að auki hafa samtökin 
borgina Gulani og nærliggjandi 
svæði í nágrannahéraðinu Yobe 
undir sínum fæti.

Boko Haram eru súnní-íslömsk 
samtök sem, líkt og ISIS, hafa 
það að markmiði að koma á fót 

Óttast að yfir 2.000 
hafi fallið í vikunni
Liðsmenn Boko Haram lögðu fiskiþorp við Tsjad-vatn í rúst og stráfelldu íbúa þess. 
Landsvæði á stærð við Belgíu í norðaustur Nígeríu er nú undir yfirráðum sam-
takanna. Nýjar árásaraðferðir hafa vakið mikinn óhug víða um veröldina.

2002 Stofnuð af Mohamed Yusuf til að skóla fólk í íslam.
2009 Liðsmenn hófust handa við að vígbúast.
2010 Í september réðust liðsmenn á fangelsi og frelsuðu 721 fanga.
2011 til 2013 Fjöldi sprengjuárása víðsvegar um landið. Fjöldi fallinna 

nam hundruðum ef ekki þúsundum.
2014 Í apríl var ráðist á skóla í Chikbok og námu á brott um 300 stúlkur 

námu við skólann. Í maí voru 336 almennir borgarar myrtir í bænum 
Gamboru í Borno-héraði. Árásir héldu áfram um allt land allt árið.

2015 Yfir 2.000 látast er bærinn Baga er jafnaður við jörðu.

SAGA BOKO HARAM HREYFINGARINNAR

íslömsku ríki með sjaríalögum. 
Fjöldi liðsmanna er á reiki en talið 
er að minnst tíu þúsund manns 
berjist fyrir þau nú en talan gæti 
verið tvöfalt hærri. Liðsmenn eru 
flestir frá Nígeríu en hluti þeirra 
kemur frá nágrannaríkjunum 
Tsjad, Níger og Kamerún.

Opinbert nafn samtakanna 
myndi útleggjast á íslensku sem 
„Fólk skuldbundið útbreiðslu 
kenninga spámannsins og heil-
ögu stríði“ en styttra nafnið, Boko 
Haram, þýðir að vestræn áhrif séu 

bönnuð. Meðal þess sem felst í því 
er að lýðræðislegar kosningar eru 
úti í kuldanum sem og hvers kyns 
vestrænn klæðnaður og menntun 
sem ekki tengist íslam.

Boko Haram voru stofnuð árið 
2002 af Mohammed Yousuf. Í upp-
hafi voru samtökin nokkuð friðsæl 
en róttæk. Það breyttist árið 2009 
er stofnandi þeirra lést og Abu-
bakar Shekau tók við. Árásir eru 
komnar yfir sjötíu og hafa um sjö 
þúsund manns fallið í þeim

.  johannoli@frettabladid.is

Yfirráðasvæði Boko Haram





12. janúar 2015  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 10

Ellen Calmon, formaður Öryrkja-
bandalagsins (ÖBÍ), tekur undir 
með SA um að ónógu fjármagni sé 
varið til starfsendurhæfingar. „Þá 
höfum við líka bent á að núna er í 
mesta lagi hægt að fá 36 mánuði 
greidda í endurhæfingarlífeyri,“ 
segir hún. Úrræði sem henti einum 
dugi mögulega ekki öðrum og því 
sé mikilvægt að úrræðin séu fjöl-
breytt. Mikilvægt sé að mál hvers 
og eins sé skoðað.  

Mestu máli segir Ellen skipta 
að allir fái endurhæfingu við 
hæfi og að ekki sé bið eftir endur-
hæfingu þegar fólk er tilbúið til 

að hefja hana. Dæmi séu um að 
fólk sem koma hefði mátt aftur á 
vinnumarkað með úrræðum við 
hæfi hafi í staðinn fengið mat um 
örorku. 

Um leið segir Ellen mikilvægt að 
til staðar séu margs konar endur-
hæfingarúrræði.

„Virk starfsendurhæfingar-
sjóður er mikilvæg stoð, en einn-
ig má horfa til annarra leiða.“ ÖBÍ 
vill gjarnan líta til þess að Vinnu-
málastofnun geti einnig haft ríkara 
hlutverki að gegna þegar kemur að 
starfsendurhæfingu.  
 olikr@frettabladid.is

Glæný línuýsa

Hrogn og lifur

Súr hvalur og hákarl 

Opið virka daga 10.00 - 18.15  laugardaga 10.00 - 15.00   Gnoðarvogi 44, 104 Reykjavík | sími: 588 8686

VINNUMARKAÐUR Árlegur kostn-
aður ríkis og lífeyrissjóða vegna 
örorkubyrðar er áætlaður 55 millj-
arðar króna á þessu ári og hefur 
tvöfaldast á föstu verðlagi á und-
anförnum fimmtán árum. 

Þetta kemur fram í samantekt 
Samtaka atvinnulífsins, en á kynn-
ingarfundi í síðustu viku var-
aði Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri SA, við því að héldi 
fram sem horfði yrði erfitt að 
manna hér ný störf innan fárra ára 
og það myndi hamla hagvexti. Hér 
sé hlutfall fólks sem horfið hafi af 
vinnumarkaði vegna örorku með 
því hæsta sem þekkist og ljóst að 
til mikils að er vinna og þjóðhags-
legur sparnaður í því fólginn að 
hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Þar 
skipti tími og úrræði máli því eftir 
því sem einstaklingar hafi verið 

lengur utan vinnu-
markaðar sé erfið-
ara að hjálpa þeim 
inn á hann aftur.

„En þrátt fyrir 
að örorkubyrðin 
sé svo mikil ver 
ríkissjóður nánast 
engum fjármun-
um  til starfsend-
urhæfingar,“ segir 

Þorsteinn og bendir á að hlutfall 
örorkulífeyrisþega af mannfjölda á 
vinnualdri (18 til 66 ára) hafi hækk-
að ört og sé nú komið í tæp níu pró-
sent. „Sem er allt of hátt hlutfall.“ 

IÐNNEMI  Öryrkjabandalagið og Samtök atvinnulífsins eru sammála um mikilvægi þess að fólki, sem vegna örorku hrekst út af 
vinnumarkaði, standi til boða starfsendurhæfing við hæfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞORSTEINN 
VÍGLUNDSSON

Mestu máli skiptir að allir 
fái endurhæfingu við hæfi
Áætlaður kostnaður ríkis og lífeyrissjóða vegna örorkubyrðar á þessu ári er 55 milljarðar króna. Níu prósent fólks 
á vinnualdri eru öryrkjar sem er með því hæsta sem gerist. ÖBÍ segir úrræði þurfa að vera einstaklingsmiðuð.

ÁSTRALÍA Katrina Dawson, sem 
var ein sautján gísla sem Man 
Haron Monis hélt í gíslingu í 
Sydney í desember, lést eftir að 
hafa orðið fyrir skoti lögreglu-
manns.

Þetta er niðurstaða opinberrar 
rannsóknar á árás lögreglu á 
kaffihúsið. Gíslunum var haldið 
föngnum í 16 klukkustundir áður 
en lögreglan réðst til inngöngu.

Dawson lá á gólfinu þegar lög-
reglan kom inn. Byssukúla lög-
reglumanns endurkastaðist svo af 
hörðu yfirborði í Dawson.  - skó

Lögregluárás rannsökuð:

Varð fyrir skoti 
frá lögreglunni

GÍSLUM SLEPPT  Sautján manns var 
haldið föngum á kaffihúsi í Sydney í 
desember.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

LÖGREGLUMÁL Karlmaður var 
handtekinn í miðborg Reykja-
víkur aðfaranótt sunnudags eftir 
að hafa bitið annan karlmann í 
andlitið.

Árásarmaðurinn var ölvaður 
og var vistaður í fangaklefa þar 
til hægt var að taka af honum 
skýrslu vegna málsins.

Ekki liggur fyrir hvort og 
hversu alvarlega slasaður sá bitni 
var.  - fbj

Beit annan í andlitið:

Handtekinn 
fyrir að bíta

  Virk 
starfsendur-

hæfingar-
sjóður er 

mikilvæg stoð, 
en einnig má 

horfa til 
annarra leiða. 

Ellen Calmon,
formaður Öryrkjabandalags Íslands



Góður afsláttur af MÚRBÚÐARVERÐI

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8 -18 

– það er gott verð

 Harðparket 20-25% afsláttur (verð frá kr 1.241 pr. m2)

 Gólf- & veggflísar 80 tegundir 20-50% afsláttur 

 (verð frá kr. 990 pr. m2)

 Náttúrusteins mosaík 8 tegundir 20% afsláttur

 Mustang steinskífa 30x60 20% afsláttur 

 Gúmmímottur 25% afsláttur

Flísalím Profiflex 25 kg

3.150

2 %
afsláttur

2.520

Hágæða  
glerhleðslusteinn

GLASSBLOCK

Flísar

20-50%
AFSLÁTTUR

80 tegundir

Náttúrustein-
mosaík

Harðparket

20-25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR
MIKIÐ ÚRVAL

10 GERÐIR

30%
afsláttur

Gúmmímottur

25%
afsláttur
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Það vakti athygli að hvorki forsætisráð-
herra né forseti Íslands vöktu athygli á 
stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu 
í nýársávörpum sínum. Það þarf þó ekki að 
koma á óvart því stefna þeirra beggja í Evr-
ópumálum steytti harkalega á skeri á síðasta 
ári. Mikil mótmæli almennings gerðu ríkis-
stjórnina afturreka með tillögu sína á þingi 
að afturkalla aðildarumsókn Íslands að Evr-
ópusambandinu og fánýti Rússadaðurs for-
seta Íslands kom berlega í ljós í aðgerðum 
Pútíns og hans kóna í Úkraínu. Málið er 
hins vegar ekki dautt því á meðan við piss-
um hljóðlega í skóinn í efnahagsmálum og 
gjaldeyrisaflandi nýsköpunarfyrirtækjum 
blæðir út þá er mörgum stórum spurningum 
um efnahagslega stöðu Íslands í sífellt sam-
þættari heimi ósvarað. Það má því á marg-
an hátt segja að við séum í auga stormsins 
varðandi stöðu Íslands í umheiminum.

Í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar í 
utanríkismálum bergmálar frá Bessastöð-
um einhvers konar sérvalshugarfar þar sem 
styrkja eigi tengsl við alla aðra en þá sem 
við höfum átt mest og best tengsl við hingað 
til, þ.e. Bandaríkin og Evrópu. Utanríkisráð-
herra má þó eiga að hann hefur lært mikið 
þau tæpu tvö ár sem hann hefur setið í emb-
ætti. Hann hefur gert sér grein fyrir því að 
þótt það sé mikilvægt að eiga góð tengsl við 
sem flest ríki í heiminum þá skipta tengsl-

in við Evrópu og Bandaríkin enn lang-
mestu máli. Ráðherrann hefur tekið harða 
afstöðu gegn útþenslustefnu Rússa gagn-
vart nágrönnum sínum í A-Evrópu og hefur 
talað fyrir virkari þátttöku Íslands á vett-
vangi Evrópska efnahagssvæðisins.

Ríkisstjórnin er hins vegar í klemmu með 
aðildarumsóknina að Evrópusambandinu. 
Þrátt fyrir hjáróma raddir fárra einangrun-
arsinna er ljóst að mikill meirihluti almenn-
ings vill klára aðildarviðræðurnar. Einn-
ig fjölgar þeim stöðugt sem átta sig á því 
að við þurfum að stækka þá efnahagslegu 
köku sem þarf að vera til skiptanna hér á 
landi til að skapa hér sambærileg lífskjör 
og í þeim löndum sem við viljum bera okkur 
saman við. En á meðan við erum með gjald-
eyrishöft og lítinn sjálfstæðan gjaldmiðil þá 
drögumst við smám saman aftur úr. Ólíklegt 
er að núverandi ríkisstjórn sérhagsmuna 
vilji gera breytingu þar á. Við Evrópusinn-
ar þurfum því líklegast að þreyja þorrann 
og góuna í einhvern tíma í viðbót þar til víð-
sýnni og alþjóðasinnaðri ríkisstjórn taki við.

Í tómarúmi utanríkismála

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

EVRÓPUMÁL

Andrés Pétursson
formaður Evrópu-
samtakanna

➜ Þrátt fyrir hjáróma raddir fárra 
einangrunarsinna er ljóst að mikill 
meirihluti almennings vill klára 
aðildarviðræðurnar.

H
eilbrigðiskerfið búi við sambærilegan ramma hvað 
varðar fjármuni og fjölda starfsmanna og önnur Norð-
urlönd að teknu tilliti til sérstöðu Íslands hvað varðar 
mannfjölda og staðhætti. Stýring innan heilbrigðis-
kerfisins þarf að vera sambærileg við það besta sem 

þekkist á öðrum Norðurlöndum með markvissri klínískri stjórnun, 
á grunni leiðbeininga. Þannig hljóðar annar liður yfirlýsingar 
ríkisstjórnarinnar og lækna um markmið í heilbrigðisþjónustu.

Afar göfugt markmið, en 
hversu raunhæft er það? Frétta-
blaðið lagðist í rannsókn og 
komst að því, eftir skamma leit, 
að í  riti Efnahags- og framfara-
stofnunar Evrópu, Health at a 
Glance: Europe 2014, eru fram-
lög ríkja í Evrópu til heilbrigðis-
mála borin saman. Þar sést að 

af Norðurlöndunum ver Noregur mestu á hvern einstakling til 
heilbrigðismála í evrum, en Íslendingar minnstu. Nú, erum við 
algjörir eftirbátar annarra? 

En munar miklu? Já. Norðmenn verja 4.610 evrum á hvern 
einstakling eða tæplega 710 þúsund íslenskum krónum miðað við 
gengi evrunnar í dag, Danir verja því sem samsvarar 3.528 evrum 
eða rúmum 543 þúsund íslenskum krónum á hvern einstakling. 
Íslendingar verja hins vegar því sem samsvarar 2.655 evrum eða 
409 þúsund krónum. Að meðaltali verja Norðurlandaþjóðirnar 
3.310 evrum á ári á hvern einstakling, eða sem samsvarar 510 
þúsund krónum. Íslendingar þurfa því að auka framlög á hvern 
einstakling um 101 þúsund krónur til þess að nálgast meðaltalið. 
Það er ekkert annað. 

En er þetta eitthvað mál, er hægt að bjarga þessu? Til þess að 
íslensk yfirvöld verji jafn miklum peningum á einstakling og 
Norðurlöndin að meðaltali vegna heilbrigðismála, þarf framlag 
Íslands að hækka um 33 milljarða til að jafnast á við meðaltalið, 44 
milljarða til þess að ná Danmörku og 98 milljarða til að ná Noregi.

Gott og vel, en hvers vegna ætli þrír ráðherrar hafi skrifað 
undir þetta? Er eitthvert hald í svona yfirlýsingu? Samanburður-
inn er hreint ótrúlegur. Til að ná Noregi vantar andvirði nýs 
sjúkrahúss með öllu. Í ljósi þessa alls á að spyrja, hvers virði er 
svona yfirlýsing? Pappírsins? Það skýrist einhvern tímann. Ekki er 
vanþörf á að bæta í heilbrigðiskerfið. Aðstaðan á Landspítalanum, 
og víðar, er langt frá því að vera boðleg. Við Íslendingar verðum 
að gera betur. Setja okkur skýr markmið. En mikils virði er að sett 
markmið séu raunhæf. Annað er fráleitt. Næg verkefni bíða, verk-
efni sem þarf að leysa.

Yfirlýsingin er viðhengi við kjarasamning lækna. hana ber að  
að skoða í því ljósi. Verkfallið hafði staðið alltof lengi og ef yfir-
lýsingu sem þessa þurfti til lausnar, þá var trúlegast ekkert annað 
að gera. Höfum hugfast að til þess eins að ná meðaltali hinna 
norrænu ríkjanna þurfum við að bæta svo miklum peningum við 
til heilbrigðismála að nánast má segja að það sé pólitískur ómögu-
leiki, svo notuð séu orð fjármálaráðherrans, af öðru tilefni. 

Best er að taka undir með Bubba Morthens, þegar hann söng: 
„Mig langar til að trúa þér, trúa, trúa, trúa.“

Stórbrotin yfirlýsing um breytt heilbrigðiskerfi:

Mig langar til að 
trúa þér, trúa, …

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Skipt um skoðun
Gunnar I. Birgisson var ráðinn 
bæjarstjóri Fjallabyggðar um helgina. 
Ráðningin vakti athygli sér í lagi 
þar sem Gunnar var harðorður um 
lagningu Héðinsfjarðarganga árið 
2005, sem hann sagði eina þá vitlaus-
ustu framkvæmd sem hann hefði 
heyrt um. Í kvöldfréttum Stöðvar 2 
á laugardag sagði Gunnar hins vegar 
að á þessum tíma hefði Gunnar verið 
þingmaður fyrir SV-kjördæmi 
og vildi frekar fá peningana í 
framkvæmdir þar. Nú segir 
Gunnar að tilkoma ganganna 
sé aðalástæðan fyrir uppbygg-
ingu í sveitarfélaginu. 
Blessunarlega er 
mönnum frjálst og 
hollt að skipta um 
skoðun.

Boltamót
Það hefur vakið athygli að enginn 
íslenskur ráðamaður sá sér fært að 
mæta á samstöðufundinn í París í 
gær, þar sem þrjár milljónir manna 
komu saman vegna hryðjuverka-
árásanna í síðustu viku. Hátt í 
fjörutíu þjóðarleiðtogar víðs vegar 
að úr heiminum mættu. Helga Vala 
Helgadóttir lögfræðingur skrifar á 
Facebook-síðu sína að hefðu Frakk-

arnir haft vit á að halda þar 
boltamót hefði ekki skort á þátt-
töku okkar fólks. Skemmst er að 
minnast mætingar mennta- og 
félagsmálaráðherra okkar á 

Ólympíuleikana í Rússlandi, 
sem og forseta Ís-
lands, þrátt fyrir 
mannréttinda-
brot Rússa gegn 

samkynhneigðum.

Áttu að mæta
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráð-
herra var meðal þeirra sem ekki sá 
sér fært að mæta á minningarathöfn-
ina. Íslenski sendiherrann í Frakk-
landi mætti ekki heldur til Parísar, en 
þess í stað var sendiráðunauturinn 
í París fulltrúi Íslands í göngunni. 
Gunnar Bragi er á leið til New York 
á Rakararáðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna. Þó að vissulega sé það 
meira en verðugt verkefni 

til að sinna, má velta fyrir 
sér hversu margir séu á 
leið þangað frá Íslandi 
og hvort ekki hefði verið 
rétt að eyða svolitlum fjár-

munum og tíma íslenskra 
ráðamanna í París um 
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Miklar breyt-
ingar eru nú að 
verða á mót-
t ö k u  f y r i r 
umsækjendur 
um alþjóðlega 
vernd. Töluverð-
ar breytingar 
urðu á lögum 
um útlendinga 
síðastliðið vor. 
Meðal þess sem 

breyttist er að sérstök kærunefnd 
útlendingamála sér nú um kæru-
mál flóttafólks og einnig á að 
stefna að ekki taki lengur en 90 
daga að úrskurða í hverju máli. 
Það er von mín að þessar breyting-
ar reynist jákvæðar fyrir flótta-
fólk.

Mig langar hins vegar að benda 
á þá staðreynd að það flóttafólk 
sem kom hingað til lands áður en 
lögin tóku gildi er í sömu stöðu og 
áður og nýtur ekki nýjunganna í 
kerfinu. 

Meðal þess er fólk sem hefur 
verið í biðstöðu í um tvö til þrjú ár. 
Ég þekki til átta sem eru í þeirri 
stöðu og þar af eru fimm þeirra 
með mál sín fyrir héraðsdóm-
stóli en öll snúa þau að Dyflinnar-
reglugerðinni. Dómstóllinn dæmir 
aðallega um hvort hælisumsóknir 
hvers og eins þeirra eigi að vera 
skoðaðar efnislega á Íslandi, eða 
ekki – en ekki um hvort þeir eigi 
að fá vernd. Dómar munu falla á 
næstunni. 

Ég veit ekki hvernig mál munu 
ráðast en ég veit að þessi ár sem 
fólkið bíður hér eru því tilgangs-
laus. Tvö til þrjú ár eru langur 
tími í bið ef maður er hvorki án 
vinnu og getur ekki farið í nám – 
og getur í raun ekki aðhafst neitt. 
Sumir hafa svo forsögu annars 
staðar frá og hafa eytt tíma í öðru 

landi, jafnvel lengri tíma en á 
Íslandi. Einn af flóttamönnunum 
sem hér dvelja eyddi t.d. níu árum 
í landi þar sem hann hafði sótt um 
vernd fyrst og annar fimm árum 
– báðir án þess að geta orðið að 
venjulegum borgurum. Myndir þú 
vilja vera í þessum sporum?  

Bjargræði
Eins og sést í hinni nýju stefnu 
yfirvalda hérlendis efast enginn 
um mikilvægi þess að umsókn 
um alþjóðlega vernd skuli verða 
afgreidd almennilega innan þol-
anlegs biðtíma. En ef yfirvöld við-
urkenna mikilvægi þess, hvernig 
líta þau þá á manneskjur sem hafa 
eytt tveimur til þremur árum hér 
nú þegar og mál þeirra hafa ekki 
einu sinni verið skoðuð efnislega? 
Eiga þeir ekki skilið einhvers 
konar bjargræði miðað við þenn-
an óvenjulega langa biðtíma? 

Mér skilst að dómstóllinn sé 
bundinn við lögin, að sjálfsögðu, 
og réttlæti hans byggist fyrst og 
fremst á lögfræði. Það er hins 
vegar mín skoðun að framkvæmd-
arvaldið geti haft að leiðarljósi 
mannúðleg sjónarmið. Það þýðir að 
horfa á manneskjuna sem miðjuna 
í hverju máli, hina lifandi mann-
eskju. 

Þá finnst mér eðlilegt að líta 
á mál þeirra í heild, aðstæður í 
heimalandi þeirra, margra ára 
óvissu í fyrsta komulandi og svo 
biðtíma á Íslandi fremur en fyrst 
og fremst á Dyflinnarreglugerð-
ina – sem er alls ekki kjarni mála 
þeirra. 

Ég vil skora á yfirvöld að skoða 
mál þeirra með mannúð að leiðar-
ljósi og taka mál þeirra sem um 
ræðir til efnislegrar meðferðar, 
óháð hvernig dómar falla í hér-
aðsdómi.  

Fólk á fl ótta og í bið
FLÓTTAMENN

Toshiki Toma
prestur innfl ytjenda

Í leikritum Shakespeares kemur 
stundum fyrir persóna sem nefnd 
er fíflið og hefur það hlutverk að 
segja alls konar hluti sem aðrir 
myndu aldrei segja. Þetta er ekki 
beint virðingarstaða – eiginlega 
fremur óvirðingarstaða – viðkom-
andi þarf að sjá til þess að fram 
komi sú hlið sannleikans sem 
við veigrum okkur við að segja, 
vegna meðvirkni eða út af sjálfs-
ritskoðun, tepruskap, alvörugefni, 
eða bara af tillitssemi í garð 
náungans. Fíflið segir meira að 
segja hitt og þetta við grimman 
kónginn og kemst upp með það 
vegna þess að það nýtur griða í 
mannfélaginu; það starfar á und-
anþágu; það er hláturleyfishafi. 
Þessir persóna er ómetanlegur 
partur af samfélagi okkar. 

Og samt erum við líka Charlie
Í nútímasamfélögum gegna vissir 
listamenn þessu hlutverki; ekki 
síst skrípamyndateiknarar. Þeir 
eru hluti af sameiginlegri sam-
félagsvitund okkar og í þeim 
skilningi erum við öll Charlie, 
hvað sem því líður að við mynd-
um ekki öll teikna svona dóna-
legar myndir af Múhameð spá-
manni eða vera svona gagntekin 
af rössum. Þeir eru stundum eins 
og hvatvís börn, teikna það sem 
kemur í hugann og þeim finnst 
sniðugt sjálfum en er auðvitað 
misfyndið. En þegar fyndnin 
lánast er í henni eitthvað óvænt, 
jafnvel fáránlegt; hláturinn 
ber einatt í sér eitthvað fjar-
stæðukennt og fráleitt – eitthvað 
„rangt“ – eitthvað óskammfeil-
ið, sem hneykslar okkur en líka 
um leið eitthvað tært og hreint, 
jafnvel barnslegt sem kallar 

fram bros. Skrípamyndin er ekki 
beinlínis málefnaleg, hún starfar 
á hvatasviðinu; við hlæjum að 
henni eða yppum öxlum.

Þetta fífl hefur nú verið tekið 
af lífi í Frakklandi fyrir þá sök að 
vekja hlátur. Til þess að tjá ógeð 
okkar og sorg yfir því og undir-
strika rétt okkar til að hlæja og 
teikna og tala og tjá okkur segj-
umst við nú öll vera Charlie.

Við búum í opnu samfélagi. Hér 
má segja og tjá næstum hvað sem 
er, hvað sem líður fornfálegum 
og óvirkum lagabókstaf um guð-
last. Á hinu opinbera svæði hefur 
nánast allt verið afhelgað. Það 
táknar að þótt einhverjum sé eitt-
hvað heilagt verður viðkomandi 
að una því að öðrum þyki lítið til 
þess helgidóms koma. Hið heilaga 
nýtur ekki lengur friðhelgi í opin-
beru rými, heldur hefur færst á 
svið hins einkalega. Franska bylt-
ingin snerist raunar ekki síst um 
það. Hafi þessi afhelgun átt sér 
stað í tilteknu rými er ekki hægt 
að vernda fólk fyrir henni. Það 
kann að vera erfitt fyrir suma að 
sætta sig við slíkt en þeir verða 
að læra það, ætli þeir að búa í 
samfélagi við aðra. Fyrir vikið 
má gera grín að trúarbrögðum, 
líka islam. Öll trúarbrögð þurfa 
á hlátrinum að halda. Raunar má 
telja það til mannréttinda að til-
heyra mengi sem gert er grín að: 
það táknar að maður sé fullgild-
ur meðlimur í samfélaginu; fyrir 
utan það að öll höfum við gott af 
því að horfa á sjálf okkur í spé-
spegli. 

Í mannfélaginu vekur allt and-
stæðu sína. Í opnu þjóðfélag heyr-
ast og sjást alls kyns tilbrigði 
mannlegrar hugsunar þegar hún 
er ekki reyrð í fjötra hugmynda-
fræði: hinu háleita fylgir lágkúra, 
enda skerpir lágkúran næmi 
okkar á hið háa; fegurð kallar 
á ljótleika sem aftur vekur þrá 
eftir fegurð; andlegri leit fylgir 
áhugi á líkamsstarfseminni; 
nautnin kemur í kjölfar meinlæt-
anna; guðstrúnni fylgir guðlast; 
fólk sem sýslar með gömul hand-

rit þekkir klámfengið og ósæmi-
legt spássíukrotið hjá munkunum 
sem sátu við skriftir og guðræki-
legar iðkanir. Á Íslandi tíðkaðist 
slíkur orðaósómi í svokölluðum 
beinakerlingavísum; sem voru 
lagðar inn í vörður á afviknum 
stöðum þar sem hægt var að lesa 
þær, og hnussa hlæjandi. 

Glæpir gegn mannkyni
Mennirnir sem réðust inn á skrif-
stofur franska skopmyndablaðs-
ins eru partur af heimshreyfingu 
sem kennir sig við islam. 

Þetta eru óvinir islams. Þeir 
hafa raunar lagt sig sérstaklega 
fram um að drepa múslima víða 
um heim og saklausa borgara 
sem ekki tengjast trúmálum sér-
staklega – þeir drápu um daginn 
2000 manns í þorpinu Baga í Níg-
eríu í stríði sínu gegn þekkingu 
og fræðslu. Verk þeirra koma 
engum verr en múslimum í Evr-
ópu; skapar umsátursástand um 

hvern einstakling úr þeim ranni. 
Þessir menn hafa sjálfir fram-
leitt afkáralegri (og ófyndnari) 
skrípamyndir af Múhammeð en 
nokkrir skopteiknarar myndu 
gera; fóru á sínum tíma frá Dan-
mörku um hinn múslimska heim 
og dreifðu fölsuðum myndum af 
spámanninum með svínshaus 
og sögðu vera úr Jyllandspost-
en. Svona morðvargar hafa fylgt 
mannkyni frá elstu tíð og eiga 
eftir að gera það um aldur og 
ævi. Þetta eru rauðu varðliðarnir 
í menningarbyltingunni í Kína; 
IRA á Írlandi; rauðir kmerar í 
Kambódíu; serbneskir vígamenn 
sem myrtu múslima í Bosníu og 
nauðguðu konum kerfisbundið; 
Baader-Meinhof í Þýskalandi; 
rauðu herdeildirnar á Ítalíu: 
Bandaríkjaher í Víetnam. Morð-
óðir hermenn sem æða fram 
undir merkjum hugsjóna. Þetta 
eru ekki valdalausir smælingjar, 
olnbogabörn samfélagsins sem 

leiðst hafa á villugötur vegna 
vonsku samfélagsins, heldur 
hópar trylltra einstaklinga sem 
ánetjast hafa vímunni sem fæst 
af morðum og illvirkjum, fara 
um í nafni hreinleikans – og 
drepa. Þeir eiga sér engar máls-
bætur og framferði þeirra víða 
um heim eru glæpir gegn mann-
kyni. 

Þeir ætla að stöðva það með 
öllum ráðum að við blöndum geði. 
Að kristnir menn og múslimar, 
trúlausir, búddistar og leitandi 
sálir  með ólíkar lífsskoðanir, 
hittist og horfist í augu, öðlist 
jafnvel gagnkvæman skilning. 
Þetta eru skoðanabræður Brei-
viks í Noregi og þeir eiga sín 
skoðanasystkin hér á landi. Þetta 
er fólkið sem berst gegn því sam-
býli sem nefnt hefur verið fjöl-
menning, og felst í því að við 
sýnum hvert öðru umburðarlyndi 
og velvild, tölum saman, hlæjum 
saman.

Glæpir gegn mannkyni
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Elísabet er að vakna eftir flug frá 
Ameríku þegar ég hringi til að falast 
eftir afmælisviðtali. Hún er sextug í 
dag og fór í Ameríkuferðina öðrum 
þræði í tilefni þess. „Sonur minn og 
kærastan hans eru að fara í ferðalag til 
Suður-Ameríku og ég og barnabarnið 
fórum með þeim til New York, kvödd-
um þau og komum svo saman heim. 
Þetta var voða gaman. Við vorum 
vestra á áramótunum og það var nýj-
ung fyrir mig, ég lagði samt ekki í að 
vera á Times Square og standa þar í 
kuldanum og frostinu klukkustundum 
saman heldur fylgdumst við með í sjón-
varpinu. Við vorum hjá bróðurdóttur 
minni og fjölskyldunni hennar svo ég 
upplifði skemmtilega fjölskyldusam-
veru.“

Engin stórveisla er fyrirhuguð í dag 
hjá Elísabetu, þó ætlar hún að hafa 
kaffi og pönnukökur fyrir sína nánustu 
og þá sem hafa tíma til að líta við. „Það 
er svona með okkur vetrarbörnin, við 
getum ekki boðið í garðveislur heldur 
verðum við að halda okkur í hlýjunni,“ 
segir hún og rifjar upp fertugsafmælið 
sitt sem haldið var með stæl í sjálfri 
Hallgrímskirkju. „Það þótti svolít-

ið spes,“ viðurkennir hún. „Það var í 
safnaðarsalnum fyrst til að byrja með 
og þar spilaði Laufey Sigurðardóttir 
á fiðlu og Íris Guðmundsdóttir söng 
gospellög en það var gjöf frá þáverandi 
vinnufélögum mínum á Fróða. Svo var 
farið inn í kirkju, lesin ljóð, skemmti-
legur kór samkynhneigðra karla söng 
meðal annars lagið Somewhere over 
the rainbow og Guðni Franzson spilaði 
á klarinett. Að lokum sungum við öll 
sálm saman. Þetta var mjög skemmti-
legt en það er ekkert hægt að endur-
taka svona.“

Elísabet er fædd og uppalin á Ísa-
firði. Kveðst mikill Vestfirðingur vera 
og halda góðum tengslum við Ísafjörð. 

Hún starfaði sem blaðamaður (um 
skeið) í mörg ár og var í níu ár rit-
stjóri tímaritsins Veru. En nú er hún 
félagsráðgjafi hjá Reykjavíkurborg og 
hefur starfað sem slík í miðborginni í 
tæp fimm ár.

„Þegar Vera hætti fór ég í háskólann, 
ekki til að stúdera bókmenntir heldur 
til að læra eitthvað praktískt sem ég 
gæti örugglega fengið vinnu við. Ég 
var fimmtug og hugsaði að ég ætti von-
andi tuttugu ár eftir af starfsævinni, 

því væri verjandi að eyða fimm árum 
í nám.“ Starf félagsráðgjafans á líka 
vel við hana. „Mér finnst í raun ekk-
ert ólíkt að vera blaðamaður og vinna 
í félagsþjónustu. Maður er alltaf að 
setja sig inn í líf fólks og þarf að skilja 
aðstæður hvers og eins.“ Nema hvað 
blaðamaður þarf ekki að finna lausn-
ir á vandamálunum,“ skýt ég að. „Nei, 
hann er náttúrlega bara að koma þeim 
á framfæri en við félagsráðgjafarnir 
tökum næsta skref.“ gun@frettabladid.is
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

 Mér finnst í 
raun ekkert ólíkt 

að vera blaða-
maður og vinna í 

félagsþjónustu. 
Maður er alltaf að 

setja sig inn í líf 
fólks og þarf að 
skilja aðstæður 

hvers og eins.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

SIGURLÍNU INGADÓTTUR.

Garðar Svavarsson
Guðrún Garðarsdóttir Jacob Rytter
María Garðarsdóttir  Hrafn Þór Jörgensson

og barnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR JÓHANNSSON
Hrafnistu, Hafnarfirði,  

áður til heimilis að Köldukinn 28,

lést mánudaginn 5. janúar. Útförin fer fram 
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn 
14. janúar kl. 11.00.

Kristín Halla Sigurðardóttir Guðmundur K. G. Kolka
Ingrún Ingólfsdóttir Magnús Gíslason
Sigurrós Helgadóttir      

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

MAGNÚS H. MAGNÚSSON 
bifvélavirki og járnsmiður,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 13. janúar næstkomandi  
kl. 15.00

Sigríður Bjarnadóttir
Hólmfríður Magnúsdóttir Árni Guðnason
Hildur Magnúsdóttir Þorsteinn Einarsson
Sigríður Magnúsdóttir Sturla Jónsson
Magnús Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur, 
hjartkær faðir, tengdafaðir og afi,

ÁSGEIR MARKÚS JÓNSSON
flugvirki,

Bugðutanga 5,
Mosfellsbæ,

sem lést 4. janúar á Landspítalanum 
við Hringbraut verður jarðsunginn frá 
Hallgrímskirkju miðvikudaginn 14. janúar kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hans er bent á sumarbúðir KFUM í Vatnaskógi, 
reikningsnúmer 117-26-10616, kt. 521182-0169 eða í síma  
588-8899.

María Marta Sigurðardóttir
Davíð Ásgeirsson
Rakel Ásgeirsdóttir  Einar Gunnarsson
Samúel Ásgeirsson  Lovísa Snorradóttir
Ólafur Jón Ásgeirsson
Gerður Rós Ásgeirsdóttir  Sigurður Wiium

barnabörn.

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar 
andlát ber 
að höndum
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Við þjónum allan sólarhringinn

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Ástkær móðir okkar,  
amma, langamma og systir,

ELÍNBJÖRG HULDA  
EGGERTSDÓTTIR
Skólavörðustíg 18,

lést á Landakoti 28. desember sl.  
Útför hennar fer fram frá Fossvogskapellu 
miðvikudaginn 14. janúar kl. 13.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Heimir Örn Jensson
Gottskálk Þór Jensson
Árni Már Jensson

Vetrarbörn geta ekki 
boðið í garðveislur
Elísabet Þorgeirsdóttir skáld, félagsráðgjafi  og fyrrverandi ritstjóri, er sextug. Hún er Vest-
fi rðingur að uppruna og vökvar ræturnar oft  en fór samt westur um haf í afmælisferð.

AFMÆLISBARNIÐ  „Þegar Vera 
hætti fór ég í háskólann, ekki til 
að stúdera bókmenntir heldur til 
að læra eitthvað praktískt sem 
ég gæti örugglega fengið vinnu 
við,“ segir Elísabet.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elísabet lauk stúdentsprófi frá 
Menntaskólanum á Ísafirði, stundaði 
nám við Leiklistarskóla Íslands og 
lærði íslensku við Háskóla Íslands. 
Hún hefur unnið við fiskverkun, 
kennslu, blaðamennsku og ritstjórn 
og eftir hana liggja tvær ljóðabækur, 
Augað í fjallinu, 1977 og Salt og rjómi 
eða blanda af göddum og dúni, 1983. 
Einnig hefur hún ritað tvær ævisögur, 
Í sannleika sagt: lífssaga Bjarnfríðar 
Leósdóttur 1986 og Þú gefst aldrei 
upp Sigga! ævisaga Sigríðar Rósu 
Kristinsdóttur, 1993.

➜ Sitthvað um Elísabetu

Save the Children á Íslandi



AFTUR TIL FRAMTÍÐAR
Nike stefnir að því að setja á markað skó í anda þeirra 
sem komu fram í myndinni Back to the Future II í lok 
þessa árs. Í myndinni klæðist Marty McFly skónum 
þegar hann ferðast til ársins 2015. Skórnir munu bera 
nafnið Nike Air MAG. 

100 ÁRA SAGA Í 100 LÖNDUM
Tiger Balsam er náttúrulegt hitasmyrsl 
sem á rætur sínar að rekja til Kína til forna. 
Sagan segir að keisarar síns tíma hafi hald-
ið uppskriftinni leyndri í yfir tvö þúsund 
ár til að njóta einir töfraeiginleika smyrsl-
isins. Tiger Balsam er í dag vel þekkt um 
allan heim fyrir ótrúlegan lækningamátt og 
hefur verið selt í núverandi mynd í yfir 100 
ár til yfir 100 landa. 

100% NÁTTÚRULEGT
Tiger Balsam 
vinnur gríðar-
lega vel á hinum 
ýmsu verkjum 
líkamans og 
er af mörgum 
talið áhrifa-

mesta smyrsl í heiminum. Tiger Balsam 
inniheldur engin kemísk efni og er unnið 
úr einstakri náttúrulegri jurtablöndu, sem 
hefur sýnt sig og sannað með aldagamalli 
reynslu að er traust og árangursrík. 

EINS OG GOTT NUDD Í KRUKKU
Tiger Balsam fæst bæði í hitameðferð 

(Red) og kælimeðferð (White). Tiger 
Balsam hefur róandi áhrif á líkama 
og sál og er frábært fyrir íþróttafólk, 
þá sem lifa athafnasömu lífi sem og 
alla á heimilinu sem upplifa líkamlega 
verki.

VERKJALAUS Í 
VETRARKULDANUM
BALSAM KYNNIR  Náttúrulegt undrasmyrsl við líkamlegum eymslum sem og 
þrálátum og langvarandi verkjum. Kemur jafnvægi á daglegt líf og gefur lík-
ama og sál nauðsynlega friðsæld frá verkjum.

VISSIR ÞÚ
að söngkonan Lady 
Gaga segist ekki geta 
verið án Tiger Bal-
sam þegar hún er á 
tónleikaferðalagi?

TIGER BALSAM Tiger Balsam Red hitameðferð og Tiger Balsam White kæli-
meðferð.

LINAR VERKI NÁNAST SAMSTUNDIS

● Háls- og axlaverkir

● Bakverkir

● Liðverkir

● Vöðvabólgur

● Hausverkir og brjóstverkir

● Kvef, nefstífla og frunsur

HANDHÆGT OG ÞÆGILEGT

● Frábær lausn fyrir alla á heimilinu sem upplifa verki – 
unga sem aldna

● Öflug lausn fyrir íþróttafólk sem og aðra sem lifa 
athafnasömu lífi

● Upphitun – eykur blóð-
rás og gott til að mýkja upp 

vöðva fyrir æfingar af öllu 
tagi

● Eftir æfingu – vinnur gríðar-
lega vel á harðsperrum 

SÖLUSTAÐIR
Tiger Balsam er fáanlegt í öllum betri apótekum um 
land allt, heilsuhillum Hagkaups, Heilsuvers, Fjarðar-
kaups og Heimkaup.

Frekari upplýsingar má finna á Facebook-síðu Tiger 
Balsam www.facebook.com/TigerBalsamIceland  

TIGER BALSAM VIRKAR Á VERKI



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@365.is, s. 512 5429

HönnunarMars hefur farið stækk-
andi með hverju árinu en hann 
verður nú haldinn í sjöunda sinn. 

Skráning fyrir hönnuði til að taka þátt 
lýkur 25. janúar og fólk er að taka við 
sér af krafti eftir áramótin,“ segir Sara 
Jónsdóttir, verkefnastjóri Hönnunar-
Mars en hátíðin fer fram dagana 12. til 
15. mars.

„Dagskráin er í mótun en þetta lítur 
mjög vel út,“ bætir hún við en meðal 
annars er búið að bóka spennandi nöfn 
á Design Talks, fyrirlestrardaginn. Þar 
má nefna Jessicu Walsh sem Sara segir 
skínandi stjörnu í hönnunarheiminum.

„Við erum mjög spennt að fá hana til 
landsins en Jessica Walsh er ákveðið 
sputnik á sínu sviði og var meðal annars 
gerð að meðeiganda hjá Sagmeister fljót-
lega eftir að hún hóf þar störf, þá aðeins 
25 ára gömul.  Hlín Helga Guðlaugsdótt-
ir, listrænn stjórnandi DesignTalks setti 
daginn saman út frá þemanu Play Away 
og velur inn áhugaverð nöfn sem vinna 
með leik í víðri merkingu og eftir óhefð-
bundnum leiðum. Þarna verður fólk sem 
vinnur út fyrir boxið og ögrar norminu,“ 
segir Sara en meðal annarra fyrirles-
arar eru Anthony Dunne annar höfunda 
Speculative Design aðferðafræðinnar og 
Walter Van Beirendonck, tískufrömuður 
frá Belgíu, en hann er einn úr „avant 
garde“ hönnunargrúppunni Antwerp Six.

TÆKIFÆRI TIL VIÐSKIPTASAMBANDA
Kaupstefnan DesignMatch er hluti af 
HönnunarMars en þar geta íslenskir 
hönnuðir komið verkum sínum á fram-
færi við erlend fyrirtæki. Undanfarin ár 
hafa nokkur íslensk verk komist inn í 
framleiðslulínur fyrirtækja eins og Nor-
mann Copenhagen.

„Það nýjasta er samstarf vöruhönnuð-
arins Hafsteins Júlíussonar og hönnun-
arfyrirtækisins HEM,“ segir Sara.

„Í ár mæta norrænir kaupendur á 
DesignMatch en einnig höfum við stað-
fest komu þýsku hönnunarverslunar-
innar Monoqi, Pop-Corn sem er frönsk 
hönnunarvefverslun með innanstokks-
muni, og Paper Collective frá Danmörku 
sem selur grafísk veggspjöld í takmörk-
uðu upplagi. Dagskránni er ekki læst og 
fleiri fyrirtæki eru væntanleg.“

Sara stýrir HönnunarMars nú í fyrsta 
sinn og leggst verkefnið vel í hana.

„Þetta er hressandi. Verkefnið er 
stórt en HönnunarMars er með stærstu 
hátíðunum sem haldnar eru í Reykjavík. 
Við fáum fjölda gesta bæði íslenskra og 
erlendra á hátíðina og einnig erlenda 
fjölmiðla. Það er gaman að taka þátt í að 

HÖNNUNARMARS 
Í SJÖUNDA SINN
HÖNNUNARMARS  Sara Jónsdóttir er verkefnastjóri HönnunarMars í ár. Und-
irbúningur er í fullum gangi og munu spennandi nöfn mæta bæði á fyrirlestra-
dag hátíðarinnar DesignTalks og á kaupstefnuna DesignMatch.

RÍSANDI STJARNA 
Jessica Walsh mun 
tala á DesignTalks á 
HönnunarMars.

HRESSANDI VERKEFNI Sara Jónsdóttir stýrir HönnunarMars í ár en hátíðin 
er ein sú stærsta sem haldin er í Reykjavík með þátttöku fjölda hönnuða og 
heimsóknum erlendra gesta og fjölmiðla. Verkefnið leggst vel í hana. MYND/STEFÁN

SÓDABRAUÐ

4 bollar hveiti (mætti einnig 
nota heilhveiti til hálfs á móti 
hvítu hveiti)
4 msk. sykur
1 tsk. matarsódi
1 msk. lyfitduft
1 tsk. salt
½ bolli mjúkt smjör
1 bolli súrmjólk
1 egg

Til að pensla: 

¼ bolli bráðið smjör
¼ bolli súrmjólk

FLJÓTLEGT MEÐ SÚPUNNI
Gott brauð sem ekki þarf að hefast fyrir bakstur

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

NÝTT – NÝTT 
8 rétta 

hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.590.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac
Bifidobacteria & Fibre

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

  

 

Hitið ofninn upp í 190 gráður. Leggið smjörpappír á 
plötu. Blandið hveiti, sykri, matarsóda, lyftidufti, salti 
og mjúku smjöri saman í stóra skál. Hrærið bolla af súr-
mjólk og eggi saman við. 

Hvolfið deiginu á hveitistráð borð og hnoðið aðeins. 

Formið deigið í kúlu eða kringlóttan hleif og komið því 
yfir á bökunarplötuna.  

Hrærið svo saman bráðnu smjöri og súrmjólk og penslið 
hleifinn vel. Skerið svo stórt X í deigið með beittum hníf.

Bakið í 40 til 50 mínútur eða þar til tannstöngull kemur 
hreinn út eftir að honum er stungið í brauðið. Eftir 30 
mínútur má kíkja hvort brauðið er bakað. 

Einnig má pensla það öðru hvoru með smjör/súrmjólk-
urblöndunni yfir bökunartímann. 

wwww.allrecipes.com

styðja við grósku í greinunum. Íslenskir 
hönnuðir búa yfir ákveðinni sérstöðu 
vegna grasrótarstemningarinnar, sem 
vert er að halda í. Hér er unnið faglegt 
starf en sagan ekki ýkja löng og því lítið 
um heftandi hefðir og hönnuðum frjálst 
að leika sér og hugsa út fyrir boxið.“

 ■ heida@365.is
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Heimili fasteignasala 530-6500 
kynnir til sölu: Vandað 240 
fm einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr 
við óbyggt friðað svæði við 
Heiðmörkina.

Húsið er fallega innréttað og vel 
tækjum búið. Húsið stendur á 811 
fm lóð. Garðurinn er afgirtur og í 
honum upphitaðar stéttir og stórir 
sólpallar með heitum potti. Hellu-
lagt upphitað bílaplan og stéttir 
fyrir framan. Sérsmíðaðar inn-
réttingar, parket og flísar á gólf-
um og innbyggð lýsing.

Rúmgóð forstofa með flísum 
og góðum skápum, einnig felli-
stigi sem er upp á gott geymslu-
loft. Þvottahús er inn af forstof-
unni og er með góðum skápum og 
vélar falla inn í innréttingu. Flísa-
lagt gestabað með stórri sturtu.

Komið er inn í stofu úr forstofu. 
Eldhús, borðstofa og stofa eru í 
einu stóru rými þar sem er mikil 
lofthæð og háir gluggar. Enn frem-
ur eru stórir gluggar með fallegt 

útsýni yfir í Heiðmörk, útgengi á 
pall úr stofunni.

Í eldhúsi er stór eyja, vönduð 
tæki og gott skápapláss.

Sjónvarpshol er í rými á milli 
stofu og svefnherbergjagangs. Fal-
lega innbyggðar hillur og skápur. 
Þrjú svefnherbergi. Hjónasvíta 
er í sér rými með fataherbergi og 
baðherbergi inn af. Bað og sturta 
eru aðskilið og útgengi frá sturtu 
á pall og að potti.

Innangengt er í stóran bílskúr 
sem er flísalagður og að auki er 
þar vinnuherbergi og geymsla. 
Fallegt vandað einbýlishús á ein-
stökum rólegum stað. Örstutt er í 
vinsælt útivistarsvæði, göngu- og 
hjólreiðavegi í og við Heiðmörk og 
Rauðavatn. 
Allar upplýsingar innan og utan 
skrifstofutíma veita Bogi Molby 
Pétursson, sími 699 3444 og Karen 
Sævarsdóttir, sími 695 6890.

Glæsihús við Heiðmörk

Glæsilegt einbýli í nálægð við Heiðmörk. 
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Freyjubrunnur  - Endaraðhús 
Vandað 211 fm endaraðhús með 
innbyggðum bílskúr.  Húsið er 
á tveimur hæðum og vandlega 
innréttað á allan hátt innrétingar, 
lýsing og gólfefni. .  Tvö gælsileg 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi og 
þrjár stofur.  Mikið útsýni .  
V. 56,5 m. 

Lautasmári  - 4ra herb. 
Vönduð 105 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi.  Vandaðar innréttingar og 
gólfefni í mjög góðu ástandi. Þrjú 
svegnherbergi lokað eldhús með 
borðkrók við glugga, rúmgóð stofa 
með útgang á svalir í suðvestur.  
Laus til afhendingar.  V. 34,5 m. 

Álfhólsvegur - nýtt parhús.
Á frábærum stað í grónu hverfi, um 
220 parhús með bílskúr. Húsið er 
í smíðum og verður afhent tilbúið 
til innréttinga að innan og fullbúið 
að utan. 2-4 svefnherbergi, tvennar 
svalir, suðurgarður o.fl. Frekari 
uppl á skrifstofu. Verð 54,9 millj.

Ljósalind - góð 2ja með sólpalli.
Sérlega góð 2ja herb. á jarðhæð. 
Parket á gólfum og vandaðar inn-
réttingar. Góð staðsetning. Eigandi 
leitar eftir skiptum á stærri eign í 
hverfinu. Verð 23,9 millj. 

Stóragerði - 4ra á 1. hæð.
Vel skipulögð og rúmgóð 103 
fm íbuð á 1. hæð í góðu fjölbýli. 
Íbúðin er sérlega snyrtileg og vel 
um gengin. Parket á gólfum og 
suðursvalir. Íbúðin getur verið laus 
fljotlega. Verð 30,9 millj.

Hvassaleiti - 4ra með bílskúr.
Vel skipulögð íbúð ásamt bílskúr, 
alls 114,4 fm. Hús sem hefur verið 
mikið endurnýjað sl. ár. Íbúðin 
þarfnast standsetning að innan. 
Laus til afhendingar strax.
Verð 29,9 millj. 

Furuás Grb. - einbýli á einni hæð.
Sérlega vel hannað um 250 fm 
einbýlishús. Húsið er vandað að 
allri gerð og í því eru fjögur stór 
svefnherbergi. Björt stofa og borð-
stofa með mikilli lofthæð. Stórt 
fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur 
pottur. Tvöfaldur innbyggður 51 fm 
bílskúr, í dag innréttaður sem íbúð. 
Verð 67,5 milljónir.

Reykjahvoll - Fallegt einbýli. 
Fallegt  vandað 250 fm  einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr.  Húsið 
er á einni hæð stendur hátt á glæsi-
legum útsýnisstað. 4 góð svefn-
herbergi og fallegur garður með 
afgirtum sólpöllum. Möguleg skipti 
á minni/ódýrari eign.

Fróðengi - 5 herbergja 
falleg og vel skipulögð 145 fm íbúð 
á tveimur hæðum ásamt stæði í 
bílskýli.  4 góð svefnherbergi og 
mikið útsýni.  Stutt í alla verslun, 
skóla og þjónustu. 

Gunnarsbraut - Sérhæð 
Eign sem þarfnast lagfæringa!  125 
fm sérgæð með sérinngangi.  Tvær 
samliggjandi stofur, rennihurð á 
milli og útgengt á suðursvalir.  Tvö 
svefnherbergi og stór geymsla í 
kjallara.  Laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. 

Brúnastaðir  
- einbýli - Makaskipti 
Mjög gott  220 fm einbýlishús á 
einni hæð ásamt innbyggðum 
bílskúr á einstökum stað innst 
í botnlanga við golfvöllinn á 
Korpúlfsstöðum.  5 svefnh. og tvær 
stofur. Stór lóð í góðri rækt.  Góðar 
gönguleiðir með ströndinni og gott 
útivistarsvæði.  Einstakt útsýni.

Boðaþing - 55 ára og eldri
Höfum hafið sölu á íbúðum í 
Boðaþingi fyrir 55 ára og eldri. 
Glæsilegt nýtt hús sem er í bygg-
ingu, stærðir íbúða frá 91-172 fm. 
Afhentar fullbúnar næsta haust, 
án gólfefna. Verð frá 29,5 millj. 
Frekari upplýsingar og bækling má 
fá á skrifstofu Heimili. 

Boðagrandi - 5 herbergja - 
Makaskipti. 
Góð 115 fm endaíbúð á 3. hæð.  
Eignin telur forstofu, eldhús, stóra 
stofu, fjögur svefnherbergi og 
baðherbergi með þvottaaðstöðu  
Seljendur leita sér að minni eign í 
sama hverfi. 

Baldursgata - stúdíóíbúð 
Mikið endurbætt 41 fm stúdíóíbúð 
á góðum stað í þingholtunum.  
Sérinngangur, sólpallur og sam-
eiginlegt þvottahús.  Laus til 
afhendingar

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Háholt 14, Mosfellsbær
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Bragavellir – Einbýli 
Stórglæsilegt 5 herbergja 
einbýlishús á Bragavöllum í 
Keflavík. Húsið er á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð er 
andyri, hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús, gesta 
salerni og vinnustofa.  
Á efri hæð er fjölskyldurými, 
baðherbergi  sjónvarps- 
herbergi, þrjú barna herbergi 
og stórt og fallegt hjónaher-
bergi.  
Mögulega er hægt að leigja 
eignina frá 1. mars 2015

Nánari upplýsingar á 
skrifstofu. 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is
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Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum
á 12. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávar-
kambinum við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í lokaðri
og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Íbúðin
er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan
máta og útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt,
bæði til suðurs að Reykjanesi, út á sundin og að
Snæfellsjökli. Björt stofa með arni. Sjónvarpshol.
Opið eldhús með eldunareyju. Húsið er allt mjög
vandað og sameign er öll 1. flokks.  Tvær lyftur
eru í húsinu.

Vatnsstígur. Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð.  

HAUKSHÓLAR

Haukshólar. Einbýlishús með aukaíbúð. Frábær útsýnisstaður
277,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúð á neðri hæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað. Eignin er upphaflega
innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og eru innréttingar hannaðar af Lovísu Christiansen. Rúmgott hol/setustofa með arni 
sem hannaður er af Vífli Magnússyni. Miklar innréttingar í eldhúsi. Ræktuð lóð með um 40 fm. verönd. Mikils útsýnis nýtur frá
eigninni til norðurs, Esjunnar, Akrafjalls og víðar. Verð 66,0 millj. 

Suðurgata. Heil húseign.
Virðulegt timburhús á steinkjallara við Suðurgötu 12 í Reykjavík.  Húsið er kjallari og tvær hæðir, samtals 357,2 fm. að gólffleti
auk 21,8 fm. bílskúrs. Húsið stendur á fallegri og gróinni um 900 fm. lóð.  Átta bílastæði eru á baklóð hússins og möguleiki er á
að fjölga bílastæðum á lóðinni enn frekar. Húsið var reist árið 1899 af Ásgeiri Sigurðssyni kaupmanni. Fyrir rúmlega 20 árum var
húsið allt endurnýjað að utan sem innan. Undanfarin 25 ár hafa verið starfræktar læknastofur í húsinu og hentar það mjög vel
undir hvers konar þjónustustarfsemi auk þess sem það myndi sóma sér vel sem glæsilegt íbúðarhús. Verð 169,0 millj.

SUÐURGATA

EIGNARLAND, ÖLDUBYGGÐ, GRÍMSN.
88,1 fm. nýlegt (2007) sumarhús á tveimur hæðum, skammt
frá Svínavatni. Húsið er hátt og reisulegt með herbergjum á
efri hæð (ekki svefnloft) og er klætt með furu vatnsklæðningu
að utan. Stór afgirtur sólpallur með heitum potti. Búið er að
loka fyrir opið rými undir svölum.

GRETTISGATAA ATT . 
Mikið endurn. 90,0 fm. íbúð á 1. hæð með stórum suður-
svölum og sér bílastæði á baklóð.  Íbúðin hefur verið mjög
mikið endurnýjuð á sl. mánuðum, m.a. eldhúsinnréttingar
og tæki, gólfefni o.fl.  Nýtt tvöfalt gler, nýjir gluggar og nýtt
svalahandrið. 

SELVOGLL SGATAA ATT  – HA AFNARFIRÐI
Mikið endurnýjuð 43,5 fm. íbúð með sérinngangi auk sér
geymslu í kjallara. Gólfhiti er í allri íbúðinni. Þetta er falleg eign
sem hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum Sérbílastæði
á lóð.

SNORRABRAUT. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ. 
Góð 68,3 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð við Snorrabraut. Eldhús
með ljósri innréttingu, svefnherbergi með góðu skápaplássi
og útgengi á svalir til austurs. Nýlega endurnýjað baðherb.
Parket á gólfum. Sér geymsla í kjallara auk sameiginlegrar
geymslu. Góð eign miðsvæðis í Reykjavík. 34,9 millj. 26,0 millj.19,5 millj.23,5 millj.

SUMARHÚS3JA HERBERGJA2JA HERBERGJA

LAUS

STRAX

Mánatún. Glæsileg 5-6 herbergja endaíbúð á efstu hæð. 
Glæsileg 204,0 fm. 5-6 herbergja endaíbúð til
suðurs á 6. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi auk tveggja
sér bílastæða í bílahúsi. Rúmgóðar svalir eru útaf 
stofum til vesturs. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan máta með sérsmíðuðum innréttingum.
Aukin hljóðeinangrun er á milli hæða.  Gólfhitakerfi
er í íbúðinni. Lofthæð er um 2,8 metrar. Í eldhúsi og
baðherbergjum eru mjög vönduð tæki. Hjónasvíta
sem samanstendur af herbergi, fataherbergi og bað-
herbergi. Húsvörður.

Verð 84,9 millj.VV

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning
Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni
hæð við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2
fm. bílskúr. Húsið er allt endurnýjað að innan sem
utan. Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur
herbergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin
er eignarlóð 1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og
frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir
framan bílskúr og hús.

Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð niður
á árbakkanum við Ytri-Rangá.
Ekki verður byggt meira á árbakkanum.

Langamýri - Garðabær
Fallegt 305,8 fm. endaraðhús, tvær hæðir og
ris með góðri lofthæð, að meðtöldum 34,8 fm.
innbyggðum tvöföldum bílskúr í grónu hverfi í 
Garðabænum. Rishæðin er með góðri lofthæð og
fjórum þakgluggum. Stórar samliggjandi stofur með
útgangi á tvennar svalir. Einnig svalir út af hjónaher-
bergi á efri hæð/rishæð. Fimm herbergi. Möguleiki
er að gera einstaklingsíbúð á neðstu hæðinni. Mikil
hellulögn er fyrir framan hús og bílskúr og er pláss
fyrir 4-5 bíla. Hiti er í innkeyrslu að bílskúr. 
Vel staðsett eign þar sem er stutt í leik-, grunn- og 
framhaldsskóla og íþróttaaðstöðu.

Verð 64,9 millj.VV

Eyvindarholt.  Einstök staðsetning á Álftanesi.

Glæsilegt og algjörlega endurbyggt frá grunni 240,2
fm. einbýlishús á tveimur hæðum sem er búið að
skipta í þrjár íbúðir sem eru allar með sérinngangi.
Húsið stendur á 2.532 fm. eignarlóð og er einstakt
útsýni af báðum hæðunum. Eldra hús sem stóð
á lóðinni var rifið árið 2002 og byggt nýtt hús á
grunninum og síðan byggð 84 fermetra vinnustofa
við húsið árið 2004 sem er nýtt sem íbúð í dag.

Eignin stendur á einum besta stað á Álftanesinu
með ótrúlegu útsýni til Bessastaða og víðar.

Verð 67,0 millj.VV

SUMARHÚÚÚS

Mikið endurnýjuð 128,2 fm. eign á 3. hæð í nýupp-
gerðu húsi við Þórsgötu. Hæðin er innréttuð sem
tvær íbúðir. Stærri íbúðin er um 88 fm. að stærð,
3ja herbergja og með stórum svölum til austurs. 
Minni íbúðin er um 40 fm. að stærð, 2ja herbergja.
Auðvelt er að breyta hæðinni aftur í eina íbúð, líkt
og hún var teiknuð upphaflega. Aukin lofthæð er á
hæðinni. Húsið að utan er nýviðgert og málað og
gler og gluggar eru nýjir í öllu húsinu.

Virkilega falleg og björt íbúð á frábærum stað
á horni Þórsgötu og Baldursgötu.

Verð 49,5 millj. VV

Þórsgata. Mjög góð eign í nýuppgerðu húsi.

LAUS

STRAX



Neðstaleiti 9 - 2ja herbergja íbúð. 

Eignin verður til sýnis 
frá kl. 17.15 – 17.45
Góð 54,0 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
hellulagðri suðurverönd á frábærum stað í göngufæri 
við Kringluna. Þvottahús innan íbúðar. Sérgeymsla
ca. 6 fm fylgir íbúðinni sem er ekki inni í fm. tölu
íbúðarinnar. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
eigninni. Hús að utan er í mjög góðu standi og
bílaplan steypt. Hellulagðar stéttar framan við hús
með hitlögnum undir.

Verð 22,9 millj.VV

Íbúð merkt 0101.
Verið velkomin.

Kársnesbraut- Kópavogi. Endaraðhús. 
Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað 169,5 fm. að
meðtöldum 22,8 fm. bílskúr endaraðhús á tveimur
hæðum í vesturbæ Kópavogs. Eldhús var endur-
nýjað fyrir tveimur árum og sett upp falleg hvít hág-
lans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi á stóra
suður verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er
í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Hús sem hefur
fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Fallegur
garður með miklum gróðri. 

Verð 49,9 millj.VV

Langamýri 28- Garðabæ. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 62,4 fm. íbúð
á neðri hæð með sérinngangi og sér garði við
Löngumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/
vinnuaðstöðu, stofu og borðstofu með útgengi í 
garð, opið eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.
Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi og gólfefni.
Stutt í alla þjónustu m.a. verslanir, skóla og leik-
skóla. Sér bílastæði

Verð 21,9 millj.VV

Verið velkomin.

Baldursgata 9 -  3ja herbergja sérhæð.

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 91,3 fm. sérhæð í miðborginni. Búið er að
endurnýja íbúðina mjög mikið m.a. eldhús, baðher-
bergi, gólfefni og skápa. Einnig er búið að endurnýja
vatnslagnir ásamt ofnalögnum og rafmagn að hluta.
Húsið er allt nýlega klætt að utan. Íbúðinni er í dag
skipt í eitt herbergi og tvær stofur en lítið mál að
bæta við herbergi í borðstofu. Gróin afgirt lóð.

Verð 33,9 millj.VV

Verið velkomin.

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM EFTIR  
ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS - SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN

VESTURBRÚN. FRÁBÆR STATT ÐAA SETNING.
Stórglæsilegt 273,2 fm. (skráð 259,2 fm) einstakt einbýlishús á tveimur hæðum á
frábærum stað við opna svæðið í Vesturbrún. Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni
að innan sem utan og er einstakt að allri gerð, frábærlega skipulagt og með miklum
og vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Setustofa með arni og útbyggðum
glugga til suðurs. Koníaksstofa með mikilli lofthæð. 

GRÆNLANDSLEIÐ- GRAFARHFF OLTI.LL
Glæsilegt 166,2 fm. sérbýli á  tveimur hæðum í tvíbýlishúsi auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals 205 fm. að stærð. Stofa/borðstofa með stórum gluggum í þrjár áttir og
frábæru útsýni. Úr stofum er útgengi á stóra þakverönd. Lóðin er mjög falleg og er
að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við. Garðrýmið tengist stórri þakverönd
með útsýni móti norðri og vestri. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.

MÓAFLÖT - GARÐABÆ
210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr.
Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er
í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný, allar innréttingar, eldhús og  baðherbergi.
Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta með miklum
fataskápum. 1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs.

ARNARÁS – GARÐABÆ. EFRI SÉRHÆÐ.
Mjög falleg 5 herbergja 134,6 fm. efri sérhæð með fallegu útsýni í Ásahverfinu. Mikl-
ar innréttingar úr kirsuberjaviði eru í eldhúsi og útsýni er að Esjunni, yfir Garðabæ að
Kópavogi og víðar. Skjólsælar svalir til suðvesturs út af stofu. Sjónvarpshol og þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi bílastæða er á lóð.

RITUHÓLAR – FRÁBÆR ÚTSÝNISSTATT ÐAA UR
Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 3ja herbergja íbúð með sér inngangi 
á neðri hæð hússins.  Frábær útsýnisstaður við Elliðaárdal. Þrjár samliggjandi stofur 
með mikilli lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með nýlegum innréttingum.
Stórt fjölskyldurými. Auðvelt að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur bílskúr. 
Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum bomanite veröndum.

REYNIBERG - HAFNARFIRÐI
221,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 43,0 fm. bílskúr á einni hæð á frábærum stað
í Setbergslandinu í Hafnarfirði. Fimm rúmgóð herbergi. Rúmgóð stofa. Eldhús með
hvítlakkaðri innréttingu og góðum borðkrók. Falleg ræktuð lóð með afgirtri viðar-
verönd með heitum potti. Hellulögð innkeyrsla. Stutt í alla þjónustu og skóla.

BLIKANES – GARÐABÆ
Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu
Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi 
endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raflagnir og neysluvatnslagnir.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökk-
uðum innréttingum. Um 50 fm. hjónah. og fjögur barnaherbergi. 

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GARÐABÆ.
Glæsileg 131,3 fm. endaíbúð á 2. hæð með gluggum í 3 áttir auk sér bílastæðis
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu í kjallara hússins. Samliggjandi stofur með
útbyggðum glugga til suðurs og útsýni til sjávar. Útgengi er úr stofu á skjólsælar
svalir til suðurs. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Húsið er
álklætt að utan og því viðhaldslítið.

NAUSTATT BRYGGJRR A – 7A HERBERGJA ÍBÚÐA
Glæsileg 210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum hússins auk sér
stæðis í bílageymslu. Íbúðin er öll hin glæsilegasta. Ljóst parket er á gólfum
og innihurðir og innréttingar eru úr ljósum viði.Verulega aukin lofthæð er á efri
hæð íbúðarinnar eða allt að 5,0 metrar og innbyggð lýsing er í flestum loftum. 
Rúmgóðar stofur. Tvö baðherbergi. Flísalagðar svalir til vesturs.

95,0 millj.

52,9 millj.

99,0 millj.
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74,9 millj. 
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 VÍKURÁS 3, 110 REYKJAVÍK  
ÍBÚÐ MERKT 04-03. 

Mjög falleg og björt 2ja herbergja 57,6 fm íbúð á 4. hæð (efstu) við Víkurás í 
Reykjavík. Íbúðinni fylgir 21,8 fm stæði í lokaðri bílageymslu.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 12.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 20,5 m. 8502

 HRAUNBÆR 46, 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-03. 

Rúmgóð og vel skipulögð 112,5 fm fjögurra herbergja íbúð á 3.hæð við 
Hraunbæ í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa með vestur svölum. 
Sér þvottahús í kjallara. Stutt er í alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 12.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 25,9 m. m. 8418

 HRAUNBÆR 109 D, E OG F, 
110 REYKJAVÍK

Hraunbær 109 D, E og F eru glæsileg raðhús á 2 hæðum á mjög góðum stað 
neðarlega í Hraunbænum. Húsin er 113,3 fm að stærð. Sérinngangur og sér-
lóð. Þrjú svefnherb. Parket og flísar. Fallegar nýlegar hvítar innréttingar, innb. 
íssk. og uppþv.vél fylgja. Til afhendingar við kaupsamning.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 12.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,0 m. 4468  

 VEGHÚS 5, 112 REYKJAVÍK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Skemmtileg 60,4 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Veghús í Reykjavík. Frá 
stofu er útgangur út á stóra timburverönd með skjólveggjum til suðurs.  Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 13.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 21,5 m. 8501

ÞÓRÐARSVEIGUR 4 113 RVK.
 ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

LAUS  STRAX. 3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af svala-
gangi. Fallegt útsýni.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.janúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,5 m. 8386

GEITLAND 12, 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

Hugguleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í vel staðsettu fjöl-
býli á þessum vinsæla stað í Fossvogi. Sér garður fylgir íbúðinni. 
Húsið lítur vel út og búið er að endurnýja þak.  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 13.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 19,9 m. 4052
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mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

Bauganes 22, 101 Reykjavík

KÓPAVOGSBRAUT 79 200  
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Góð þriggja herbergja 102,2 fm nýstandsett íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi og sér timburverönd til suðurs. Góð íbúð í nýlegu 
húsi. Mögulegt er að stækka hana um ca 40 fm og með því bæta 
við hjónasvítu með baðherbergi. Íbúðin getur verið laus strax. 
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 14.janúar milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 36,9 m 8460

KVISTHAGI 
NEÐRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Falleg og vel staðsett 123,7 fm neðri sérhæð ásamt 33,2 fm 
sérbyggðum bílskúr. Hæðin skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, 
tvær samliggjandi stofur, eldhús með borðkrók, baðherbergi og 
þrjú herbergi. Bílskúr með gluggum, göngudyrum og rafdrifnum 
hurðaopnara. Góð eign á eftirsóttum stað. Laus nú þegar.  
V. 48,5 m. 8512

LAMBASTEKKUR 11 
109 RVK. EINBÝLI

Vandað ca 195 fm einbýli á einni hæð á einstaklega góðum stað innst í 
botnlangagötu við óbyggt svæði. Innb. 28 fm bílskúr . Fjögur - fimm svefnherb., 
góðar stofur. Arinn . Gestasnyrting.  Mjög gott skipulag. Góður garður. Örstutt 
í góða þjónustu. Húsið hefur verið talsvert endurnýjað. Skipti á minni eign 
möguleg.  V. 49,9 m. 4506

Um 332 fm glæsilegt einbýli á tveimur hæðum sem stendur á 830 fm lóð. Húsið stendur við opið svæði og er teiknað af Arkþing arkitektum.  Frábær staðsetning miðsvæðis í  Reykjavík. Húsið er í byggingu og afhendist fullbúið að utan  
og tilbúið til innréttinga að innan. Möguleiki á aukaíbúð. Afhending mars 2015.   Tilboð 4478

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

OPIÐ HÚS 

miðvikudag



 EINBÝLI

Einimelur 8 - Einbýlishús til leigu
438 fm einbýlishús í vesturbæ Reykjavíkur. Lítil auka íbúð 
er á jarðhæð. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, sjón-
varpshol, eldhús,búr,  fjögur til fimm svefnherbergi, tvö 
baðherbergi og bílskúr. Á jarðhæð er einnig lítil íbúð með 
eldhúsi, herbergi, snyrtingu og holi. Upplýsingar Hilmar 
Þór löggiltur leigumiðlari  4875

Jöklalind 6, 201 Kópavogi 
Fallegt velskipulagt 202 fm einbýlishús m. innbyggðum 49 
fm tvöf.bílskúr. Parket og góðar innréttingar, þrjú svefn-
herb. Baðherb. og gestasnyrting. Húsið er til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 56,9 m. 8476

Faxahvarf 1, 203 Kópavogi
Tvílyft 245 fmeinbýlishús með innbyggðum bílskúr við 
Faxahvarf í Kópavogi. Eignin skiptist í tvær hæðir og á 
jarðhæð er anddyri, stofa, borðstofa, eldhús, baðherber-
gi, tvö svefnherbergi, þvottahús og á efri hæð er rúmgott 
alrými og svefnherbergi. V. 56,5 m. 8464

Kvíslartunga 118 - 270 Kópavogur
Einbýlishús í smíðum samtals 282,5 fm m. innb. 36,5 fm 
bílskúr. Húsið er því sem næst tilbúið til innréttinga. Mjög 
góður útsýnisstaður. Hús sem gefur mikla möguleika m.a 
á aukaíbúð.  V. 36,9 m. 8377

Fjóluvellir 7, 221 Hafnarfjörður  
207,7 fm einbýlishús á einni hæð, eignin er skráð á 
byggingarstig 4 og matsstig 8 en er rúmlega tilbúið til 
innréttinga. fjögur svefnherbergi (3 samkv. teikningu) 
Frágengið hellulagt bílaplan.  Mjög gott skipulag og góð 
staðseting.  V.43,5  m. 8295

 PARHÚS

Lindarberg 72 220 
Lindarberg - parhús á útsýnisstað samt. 226,9 fm m. innb. 
30 fm bílskúr.  4 svefnherb. parket. Suðvestursvalir með 
glæsilegu útsýni. Húsið er til afh. við kaupsamning.  V. 
47,9 m. 8489

 HÆÐIR 

Tjarnarból 15, 170 Seltjarnarnesi
Góð 232 fm eign í steinsteyptu tvíbýlishúsi byggt árið 
1969. Um er að ræða góða hæð með sérinngang, auka 
íbúð í kjallara og stóran bílskúr. Húsið hefur verið nýlega 
standsett að utan og stendur á 1.000 fm eignarlóð. Lóðin 
var hellulögð að norðanverðu á milli hússins og bílskúrs 
og gangstétt að götu. Íbúðin í kjallara þarfnast stand-
setningar. V. 54,9 m. 4026

Hlaðbrekka 1, 200 Kóp. Íbúð merkt 02-01. 
 Falleg mjög vel skipulögð 130 fm efri sérhæð í góðu 
þríbýli sem byggt var 1994. Innb. 28,2 fm bílskúr. Glæsi-
legt útsýni. 3. svefnherb. Suður svalir. Parket. Frábær 
staðsetning. Stutt í skóla og aðra góða þjónustu.  V. 34,9 
m. 4305

Lyngbrekka 11 - 200 Kópavogur
Vel staðsett 4ra herbergja 106,4 fm efri hæð með sa-
meiginlegum inngangi. Stór stofa, þrjú svefnherbergi og 
þvottahús innan íbúðar. Íbúðin þarfnast standsetningar 
að hluta.  V. 27 m. 4612

Lækjasmári 80, 201 Kópavogur 
Íbúð 0201 er 140,8 fm efri hæð og 88 fm óinnréttað risloft 
ásamt bílskýli samt. 228 +26 fm í bílskýli. Í dag þrjú svef-
nherbergi, eldhús, stofa, þvottur og bað en risloft býður 
uppá mikla möguleika.  V. 46,5 m. 8470

 4RA-6 HERBERGJA

Klappakór 1c, 203 Kópavogi 
Klapparkór 1c íbúð 0201 er miðhæð í þríbýlishúsi/ 
klasahúsi 149 fm + (4 fm sérgeymsla) ásamt stæði í 
bílageymslu. Sérinngangur. 4 svefnherb. (þrjú samkvæmt 
teikningu)  Baðherb. og gestasnyrting. Tvennar svalir. 
Glæsilegt útsýni. Laus strax.  V. 39,9 m. 8486

Lautasmári 31, 201 Kópavogi 
4ra herbergja 97,9 fm íbúð á 1.hæð í að sjá góðu litlu 
fjölbýli á fínum stað í Smáranum. þrjú svefnherb. Sérþvot-
tahús. Timburverönd til suðurs út frá stofu afgirt. Mjög 
snyrtileg sameign. Íbúðin er laus strax , sölumenn sýna.  
V. 31,9 m. 8480

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík
Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tve-
imur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í 
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg 
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. V. 42,9 m. 8421

Álfkonuhvarf 21, 203 Kópavogi
Góð 128,5 fm 4ra herbergja enda íbúð ásamt stæði í 
bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum. Þrjú svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, forstofa, eldhús, baðherbergi og 
þvottaherbergi innan íbúðar. Laus við kaupsamning. V. 
36,9 m. 8427

Þórðarsveigur 21, 113 Reykjavík 
4ra herbergja 114 fm endaíbúð á 2. hæð í ágætlega stað-
settu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Mjög gott útsýni. 
3 svefnherb. sérþvottahús, parket og góðar eikarinnrét-
tingar. Innangengt í bílskýli. Íbúðin er til afhendingar við 
kaupsamning.   V. 31,9  m. 8337

Háaleitisbraut 41, 108 Reykjavík 
Mjög góð og vel skipulögð 110 fm  endaíbúð á 4.hæð 
í góðu fjölbýli á einstakl. góðum útsýnisstað. Tven-
nar svalir.  Góð og vel um gengin sameign.  Útsýnið er 
einstakt í þrjár áttir og nær frá Bláfjöllum og að Esjunni 
yfir borgina.   31,9 4451

Fífusel 37, 109 Reykjavík
Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í 
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

Eiðistorg 5, 170 Seltjarnarnesi 
5 herbergja glæsileg 148,1 fm íbúð í lyftuhúsi með tven-
num svölum, útsýni og stæði í bílageymslu. Íbúðin nær 
í gegnum húsið frá norðri til suðurs.  Útsýnið er bæði til 
suðurs, Bláfjalla og víðar og einnig til norðurs þar sem 
Snæfellsjökull blasir við, Snæfellsnesið, Akrafjall og 
Skarðsheiðin, Esjan og fleira.  V. 47,9 m. 8430

Akurvellir 4, 221 Hafnarfirði
5 herbergja endaíbúð á jarðhæð í litlu sex íbúða húsi á 
góðum stað á völlunum. Íbúðin er 157,7 fm að stærð. 3 
svefnherbergi en lítið mál að hafa þau fjögur. Laus strax. 
Sölumenn sýna.  V. 37,0 m. 4040

 3JA HERBERGJA

Kórsalir 3, 201 Kópavogur
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 100,5 fm íbúð í 
lyftuhúsi við Kórsali í Kópavogi. Stæði í bílageymslu 
fylgir, þvottahús innan íbúðar og baðkar og sturtuklefi á 
baðhebergi. Íbúðin er laus strax. V. 30,9 m. 8455

Marteinslaug 3, 113 Reykjavík
Falleg 3ja herbergja 98,2 fm íbúð á 3.hæð í álklæddu 
lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Sérinngan-
gur af svalagangi. Góð tæki í eldhúsi og fylgir innbyggð 
uppþvottavél. Rúmgóð stofa og góðar svalir. Tvö rúmgóð 
svefnherb.  Parket og flísar á gólfum. Laus strax, sölu-
menn sýna.  V. 29,0 m. 8383

 Naustabryggja 54, 112 Reykjavík
Mjög góð velskipulögð 3ja-4ra herbergja 109,9 fm íbúð 
á 2.hæð í álklæddu lyftuhúsi við bryggjuna. Íbúðin er 
teiknuð 4ra en er í dag nýtt sem 2ja-3ja herbergja.  Tven-
nar svalir eru á íbúðinni annars vegar til austurs og hins 
vegar í suðvesturhorni íbúðarinnar.  Laus í mars n.k.  
Sérsmíðaðar innréttingar eru í íbúðinni. V. 32,5 m. 8475

2JA HERBERGJA

Njálsgata 86, 101 Reykjavík
58 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Húsið er á horni 
Njálsgötu og Snorrabrautar. Íbúðin skiptist í hol, baðher-
bergi, eldhús herbergi, stofu og sér geymsla í kjallara. V. 
22,5 m. 8481

Vesturgata 7 íbúð fyrir eldri borgara 
alleg 2ja herbergja 58,1 fm íbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi 
fyrir eldri borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbæ-
num. Mikil og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hár-
greiðsla, heilsugæsla, samkomusalur og fl. Íbúðin skiptist 
í forstofugang, opið eldhús, lítið herbergi, baðherbergi og 
stofu með stórum svölum með svalalokun.  V. 22,5 m. 8328

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Smiðsbúð 3, 210 Garðabæ
Um er að ræða 445 fm gistiheimili með 13 “stúdíó” 
íbúðum og 2ja herbergja íbúðum frá 15-28 fm að stærð, 
sameign með sam. þvottahúsi og fl. Bakhúsið er 225 fm 
iðnaðarhúsnæði á einni hæð með tvennum innkeyrslud-
yrum og er skipt í dag í tvær einingar. Eignirnar eru að 
hluta til lausar.  V. 145,0 m. 4632

TIL LEIGU



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 17.30-18.00

Björtusalir 2   201 Kópavogur 39.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 4ja herb endaíbúð með yfirbyggðum svölum og  
rúmgóðum bílskúr í góðu fjölbýli í Salahverfi Kópavogs. Nýlega var tréverk málað, 
þakkantur og gluggar. Svefnherbergin eru 3 og þvottahús innan íbúðar. Stutt er í 
alla þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttasvæði.  Eignin  er laus til afhendingar 
1. feb 2015. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4     Stærð: 145,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 17.30-18.00 

Skúlagata 20   101 Reykjavík 24.700.000

Falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð  með góðri verönd  í fjölbýlishúsi  fyrir eldri 
borgara. Innréttingar eru vandaðar, svefnherbergi rúmgott, tengi fyrir þvottavél á 
baðherb. og geymsla innan íbúðar. Íbúðin á hlutdeild í samkomusal á 1.hæð og 
húsvarðaríbúð. Aðgangur er að mötuneyti, hárgreiðslustofu ofl. Húsvörður er í 
húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 2     Stærð: 64,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 18.30-19.00 

Leirubakki 8   109 Reykjavík 26.500.000

Falleg og rúmgóð 4-5 herb íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er með 3 svefn-
herb. og að auki er herbergi með glugga og aðgangi að salerni í sameign hússins.  
Búið er að klæða húsið að utan og skipta um gler í íbúð þar sem þurfti. Húsið er 
vel staðsett með fallegu útsýni og stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu í Mjód-
dinni. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4-5     Stærð: 103,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl. 18.30-19.00 

Frostafold 41  112 Reykjavík

Grænatún 12   200 Kópavogur

26.200.000

44.900.000

Björt og rúmgóð endaíbúð með sérinngangi af svölum á annarri hæð í fjölbýlihúsi 
í Foldahverfinu. Fallegt útsýni er frá íbúðinni. Eignin skráð 120,5fm, íbúðarrýmið 
er 97,4 fm og stæði í lokaðri bílageymslu er skráð 23,1fm. Garðskáli og suður 
svalir. Eignin er frábærlega staðsett, stutt er í skóla, leikskóla, íþróttir og þjónustu. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum, grónum 
garði miðsvæðis í Kópavogi. Um er að ræða 130,8 fm einbýlishús ásamt 40fm 
sérstæðum bílskúr . Svefnherbergin eru  þrjú og tvær rúmgóðar stofur.  Húsið var 
málað að utan fyrir ca 3 árum, bílaplan er hellulagt með hita og nýlega var sett 
dren við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 129,3 m2

Herbergi: 5     Stærð: 170,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 17.30-18.00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUNS. 895-6107

Reykás 43  110 Reykjavík

Kaldalind 2   201 Kópavogur 

29.900.000

89.900.000

Mjög rúmgóð, björt og falleg 3ja herb útsýnisíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli ásamt 
bílskúr á þessum vinsæla og eftirsótta stað. Um er að ræða eign sem er skráð 
samtals 125,6fm og þar af er bílskúrinn 23,3fm. Frábært útsýni er frá eigninni, 
parket á gólfum og ljósar innréttingar. Húsið var málað að utan árið 2011. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Glæsilegt og vandað einbýlishús með mikilli lofthæð, innbyggðri bílageymslu 
og frábæru útsýni.  Húsið er vel staðstett á fallegri hornlóð.   Miklar og fallegar 
sérsmíðaðar innréttingar úr þverliggjandi eik/hvítt háglans eru í húsinu. Gólfefni 
eru flísar og gegnheilt plankaparket. Allar innihurðir eru í yfirstærð og lýsing frá 
Lumex. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 125,6 m2

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl. 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl 17.00-17.30

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl. 16.30-17.00

BÓKIÐ SKOÐUN

Jónsgeisli 5   113 Reykjavík

Rauðavað 3   110 Reykjavík 

Bergstaðastræti 57   101 Reykjavík

Krosseyrarvegur  220 Hafnarfjörður 

56.900.000

34.900.000 

49.900.000

63.700.000 

Glæsilegt, fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað. Mjög 
stór og góð afgirt verönd umlykur húsið. Heitur pottur. Bílaplan er hellulagt. 
Svefnherbergin eru 4, fallegur arinn er í stofu og vandaðar innréttingar. Fata-
herbergi er innaf hjónaherbergi. Frábært fjölskylduhús þar sem örstutt er út í 
náttúruna. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Mjög rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á vinsælum stað í Norðlingaholti. Íbúðin 
er á þriðju hæð í litlu fjölbýli og með stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, sjónvarpshol, stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi, 
þvottahús og geymslu.  
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Klassískt timburhúss í miðborginni, auk geymsluhúsnæðis á lóðinni, sem getur 
nýst sem vinnustofa.  Á aðalhæð eru auk eldhúss, tvær stofur og svefnherbergi 
og í risi eru þrjú herbergi og snyrting.  Aukaíbúð er í kjallara.  Merkt bílastæði 
við götu.  Mjög áhugaverð eign í miðborginni sem bíður upp á mikla möguleika.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

Fallegt einbýlishús á flottum útsýnisstað. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, húsið 
vel viðhaldið. Húsið er samtals 255,7 fm, íbúðarhlutinn er 223,8 fm og bílskúrinn 
31,9 fm. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 5     Stærð: 215,3 m2

Herbergi: 4     Stærð: 118.5 m2

Herbergi: 8     Hæð    Stærð: 148 m2

Herbergi: 7     Stærð: 256 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. janúar kl.17:30-18:00

Brúnás 5  210 Garðabær

Verð: 88.500.000

Glæsilegt hús á einni hæð með innbyggðum 46fm bílskúr. Stór timburverönd um 160fm í garðinum. Alls eru 
4 rúmgóð svefnherbergi, 3 baðherbergi, þvottaherbergi, sjónvarpshol, borðstofa og stofa og stórt eldhús 
með borðkrók. Gólfhiti í húsinu, hvítað gegnehilt eikar parket á gólfum og ljósar flísar. Mikil loft hæð í öllu 
húsinu. Hita og lýsingu stýrt með Instabus kerfi. Innfeld lýsing í öllu húsinu. Eldhús með Miele tækjum, gas 
eldavél, hálfur, blástursofni og bakaraofni. Stór bílskúr með gráum flísum á gólfi. Upphitað bílaplan. Garður 
fallegur. Stutt í skóla og alla almenna þjónustu.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr2
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Herbergi: 2-4     Stærð: 75-19 m2        Bílakjallari

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 2-4-6  Kópavogur

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti er 
í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar 
á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítill. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 104,7-155,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 17.30-18.00

Barðavogur 22  104 Reykjavík

Frábær fyrstu kaup*Björt og lítið niðurgrafin 3ja herb. íbúð með sérinngangi í kjallara 
í þríbýli. Eignin er með góðu eldhúsi, rúmgóðu hjónaherb. með skápum, barnaherb. 
og stofu. Baðherbergi með sturtu. Plastparket er á allri eigninni, flísar í forstofu og 
baðherb. Sameiginl. þvottahús og sérgeymsla í sameign. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 78,8 m2

23.900.000 Verð frá: kr. 39,5 -75 m

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl.17:00-17:30

Álfaland 5   108 Reykjavík 33.900.000

Mjög rúmgóð 4ra herb. 129,6 fm íbúð í tvíbýli á rólegum og skjólsælum stað í 
Fossvoginum, íbúðin er í kjallara með stórum afgirtum sólpalli til suðurs, á pallinum 
eru fallegir gróðurkassar, svefnherbergi eru 3, rúmgott baðherbergi með glugga og 
tengi fyrir þvottavél, eldhús með hvítri innréttingu, stofa og eldhús eru með góðum 
gluggum til suðurs. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 4     Stærð: 129,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. jan. kl 17.30-18.00

Kjarrmóar 29  210 Garðabær

Fallegt endaraðhús innarlega í botnlanga. Mjög stutt er í alla þjónustu. Húsið er á 
tveimur hæðum + bílskúrsréttur. Stór timburverönd er á bak við húsið sem snýr í 
suð-vestur. Í húsinu eru tvö svefnherbergi, stofa og hol. 2013 var skipt um stétt f/
framan hús og hluti af þaki endurnýjað. Sólpallur síðan 2012. Þakkantur að framan 
nýr. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 116,7 m2     Bílskúrsréttur

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl 18.30-19.00

Haukanes 5   210 Garðabær

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum 60 m2 bílskúr og frábæru 
útsýni. Um 60 fm aukaíbúð er á jarðhæð með sérinngangi. Húsið var töuvert 
endurnýjað á síðasta árinu. Lóðin er einkar glæsileg með stórum steyptum svölum 
með innbyggðum heitum potti. Húsið er sérlega glæsilegt og teiknað af Kjartani 
Sveinssyni. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 9     Stærð: 356,4 m2        Bílskúr     Auka íbúð

113.000.000 38.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. jan. kl. 18:30-19:00

Norðurbrú 1   210 Garðabær 37.900.000

Gullfalleg 4ra-5 herb. íbúð á 2. hæð m/stæði í bílageymslu í flottu lyftufjölbýli í 
Sjálandinu. Þrjú svefnherbergi auk lítils hurðarlauss rýmis og skrifborðsaðstöðu, 
opið eldhús með rúmgóðri eldunareyju með háf og stofa/borðstofa. Baðherbergi 
með baðkari m/upphengdri sturtu og innréttingu við vask. Þvottahús í íbúð. 
Upplýsingar veitir Jóhanna fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 112,6 m2

OPIÐ HÚS þri. 13. jan. kl. 17:30-18:00

Nónhæð 3  210 Gbæ 32,7m

Fasteignasalan TORG kynnir bjarta og fallega 103,8 m2, 3ja 
herbergja íbúð í 8 íbúða fjölbýli. Tvö rúmgóð svefnherbergi, 
eldhús, stofa, borðstofa, baðherbergi, suður svalir. Gott útsýni 
yfir Garðabæ. 
Uppl. Bjarni sölufulltúri, gsm: 895 9120

Herb.: 3     Stærð: 103,8 m2

OPIÐ HÚS mán. 12. jan. kl. 17:30-18:00

Frjóakur 8  210 Garðabær 94,8m

Nýlegt einbýli á einni hæð með 4 svefnherbergjum í einu all-
ra vinsælasta hverfi Garðabæjar - Akralandinu. Húsið er með 
stóru sameiginlegu rými sem í er eldhús, stofa, borðstofa og 
sjónvarpsrými. 3 baðherbergi.
Uppl. Jóhanna fasteignasali í gsm: 698 7695

Herb.: 5     Stærð: 270,4 m2

LAGER M/INNAKSTURSHURÐ OG SKRIFSTOFU

Akralind 5   201 Kópavogur 37,5m

Um er að ræða tvö rými, annað með góðri innaksturshurð, 
lagerrými og salerni. Hitt með lagerrými, skrifstofu og milli-
lofti. Aðkoma að ofanverðu. Alls er annað rýmið skráð 72fm, 
hitt rýmið skráð 110,6fm, þ.m.t. 29,6fm millilofti. 
Uppl. veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Lagerhúsnæði     Stærð: 182,6 m2 

ATVINNUH. M/FRYSTI OG STÓRRI INNKEYRSLUHURÐ

Akralind 5  201 Kópavogur 33,9m

Um er að ræða tvö rými alls 153fm, annað um 72fm nýtt 
undir frystir og hitt um 81fm nýtt undir lager. Húsnæðið er 
með stórri innkeyrsluhurð. Nýlegur frystir fylgir
með í húsnæðinu.
Uppl. veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Lagerhúsnæði     Stærð: 153 m2

Garðatorg 4  210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

g j

Dæmi um íbúð
Verð: 35.800.000
Íbúð nr. 202
Stærð 76,5fm
Fj. Herb. 2
Svalir 34,9 m2

1 stæði í bílakjallara

Einstök staðsetning í 
hjarta Garðabæjar!
Húsið er í hjarta Garðabæjar, með alls 42 
íbúðum. Staðsetning hússins er einstök 
en á Garðatorgi mun nú rísa glæsileg ný 
byggð þar sem byggt verður í samræmi við 
nútímaþarfir og kröfur. 

Um er að ræða fjölbreyttar íbúðir, 2ja til 4ra 
herbergja, og á bilinu 75 til u.þ.b. 190 fer-
metrar að stærð, allar með myndadyrasíma, 
og stæði í bílakjallara. Húsin eru 4-5 hæða. 
Íbúðir verða á 2. til 5. hæð. Á efri hæðum 
verður einstakt útsýni yfir Garðabæinn, 
sjávarsýn til vesturs og fjallasýn til norðurs 
og austurs. 

Stutt er í margvíslega þjónustu en við 
Garðatorg eru fjölmargar verslanir, 
heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn 
svo fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, hjól-
reiðastígar og falleg útivistarsvæði eru í 
næsta nágrenni. 

Afhending íbúða er vorið 2015. 
Byggingarverktaki er ÞG Verk ehf.

TRYGGÐU ÞÉR ÍBÚÐ
Í HJARTA GARÐABÆJAR

Hringdu núna! 

Sími: 520 9595
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SÖLUSÝNING 12. JAN. KL. 17:30-18.00.
Glæsilegt tveggja hæða parhús. húsið er 5 herbergja og er skráð 238,7 fm. að stærð. Fallega hannað hús þar 
sem hvergi hefur verið til sparað.  Eign sem vert er að skoða.

Sölusýning 13. jan. kl. 17:00-17:30.
Góð 4ra herb. íbúð með sér inngangi á 2. hæð í 
miðbæ Reykjavíkur.  Íbúðin er skráð 90,3 fm og 
býður upp á ýmsa möguleika.

Tæplega 9 hektara land ásamt , 299 fm. gistiheimili 
og 53,2fm sumarhús að Árvöllum á Kjalarnesi. 

Gott steinsteypt einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum stórum bílskúr ca. 200 fm. Nýtt 
baðherbergi. Gott skipulag. Verönd út af stofu.

Sölusýning 12. jan. kl. 18:30-18.30.
Falleg 108 fm 4ra herb.íbúð nálægt miðbæ Rvk. Þar 
af 27.3 fm bílskúr með h+k vatni og góðri lýsingu. 
Íbúðin mikið endurnýjuð. 

Sölusýning 12. Jan. Kl. 17:30-18:00
Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð 
auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf 
í Kópav. 

173,3 fm sérhæð að meðtöldum 48 fm bílskúr. 
Stórglæsilegt útsýni, sér inngangur, verönd og 
garður til suðurs. 3-4 svefnherbergi, endurnýjað 
baðherbergi og eldhús. 

275,9 fm raðhús á tveimur hæðum og tvöföldum 
bílskúr við Stórahjalla í Kópavogi. Stórar stofur eru 
með eikarparketi á gólfum og útgengi út í skjólsælan 
suðurgarð með hellulagðri verönd. Frábært útsýni 
til Esjunnar.

SÖLUSÝNING 12. JAN. KL. 17:30-18.00. -
Notaleg og falleg 114,9 fm. vel skipulögð 4ra herb. neðri sérhæð með sér inngangi á rólegum stað í 
Hlíðunum. Bjartar og góðar stofur, fallegt endurnýjað eldhús. Sannarlega eign með sál og sjarma á þessum 
vinsæla stað í borginni. 

Sölusýning 14.jan. kl. 17:30 - 18:00. 
88,1 m2, björt og falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð. 
Íbúðin býður uppá marga möguleika og er nýtt í dag 
í leigu til ferðamanna. 

Björt og falleg 112,7 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
þríbýlishúsi. Sér inngangur af baklóð, og sameiginl. 
inngangur frá Laugavegi. Um er að ræða snyrtilega 
og talsvert endurnýjaða íbúð. Laus við kaupsamning, 
ekkert áhvílandi

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í 
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð. Tvöfaldur 
bílskúr. Garðurinn er snyrtilegur og er sólpallur útaf 
garðskála. Lóðin liggur við opið svæði og fallega 
göngustíga. 

132,9 fm iðnaðarhúsnæði á góðum og sýnilegum 
stað við Dalveg. Eignin er í útleigu með þriggja 
mánaða uppsagnarfresti. Ekkert áhvílandi.

Vel staðsett 240 fm atvinnuhúsnæði húsnæði á 
jarðhæð. Tvær innkeyrsludyr. Húsnæðið er tvö 
sjálfstæð bil sem búið er að sameina. Lofthæð 2,8 
metrar. Fyrirhafnarlítið er að aðskilja húsnæðið í tvö 
minni bil. Útisvæði ásamt góðri aðkomu. 

191,3 fm hús ásamt 96 fm aukaíbúð á sér 
fastanúmeri. Einnig er óinnréttað lagnarými sem 
hægt er að nýta sem hluta íbúðarrýmis. 

Sölusýning 13. Jan. Kl. 17:30-18:00.
Rúmgott raðhús á tveimur hæðum um 228 fm. 3-4 
svefnherbergi.Gróin lóð og frábært útsýni til fjalla og 
víðar. Mjög rúmgóður bílskúr ca. 45 fm og stórt 20 
fm vinnurými þar innaf.

Sölusýning 13. Jan. Kl. 17:30-18:00
99 fm einbýlishús í gamla bænum í Hafnarfirði, 
byggt árið 1930. Eignin er laus við kaupsamning, 
ekkert áhvílandi. 

Góð 36,9 fm jarðhæðaríbúð á frábærum stað í 101. 
Sér inngangur. Gengið inn á gang. Baðherbergi 
með sturtu og eitt rými sem er eldhús, stofa og 
svefnherbergi með parketi. Sameiginlegt þvottahús 
og kyndiklefi. 

ÓSKA EFTIR 3JA HERBERGJA 
ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR Á FYRSTU 
HÆÐ EÐA Í LYFTUHÚSI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
BERTA BERNBURG, LÖGG. FAST.
SALI Í SÍMA 694-6369  
OG BERTA@STAKFELL.IS

ÓSKUM EFTIR CA. 100-150 FM 
ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ GÓÐU 
AÐGENGI FYRIR SNYRTILEGAN 
REKSTUR. HELST Í 200-201 EÐA 
HLÍÐUNUM.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
BERTA BERNBURG, LÖGG. FAST.
SALI Í SÍMA 694-6369  
OG BERTA@STAKFELL.IS

TILBOÐ 49.9 M. 33 M.

37,5 M.

41,9 M.

54,9 M.

INGÓLFSSTRÆTI 8 - 101 RVK ÁRVELLIR -  116 KJALARNESI HÖRPULUNDUR - 210 GBÆ SKIPHOLT 26 -  105 RVK

ÁLFKONUHVARF 33 - 203 KÓP.

ÁLFHÓLSVEGUR - 200 KÓP.

STÓRIHJALLI - 200 KÓP.

32,5 M. 35,7 M. 79,8 M.BALDURSGATA 30 - 101 RVK LAUGAVEGUR - 101 RVK URRIÐAKVÍSL - 110 RVK

21,5 M. 32,5 M. DALVEGUR - 201 KÓP SKEMMUVEGUR - 200 KÓP. GARÐSSTAÐIR – 113 RVK

45.9 M. 32,9 M. 17,9 M.STÓRIHJALLI 29 - 200 KÓP. HELLISGATA 5 - 220 HFJ. GRETTISGATA - 101 RVK

VERÐ 68,5M.HULDUBRAUT 15A - 200 KÓP.VERÐ 35,9M.DRÁPUHLÍÐ 17 - 105 RVK.

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÓSKUM EFTIRDRAUMAÍBÚÐ Í HLÍÐUNUM

SÖLUSÝNING 13. JANÚAR KL. 17-18.
3-4 herbergja íbúðir í þessu vel staðsetta lyftuhúsi í Kópavogi.
Allar íbúðirnar afhendast tilbúnar með gólfefnum. Bílageymsla fylgir mörgum íbúðum.  
Stór geymsla í sameign. Hægt er að kaupa þessar íbúðir með aðeins 5% útborgun og láni frá seljanda að 
hluta. Komdu og kynntu þér möguleikana. 

VERÐ FRÁ 31,2 MKR.VALLAKÓR 2 - NÝJAR ÍBÚÐIR - ALLT AÐ 95% LÁN 

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G

SÖLU
SÝNIN

G



Mjög falleg 60,9fm 2 herbergja íbúð 

á jarðhæð með afgirtri verönd. 

Eignin er mjög snyrtileg og vel skipulögð. 

Flétturimi

Verð : 22,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

102,9 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð

Suðursvalir og gott útsýni

Stæði í lokaðri bílageymslu

Snyrtileg sameign

Þórðarsveigur 

Verð : 30,9 millj.Nánar:  Davíð 697 3080

Glæsileg íbúð 95,8 fm 3ja herbergja

Vandaðar innréttingar

Útgengi úr stofu, hellulögð verönd 

Sérafnotaréttur

Frábær staðsetning

Hörgshlíð

Verð :  33,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Rúmgóð 4ra herbergja 

Stærð 128,3 fm 

Jarðhæð 

Sérinngangur 

Stæði í bílageymslu 

Naustabryggja

Verð : 35,7 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Gullfallegt 99,0 fm 4ra herbergja einbýlishús 

á tveimur hæðum á fallegum stað 

við Hellisgerði í Hafnarfirði. 

Húsið er mikið endurnýjað að utan sem innan. 

Stórar suður svalir. Eignin er laus strax.

Hellisgata

Verð : 32,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg íbúð á tveimur hæðum 

Samtals að stærð 194,1 fm 

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Víðihlíð

Verð : 47,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæslilegt mjög mikið endurnýjað 126,1fm 

parhús á þessum einstaka stað í miðborginni. 

Sérbílastæði. 

Verönd út frá borðstofu. 

Góðar svalir út frá efri hæð.

Haðarstígur

Verð : 55,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg og þónokkuð endurnýjuð 

3ja til 4ra herbergja

Nýlegt eldhús og gólfefni

Svalir í vestur með fallegu útsýni

Frábær staðsetning

Miðbraut

Verð : 32,9 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

304 fm einbýlishús á einni hæð. 

Sjávarútsýni. 

Tvöfaldur bílskúr. 

Húsið er með bakgarð í suður. 

Falleg lóð 

Gott skipulag, góð nýting.

Blikanes

Verð : 99,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Parhús 150,3 fm 

3 rúmgóð svefnherbergi 

Innbyggður bílskúr 

Vel staðsett 

Gott áhvílandi lán frá ÍLS.

Heiðarbrún Hveragerði

Verð: 25,5 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 90,8 fm 

3ja herbergja íbúð

Búið er að endurnýja baðherbergi, eldhús, 

gólfefni, hurðir o.fl

Sér bílastæði og stór garður fylgir eigninni.

Framnesvegur 

Verð: 35,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

Vönduð 3ja herb. 109 fm íbúð á jarðhæð

Sólpallur til suðurs. Svalir til norðurs

Glæsilegar innréttingar og hærri lofthæð

Stæði í bílakjallara. Afhent við kaupsamning.

Bókið tíma til að skoða sýningaríbúð.

Mánatún 7

Verð : 38,4 millj.Nánar: Jason 775 1515

Rúmgóð 5 herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði 

Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými 

Fjögur svefnherbergi, stórar svalir 

Baðherbergi, þvottahús innan íbúðar

Sandavað

Verð: 36,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

5 herbergi

- með þér alla leið -
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 6955520

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700



4ra herbergja 

2. hæð Stærð 109,8 fm 

Frábær staðsetning 

Afhending haust 2015

Skerjabraut

Verð : 48,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 fm

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð

Hæðarbyggð

Verð : 68,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð 

Gott skipulag og vel innréttuð eign 

Eftirsóttur kjarna fyrir 60 ára og eldri 

Fínar suður svalir, eignin er laus fljótlega. 

Fjölbreytt starfsemi og þjónusta í boði

Gullsmári

Verð : 29,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Mjög falleg og vel skipulögð 84,6 fm 

4ra herbergja risíbúð með suður svölum. 

Mjög góð staðsetning í lokaðri botnalangagötu. 

Hús og íbúð mjög snyrtilegt.

Skaftahlíð

Verð: 36,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Fullbúin 116 fm raðhús á tveimur hæðum

Þrjú svefnherbergi. 

Verönd í suður út frá stofu.

Ísskápur, uppþvottavél og þvottavél fylgja.

Afhending við kaupsamning.

Hraunbær

Verð : 36,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús

Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan

Gróinn og fallegur garður

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu

Engimýri 

Verð : 59,9 millj.Nánar:  Davíð 697 3080

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við 
Úlfarsbraut 96 Húsið stendur neðst í dalnum við opið 
svæði Álklætt hús með ál/tré gluggum 
Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum 
Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi 
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum 
Stærðir frá 128,5-129,1 fm

Úlfarsbraut

Verð : 44,9 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Mjög vel skipulögð 109,8fm 4herb. endaíbúð 

á 4 efstu hæð í vel við höldnu húsi ásamt 

21,4 fm bílskúr, samtals: 131,2 fm. 

Suður svalir. 

Möguleiki á að hafa 4 svefnherbergi. 

Þvottahús innan íbúðar. 

Snyrtilegt hús og íbúð.

Ofanleiti

Verð : 38,8 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsileg 128,0 fm íbúð á 5.hæð 

Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa 

Vandaðar innréttingar 

Glæsilegt útsýni/suðvestur svalir 

Stæði í bílageymslu

Kórsalir

Verð : 39,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -
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Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm íbúðir í hjarta borgarinnar

Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og flestar með stæði í bílageymslu

Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir borgina og til Esjunnar

Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar með gólfefnum

Hér er stutt í iðandi mannlíf 
miðborgarinnar !

29,9 millj.Verð frá :

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Stakkholt 2-4

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

www.m26.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Lyftuhús og sameiginlegar þaksvalir eru á hluta 
6. og 7. hæðar

Stæði í lokaðri bílageymslu með öllum íbúðum

Vel skipulagðar íbúðir með frábæru útsýni

Hönnun og val á innréttingum og tækjum er með 
besta móti

Hér býrðu spölkorn frá miðbæ Reykjavíkur en samt 
í ró og kyrrð frá hringiðu mannlífsins

Einstaklega glæsilegt fjölbýlishús 
við Reykjavíkurhöfn

Mýrargata 26

Verð frá : 39,9 milljónir

3ja - 5 herbergja íbúðir



Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja 

Bílskúr Stór pallur 

Stór vel hirtur garður 

Útsýni til sjávar

Sjávargata

Verð: 51,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

70 fm einbýlishús með bílskúr 

4 góð svefnherbergi 

Stór suður garður 

Vel skipulagt hús

Álfhólsvegur

Verð:  49,5 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm íbúð 

á jarðhæð Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri. 

Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi. 

Stór sólpallur í suður. 

Björt og skemmtileg íbúð.

Boðaþing

Verð : 30,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð 

Svalir til suðurs 

Opið eldhús 

Þvottahús á hæðinni 

Lítið fjölbýli

Vindás

Verð : 20,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Húsið er 171,2 m² og bílskúr 42,0 fm 

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta 

Arinn í stofu Tvöfaldur bílskúr

Vinsæl staðsetning 

Góðir afgirtir pallar

Brautarás

Verð : 52,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

3ja herb. á 1.hæð   

Falleg upprunaleg íbúð að stærð 77,9 fm

Gufubaðstofa í sameign

Hús í góðu viðhaldi

Frábær staðsetning

Skaftahlíð

Verð: 31,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Glæsileg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 
123 fm neðri sérhæð auk 22,3 fm bílskúr
Eignin skiptist í Forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, 
3 svefnherbergi, sofu og borðstofu.
Húsið var málað og viðgert að utan sumarið 2014
 og þak málað og yfirfarið árið 2012.

Granaskjól

Verð : 49,5 millj.Nánar: Páll 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Vel skipulögð 104 fm, 4ra herbergja íbúð 

Þrjú góð svefnherbergi 

Rúmgóð stofa með svölum í suður 

Frábær staðsetning

Kaplaskjólsvegur

Verð : 34,5 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

Fallegt einbýli á einni hæð í Sandgerði

Einbýlishús skráð stræð 189,1 fm

Vandaðar innréttingar

Tvöfaldur bílskúr

Möguleiki á auka íbúð

Oddnýjarbraut 

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

+55 ára

80 fm 3ja herbergja íbúð  í nýlegu húsi í 
vesturbænum. Vel skipulögð og útgengt á 
yfirbyggðar svalir úr stofu.
Baðherbergi er endurnýjað á afar vandaðan máta 
Útsýni til sjávar af svölum og úr stofu
Sér bílastæði við inngang í húsið

Nesvegur

Verð: 36,5 millj.Nánar: Páll 893 9929

Laus strax

- með þér alla leið -
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Hrólfskálamelur 10 - 18

Íbúðir á bilinu 112-166 fm, 

3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.

Gott skipulag, rúmgóð alrými og 

veglegar innréttingar frá Axis

Sturta og baðkar í öllum íbúðum. 

Húsin eru viðhaldslétt að utan.

Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr 

og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

Afar hagstætt fermetraverð.

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun 

íbúðanna á Hrólfsskálamel. 

Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir 

um hverja lyftu

Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og 

stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.

Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás 

og tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.

Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar

Einstakt útsýni.  Reykjanesið úr suður-

gluggum og Faxaflóinn með sínum 

fjallagarði í norður.

Þjónusta og verslun í göngufæri ásamt 

gönguleiðum, sund, golf og líkamsrækt.

Vindakór 2-8 
www.vindakor.is

Möguleiki á 90% láni

Vandaðar og nútímalegar 
íbúðir í glæsilegu húsi á 
Seltjarnarnesi

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð frá : 44,0 milljónir



OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 14. JANÚAR

Lindasmári 35
íbúð 201

Verð :  32,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.jan. kl. 17:30-18:00

3-4 herbergja 99 fm íbúð á 2. hæð

Stór stofa, 2 svefnherbergi 

Nýlegt baðherbergi með sturtu og baðkari 

Suðursvalir. 

Stutt í þjónustu. 

Lindargata 37 
Skugginn 

Verð :  44,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14.jan. kl. 17:30-18:00

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara og suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Melhagi 20

Verð : 42,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:00-17:30

Falleg íbúð á 2 hæð við Melhaga 94,1 fm 

107 Rvk 

4ra herbergja, 2 stæði í bílageymslu sem eru 

ekki í fermetratölu 

Góð staðsetning 

Stutt í alla helstu þjónustu

Tunguvegur 60

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:30-18:00

Fallegt raðhús 106,9 fm að stærð 

Mikið endurnýjað / lagnir 

Fjögur svefnherbergi 

Stór verönd/ matjurtargarður 

Frábær staðsetning

Eyjabakki 14

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:00-17:30

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Nýlegt eldhús

Vestursvalir

Stutt í alla þjónustu

Laugavegur 42

Verð : 28,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:00-17:30

57,4 fm rishæð á horni Laugavegs og 

Frakkastíg. Útsýnissvalir er snúa í suður. 

Sérgeymsla í sameign. 

Eitt svefnherbergi ásamt minna herbergi 

Góð lofthæð og vandaðir þakgluggar

Hulduland 1

Verð : 24,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 18:45-19:15

Sérlega glæsileg ný endurnýjuð 2ja herbergja 

íbúð á 1. hæð 

Allt nánast nýtt að innan og hús 

ný viðgert að utan 

Topp eign á besta stað í Fossvogi !

Ásvallagata 46

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:00-17:30

Mjög falleg og vel skipulögð 100,6 fm 

5 herbergja hæð í fallegu húsi á þessu 

sívinsæla stað. 

Sérinngangur. 3 herbergi. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Jökulgrunn 14

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:45-18:15

Gullfallegt 2 herb. raðhús með innbyggðum 

bílskúr, samtals : 111,5fm. Mjög fallegar 

innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð í alrými. 

Stór hellulögð verönd út frá stofu. Eignin er 

laus við kaupsamning. Möguleiki á að tengjast 

þjónustu við Hrafnistu. 

OPIN HÚS Í DAG MÁNUDAG 12. JANÚAR

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Frakkastígur 5

Verð : 42,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 12.jan. kl. 17:30-18:00

157,1 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi 

Möguleiki á tveimur íbúðum með sérinngangi

Eignin hefur verið endurnýjuð að hluta

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG 13. JANÚAR

Fellahvarf 2

Verð : 42,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:00-17:30

Glæsileg 136 fm eign á efri hæð með 

sérinngangi. Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn 

og fjöllinn í austri. Tvö svefnherbergi ásamt 

geymslu og þvottahús innan íbúðar. 

Vandaðar innréttingar og gott skápapláss. 

Drápuhlíð 48

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:30-18:00

Vönduð og falleg 120,2 fm neðri hæð 

Stór stofa og 3 herbergi 

Nýlegt eldhús og baðherbergi 

Hús í góðu ástandi 

Mávahlíð 8

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:30-18:00

Falleg sérhæð að stærð 105,6 fm að stærð 

Áhvílandi lán ILS ca. 23 milljónir, 

getur fylgt eigninni. 

Þrjú góð svefnherbergi

Opið eldhús í borðstofu 

Endurnýjað þak. 

Vinsæl staðsetning

Tröllakór
 Glæsileg íbúð í Kópavogur

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:00-17:30

Mjög snyrtileg 3ja herb. íbúð 

Gott skipulag, rúmgóð stofa 

Tvö stór svefnherbergi, góðar svalir 

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. 

Viðhaldslétt hús, snyrtileg sameign

Hjallabrekka 2c

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:00-17:30

110 fm íbúð - 4 svefnherbergi 

Sér inngangur. 

Nýlegt eldhús 

18,5 millj áhvílandi í góðu láni 

Stutt í skóla og þjónustu. 

Laus fljótlega

Blikahólar 8

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 18:00-18:30

Rúmgóð og björt íbúð á 2. hæð 

Stór stofa, svalir með fallegu útsýni 

3-4 svefnh, tengi fyrir þvottavél á baði 

38. fm fullbúinn bílskúr

Svöluás 46

Verð : 59,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:00-17:30

Fallegt einbýli 

Stærð 241,1 fm 

4 svefnherbergi 

Innbyggður bílskúr 

Frábær staðsetning 

Keilugrandi

Verð : 41,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:30-18:00

Falleg 132,8 fm íbúð á tveimur hæðum 

við keilugranda 107 Rvk 

5 herbergja 

Stæði í bílageymlsu 

Stutt í alla helstu þjónustu

Sjávarútsýni

Fjóluvellir 7

Verð : 43,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.jan. kl. 17:00-17:30

Vel skipulagt einbýli á einni hæð 

5 svefnherbergi og bílskúr 

Frágengið bílaplan 

Innréttingar og loft ófrágengið

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Nánari upplýsingar veitir: 

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

- með þér alla leið -
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4ra herbergja íbúð á jarðhæð 

Stór sólpallur og lokaður garður 

Lyftuhús. 

Stæði fyrir framan inngang 

2 stæði í opnum bílakjallara

Álfhólsvegur

Verð: 38,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt 184,4 fm raðhús með bílskúr og garði

Vel skipulögð eign, 5 svefnherbergi, 

opið stofurými

Svalir með útsýni og heitum potti

Laus við kaupsamning. Bókið skoðun.

Klettás Garðabæ

Verð : 59,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsileg endaíbúð 137,6 fm að stærð 

á annarri hæð Bílskúr 23,1 fm að stærð 

Yfirbyggðar svalir til suðurs. Húsvörður.

Veislusalur til sameiginlega nota 

Baðstofa með heitum potti, íbúar +55 ára.

Sléttuvegur

Verð : 54,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Raðhús með bílskúr á góðum stað í Seljahverfi 

5 herbergi og 2 stofur ásamt öðru 

Stutt í skóla og leiksvæði

Grófarsel

Verð : 43,8 millj.Nánar: Svan 697 9300

Mjög fallegt 81,3fm 4-5 herb. sumarhús vel 

staðsett í Grímsnesinu.

Einstakt útsýni til allra átta. 

5000fm eignarlóð. 

Heiðarbraut

Verð : 19,5 millj.Nánar: Helgi 780 2700

2 íbúðir

Stærð gólfflatar 102,2 fm.

Efsta hæð

Kjörið til útleigu

Frábær staðsetning

Austurstræti

Nánar: Hilmar 695 9500

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar. 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina. 

Bankastræti

Verð : 65,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Stórglæsilegt og nánast algjörlega 

endurnýjað 302,3 fermetra einbýlishús á 

sunnaverðu Seltjarnarnesi. 

Eignin er mjög vel skipulögð 

og skiptist m.a. í 6 svefnherbergi, 

tvö baðherbergi, gesta snyrtingu og 

samliggjandi bjartar stofur. 

Húsið var allt endurnýjað í kringum árið 2000. 

Gegnheilt parket á gólfum og vandaðar 

innrétting. Húsið var málað að utan árið 2012 

Nýlegt þak með zinki er á húsinu. 

Stór afgirt suðurlóð með stórri timburverönd 

og heitum potti. 

Einbýlishús 
á Seltjarnarnesi

Nánar: Páll 893 9929

Bollagarðar

Verð: 54,9 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

Falleg og björt 106 fm, 

4ra herbergja auk stæðis 

Fallegt útsýni Mikil lofthæð í stofum. 

Rúmgott risherbergi 

Frábær staðsetning

Tjarnarmýri

Verð : 38,9 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2 herb. 

risíbúð á besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. 

Hátt til lofts. 

Húsið allt var tekið í gegn 2002-2006. 

Laus við kaupsamning.

Strandgata

Verð : 22,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Vel skipulögð 99 fm neðri sérhæð

Sér inngangur

Stutt í skóla og íþróttaaðstöðu

Þrjú svefnherbergi

Sér verönd

Álfhólsvegur

Verð : 31,9 millj.Nánar: Ólafur  822 2307

193 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

Stór stofa og rúmgott eldhús á efri hæð

Þrjú svefnherbergi á neðri hæð

Viðarás

Verð : 49,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

137 fm - á 2 hæðum. 

Tvö baðherbergi 

3 svefnherbergi 

Þaksvalir til suðurs

Skerjabraut

Verð : 54,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

241 fm einbýlishús í Hveragerði

60 fm bílskúr 

4 svefnherbergi eru í húsinu og

glæsilegur garður. 

Hraunbær

Verð : 39,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Avinnuhúsnæð í útleigu

Nýleg stúdíóíbúð í kjallara

Verslunarrými á 1. Hæð

Góðar leigutekjur 

Miklabraut

Verð : 28,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Einbýlishús 288,8 fm. 

Frábær staðsetning 

Tvöfaldur bílskúr 

Þarfnast standsetningar

Trönuhólar

Verð : 56,3 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Glæsileg Penthouse íbúð 215,6 fm

Stæði í bílageymslu 

200 fm svalir, 

Heitur pottur 

Glæsilegt útsýni

Sóltún

Verð : 108,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

212,5 fm raðhús á góðum stað 

4 góð svefnherbergi 

Nýlegt eldhús og bað 

Frábært fjölskylduhús

2 íbúðir

stúdíóíb og verslun

- með þér alla leið -
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Fallegt einbýlishús í suðurhlíðunum 

Húsið er endurnýjað að hluta 

Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gestasn. 

Fallegt útsýni, góður bílskúr 

Spennandi tækifæri

Reynihvammur

Verð: 49,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús 

Tvö 150 fm á einni hæð og eitt tvílyft 240 fm 

Rúmgóð og björt alrými, 

2 - 4 svefnherbergi, 

innangengt í bílskúr, 

vandaðar innréttingar 

Húsin afhendast fullbúin eða tilb. til innréttingar

Austurkór

Verð frá : 44,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

2ja herb. plús bílskúr 

Stærð 98,2 fm.

Sérinngangur 

Bílskúr 24,2 fm.

Stekkjarhvammur

Verð : 24,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Tvær íbúðir á 5. hæð. 

Lyftuhús 3ja herbergja íbúð auk stúdíóíbúðs 

Stæði í bílageymslu fylgir eign. 

Fínir tekjumöguleikar, tvær leigur

Hringbraut

Verð : 33,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg eign á eftirsóttum stað 

Tvílyft einbýlishús alls 306 fm 

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni 

5 svefnherbergi og tvö baðherbergi 

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla.

Lækjarás

Verð : 68,7 millj.Nánar: Atli 899 1178

Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 242,2 fm 
einbýlishús. Eignin er mjög vel skipulögð og skiptist 
í 4 svefnherbergi , tvö baðherbergi, samliggjandi 
bjartar stofur og opið eldhús. Húsið stendur á stórri 
gróðursælli lóð með þremur pöllum. 
Glæsileg eign við eina af vinsælli götum Garðabæjar.

Bakkaflöt

Nánar: Gunnar 899 5856

Falleg 4ra herbergja íbúð á 6. hæð 

með tvennum svölum 

Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð 

- öflugt húsfélag 

Engihjalli

Verð : 24,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

254 fm endaraðhús m. bílskúr

2-3ja herb. aukaíbúð í kjallara m. sérinngang

Aðalíbúð m. 4 svefnherbergum

Skipti á minni eign kemur til greina

Brekkutangi 

Verð : 49,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Þorrasalir

Íbúðir afhendast innan 3ja vikna
Verð frá 31,9 millj.

Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir

Sérinngangur í allar íbúðir

Lokuð bílageymsla

Vandaðar innréttingar

Fallegt útsýni yfir golfvöll

Stutt í skóla og sundlaug

ast innan 3ja vikna
millj

Gott 218,2fm 8 herb. einbýlishús 

á 2 hæðum ásamt 40,7fm bílskúr 

Mikið endurnýjuð

Suður svalir

Engimýri

Tilboð óskast  Nánar: Helgi 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Laus strax

Bókið skoðun 
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2ja – 3ja herb

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi.  
Gott aðgengi eða lyfta 
skilyrði.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Grafarvogi á 1. hæð, helst 
með palli.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Studio íbúð miðsvæðis 
óskast fyrir ákveðin aðila.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Vesturbænum, 
helst á Ægisíðu.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Vantar 2ja-3ja herbergja 
íbúðir í Heimunum. 
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520

eða jon@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í 101 -107 
ekki á jarðhæð.  
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 

eða gunnar@miklaborg.is

3ja – 4ra herb

3ja herbergja íbúð við 
Sóleyjarima fyrir +55 ára.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Íbúð í 101 3ja-4ra herbergja 
á 35-40 m. 
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 eða 

gunnar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Hlíðunum.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

150-200 fm íbúð með útsýni 
í Miðbænum 
Verð allt að 150 m. 
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 eða 

jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn 
100% yfirtöku á lánum.   
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

  

Íbúð með bílskúr í 
Grafarvogi, Grafarholti 
eða Mosó.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð nálægt 
miðbænum í kringum 40 m.  
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Er með ákveðinn kaupanda 
að 3ja herbergja íbúð í pnr. 
108, 103, 105, aðili búinn 
að selja sína eign.  
Verð að 30 m.  
Upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500 eða 

hilmar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Hraunbæ sem þarfnast 
viðhalds. Verð 17-21 m. 
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 eða 

jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð með 
stæði í bílageymslu í 
Ártúnsholti fyrir
ákveðin aðila.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á 
Teigunum.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

  

3ja-4ra herbergja íbúð í 
Árbænum (110) sem má 
kosta í kringum 24 m. 
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri 108 Reykjavík.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
miðsvæðis í Reykjavík.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
gegn yfirtöku ÍLS á Stór 
Reykjavíkursvæðinu.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Kópavogi. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í 
Norðlingaholti.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herb. Íbúð á jarðhæð 
með sérgarði og bílskúr/
bílskýli. Verð í kring um 35m. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í 
Grafarholti.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

4ra – 5 herb

4ra-5 herbergja hæð eða 
íbúð í vesturhluta miðbæjar.  
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. 

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð 
í Rimahverfi.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

4ra-5 herbergja íbúð í Linda, 
Sala, Kóra eða Smárahverfi, 
rúmur afhendingartími.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 eða atli@

miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Lindum 
Kópavogi.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is 

4ra-5 herbergja íbúð eða 
hæð í Vogahverfi.  
Verð 35-40 m. 
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í nýlegu 
lyftuhúsi með stæði í 
bílageymslu.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 107.  
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 

eða gunnar@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð 
miðsvæðis í Vesturbæ 
Reykjavíkur.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Hæð

Sérhæð í eldri hluta 
Kópavogs, helst með bílskúr 
fyrir ákveðna kaupendur.  
Upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500 

eða hilmar@miklaborg.is

Hæð í Þingholtunum 
kaupverð allt að 70 m  
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 

eða gunnar@miklaborg.is

Hæð og ris í pnr 101 – 107 
verð allt að 80 m fyrir 
ákveðin aðila.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Hæð eða raðhús, ca. 100 
-150 fm., í pnr. 105 og 108.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Hæð með bílskúr í 170 fyrir 
ákveðin aðila. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Hæð í Hlíðunum.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Hæð í Vesturbænum  kostur 
ef eignin væri staðsett 
nálægt Háskóla Íslands.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

Sérbýli

Sérbýli í Gerðunum pnr. 108 
sem þarfnast ekki mikils 
viðhalds.  50-60 m. 
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

Eign í 101 eða 107, með 
aukaíbúð. Verð allt að 50 m. 
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Einbýlishús í Garðabæ, 
350 – 500 fermetra.  
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Gott einbýlishús í Garðabæ 
eða Hafnafirði með 
aukaíbúð.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Er með ákveðna 
kaupendur að vel staðsettu 
einbýli, rað/parhúsi á 
höfuðborgarsvæðinu með 
5 svefnherbergjum, góður 
garður og útsýni skilyrði.  
Verðbil 60-90 m. 
Upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500 

eða hilmar@miklaborg.is

Hæð eða raðhús í Grafarvogi 
fyrir ákveðin aðila. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Raðhús í Rimahverfi eða 
Staðarhverfi.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Raðhús, parhús eða einbýli í 
pnr. 201 eða 203 Kópavogi.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Raðhús í Fossvogi.  
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 

eða gunnar@miklaborg.is

Sérbýli í eða í grennd 
við Hólatorg.  
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

Óska eftir sérbýli með 
góðum bílskúr í Kópavogi, 
Grafarvogi, Grafarholti, 
Mosó ofl. Má þarfnast 
lagfæringa.  
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Raðhús í Hraunbæ á einni 
hæð fyrir ákveðin aðila. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Einbýli í Folda- eða 
Hamrahverfi 200+fm á einni 
hæð fyrir ákveðin kaupanda.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

200 fm sérbýli í 105-107-101.  
Upplýsingar veitir Gunnar í s: 899-5856 

eða gunnar@miklaborg.is

Er með nokkra ákveðna 
kaupendur að sérbýlum 
í miðbæ Reykjavíkur eða 
vesturbæ.  
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

Gott einbýli- eða raðhús 
í Foldahverfi Grafarvogs, 
50-60 m. 
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 eða 

jon@miklaborg.is

Eldri borgarar

3ja herbergja íbúð þar 
sem þjónusta fyrir aldraða 
er í boði.  
Upplýsingar veitir Jórunn í s: 845-8958 

eða  jorunn@miklaborg.is

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri í 
Hraunbæ, Árskógum eða 
Hæðargarði.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð f. eldri 
borgara.  
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð fyrir 
eldri borgara í Hæðargarði, 
Hvassaleiti, Sléttuvegi eða 
Árskógum.  
Upplýsingar veitir Jason í síma 775-1515 

eða jassi@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði fyrir 
fjárfesta má kosta allt að 2 
milljarðar.  
Upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson lgf. 

S: 8970634 eða throstur@miklaborg.is

Óska eftir 3000 fm 
skrifstofuhúsnæði fyrir 
ákveðin aðila. 
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Verslunarhúsnæði á 
Laugavegi/Skólavörðustíg 
til leigu fyrir ákveðin aðila.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði undir 
veitingastað í 101.  
Upplýsingar veitir Helgi S: 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Óska eftir öllum stærðum og 
gerðum af iðnaðarhúsnæði 
til sölu, hvort sem eignin er 
laus eða útleigð í heild eða 
að hluta.  
Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson lgf. 

í síma 661-2100.

Jarðir

Erlendur aðili leitar að jörð 
með sjávar- og fjalla útsýni.  
Snæfellsnes, Suðurland og 
fleiri staðir koma til greina.  
Ákveðinn kaupandi.  
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

leitar að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Einbýli - Rað- og parhús

Sérhæð - 2ja - 3ja og 4ra herbergja

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Hjálmakur - Einbýli - Garðabær 
Glæsilegt einbýli vel staðsett innarlega í litlum lokuðum botnlanga
við Hjálmakur 6 í Akralandi í Garðabæ. Húsið er skráð 293 fm.
þar af er bílskúr sem er 37 fm. Húsið er vel skipulagt, smekklega
innréttað með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, gang, fimm
herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og bílskúr.Verð 118 millj.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásah

ý
-

verfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur
hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæsi-
legur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Verð 119,5 millj. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Engjasel – Reykjavík – Raðhús 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt endaraðhús 182,5 auk 24 fm
stæði í bílahúsi. 4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa. Rúmgott eldhús.
Ofl. Góð eign. Hagstæð lán. Verð 42,3 millj.

Skjólvangur  - Hafnarfjörður -  
Einbýli með auka íbúð 
Fallegt einbýlishús í Hafnarfirði með tvöföldum innb. bílskúr
og aukaíbúð samtals ca 408 fm. 6 svefnherbergi, stór stofa og
borðstofa, frábær staðsetning. Eignin er laus strax. Sölumenn sýna.
Verð 69,5 millj.

Einihlíð - Hafnarfjörður -   Einbýli 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður.
Frábær staðsetning. Verð kr. 62 millj.

Sunnuflöt - Garðabær - Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr samtals um 220 fermetrar vel staðsett við Sunnuflöt 25
í Garðabæ. Húsið er að mestu í upphaflegu ástandi þarfanast
lagfæringa við en býður upp á mikla möguleika. Verðtilboð.

Þrastarás 35  - Hafnarfjörður - Parhús
Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216
fm. með  innbyggðum bílskúr (sem er innréttaður ). 5 svefnherbergi,
tvær stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór
timburverönd. Verðtilboð.

Miðvangur - Hafnarfjörður - Raðhús 
Nýkomið í sölu fallegt endaraðhús vel staðsett í Norðurbæ Hafnar-
fjarðar. Húsið er skráð 191,2 fm og þar af er bílskúrinn 39,2 fm. 3-4
svefnhergi. Parket og flísar á gólfum. Verð 44,9 millj.

Bugðulækur – Reykjavík -  3ja herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega vel skipulagða 89,7
fermetra 3ja herbergja jarðhæð með sér inngangi við Bugðulæk 15
í Reykjavík.Íbúðin er í góðu ástandi með fallegum innréttingum og
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gólfefnum og skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, tvöfalda
stofu, herbergi, geymslu ásamt snyrtilegri sameign. Verð 32 millj.

Laufvangur – Hafnarfjörður – 2ja
Nýkomin í einkasölu björt og falleg 77 fm. 2ja herbergja íbúð á
1.hæð í mjög vel staðsettu fjölbýli í Norðurbænum. Nýlegt eldhús,
gott skipulag. Stórar skjólgóðar svalir. Verð 19,9 millj.

Eskivellir  - Hafnarfjörður  4ra
Falleg fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð (efstu hæð)  í fallegu
lyftuhúsi vel staðsett hús í vallarhverfinu, íbúðin er 101,4 fm og
með geymslu. auk þess fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. 3 fín
svefnherb. björt og falleg stofa, yfirbyggðar svalir. Verð 28,5 millj.

Blikaás  - Hafnarfjörður - Glæsileg
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin
sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. 3  góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir.
Útsýni. Allt sér.

g g
Verð 32,9 millj.

Ásbúðartröð - Hafnarfjörður 
3ja herb. sérhæð
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 90 fm. neðri sérhæð í fallegu
steinhúsi. Nýlegt eldhús, rúmgóð herbergi. Útsýni. Allt sér.

ý g g

Verð 24,7 millj.

Norðurbrú - Garðabær  - 3ja
Nýkomin í sölu  glæsilega 87,1 fermetra 3ja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu við Norðurbrú 5 í Sjálandi
í Garðabæ. Eignin er vel skipulögð, smekklega innréttuð með
vönduðum innréttingum og gólfefnum. Verð 31,9 millj.

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja
Sérlega falleg vel innréttuð þriggja herbergja 90,2 fm íbúð á 5. hæð
í vönduðu vel staðsettu lyftuhúsi. Björt og falleg íbúð, mjög vel
innréttuð Laus strax.
Verð 25,5 millj.

Brekkugata - Hafnarfjörður - 2ja 
Nýkomin í sölu  mjög góð 56,4 fermetra 2ja herbergja íbúð í góðu
tvíbýli á frábærum stað við Brekkugötu 8 i suðurbæ Hafnarfjarðar. 
Verð 20,5 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

MÁNASTÍGUR 6 - HAFNARFJÖRÐUR  
EINSTÖK STAÐSETNING

VESTURVANGUR 44 - HAFNARFJÖRÐUR 
EINBÝLI MEÐ 2 AUKA ÍBÚÐUM

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18.
• Einstök húseign og staðsetning.
• Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr 
   samtals 330 fm. 
• Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. 
• Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
• Myndir á netinu. 
• Verð 79 millj.
Hilmar Þór Bryde sölumaður verður á staðnum og sýnir s. 892 9694.

Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18.
• Nýkomið í sölu glæsilegt einbýli með tveimur aukaíbúðum
• Innbyggður bílskúr samtals 375 fm. 
• Húsið er allt nýtekið í gegn að utan sem innan á vandaðan máta. 
• Tvær 60 fm. 2ja herbergja íbúðir með sérinngang. 
• Verð 86,9 millj.
Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum og sýnir s. 893 2233.



KLEPPSVEGUR  -  FALLEGT  ÚTSÝNI

Góð 80 fm 3ja - 4ra
herbergja íbúð á 4. hæð í 
fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, björt stofa og
borðstofa. Suðursvalir frá
stofu. Góðar innréttingar.
Góð sameign. Húsið er
nýlega viðgert og málað að
utan. Eignin getur losnað
fljótlega.

FUNALIND -  3JA HERBERGJA

Falleg og rúmgóð 83 fm
3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýlishúsi
á frábærum stað í Kópa-
vogi. Tvö stór og rúmgóð
svefnherbergi. Björt stofa
og borðstofa með stórum
suðvestursvölum. Eldhús
með fallegri innréttingu.
Flísalagt baðherbergi. Þvot-
tahús er innan íbúðar.
Verð 27,9 millj.

HÁDEGISMÓAR - LÓÐ

17.031 fm byggingarlóð við
Hádegismóa 5. Samkvæmt
skipulags- og byggingars-
viði Reykavíkurborgar er
byggingaréttur fyrir 8.500
fm atvinnuhúsnæði. Gat-
nagerðargjöld eru greidd.
Lóðin er 17.031 fm og skráð
sem viðskipta- og þjónus-
tulóð. Verð 310 millj.

JÖKLALIND - EINBÝLISHÚS

Fallegt 202 fm einbýlishús
á góðum stað við Jöklalind.
Stór og góður bílskúr (49
fm). Þrjú góð svefnherbergi
með skápum. Björt stofa
með útgengi á suðurverönd.
Eldhús er inn af stofu með
góðri innréttingu og eyju
(vinnuborði).
Verð 56,9 millj.

LÓMASALIR -  BÍLGEYMSLA

Vorum að fá í einkasölu 
fallega 106 fm 3ja herbergja
íbúð á 4. hæð í fjölbýli með
lyftu. Tvö rúmgóð herbergi.
Stór og björt stofa með
suðursvölum. Parket
og flísar á gólfum. Fall-
egar innréttingar. Stæði í 
bílageymslu.
Verð 31,5 millj.

HAMRABORG 38 - 4RA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17:00-17:30

Falleg og endurnýjuð 95 fm
4ra herbergja íbúð á 4.hæð í 
fjölbýlishúsi með glæsilegu
útsýni. Þrjú góð svefnher-
bergi. Eldhús með fallegum
ljósum viðarinnréttingum.
Björt og góð stofa með
suðvestursvölum. Flísalagt
baðherbergi.
Verð 27,9 millj.

TRÖNUHÓLAR  -  EINBÝLISHÚS

Vorum að fá í sölu 252 fm 
tveggja íbúða einbýlishús,
sem er hæð og kjallari
auk 37 fm bílskúrs. Á efri
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hæð er rúmgóð stofa, tvö
svefnherbergi, baðherbergi
og eldhús. Á neðri hæð eru
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þrjú svefnherbergi, stofa,
eldhús og baðherbergi.
Eignin þarfnast viðhalds.
Verð 56,3 millj.

HELLISGATA - EINBÝLISHÚS

100 fm einbýlishús sem er
hæð og kjallari á þessum
góða stað í Hafnarfirði. Á
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efri hæð er stofa, eldhús
og bað, útgengt er á svalir
frá stofu. Í kjallara eru tvö
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svefnherbergi, þvottahús og
geymsla. Eignin er laus nú
þegar, ekkert áhvílandi.
Verð 32,9 millj.

LAUFRIMI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. Góð stofa með
suðursvölum. Þrjú svefnher-
bergi með skápum. Flísalagt
baðherbergi. Falleg innrétting
í eldhúsi. Þvottahús innan
íbúðar. Verð 32 millj. 

LAUTASMÁRI - 4RA HERBERGJA

Falleg 98 fm 4ra herbergja
íbúð á góðum stað í Kópa-
vogi. Íbúðin er á 1. hæð með
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sérverönd út frá stofu. Þrjú
svefnherbergi með skápum.
Stofa með timburlagða
suðurverönd. Eldhús með
hvítum viðarinnréttingum
og borðkrók.  Endurnýjað
baðherbergi.
Verð 31,9 millj.

ERLUHÓLAR 1 -  EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

Glæsilegt og mikið en-
durnýjað 336 fm einbýlishús
með auka 3ja herb. íbúð
og tvöföldum bílskúr. Fimm
svefnherbergi og fjögur
baðherbergi. Skipt hefur
verið um eldhús og gólfefni.
Allt húsið nýlega málað, að
innan sem utan. Fallegt hús
á frábærum útsýnisstað.
Verð 69 millj.

MIKLABRAUT - M/AUKAHERBERGI
Mjög góð 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð með
aukaherbergi í kjallara.
Góð innrétting í eldhúsi.
Rúmgóð stofa. Borðstofa
(notuð sem herbergi í dag).
Tvö svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Aukherbergi
í kjallara með aðgangi að
snyrtingu. Áhv. ÍLS lán 22
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millj. Verð 31,5 millj.

KÓRSALIR - 3JA HERBERGJA.

Mjög góð 100 fm 3ja
herbergja íbúð á 2.hæð
í lyftuhúsi auk stæðis í 
bílageymslu. Tvö svefn-
herbergi. Björt stofa með
suðaustursvölum. Flísalagt
baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa. Eldhús með fall-
egri innréttingu. Þvottahús
innan eignar. LAUS STRAX.
Verð 30,9 millj.

SMÁRAGATA - 3JA HERBERGJA

Falleg þriggja herbergja
risíbúð í Þingholtunum.
Tvö svefnherbergi. Nýtt
baðherbergi. Fallegt eldhús
með nýlegum tækjum. Stofa
með nýlegu parketi. Stórar
suðursvalir með frábæru
útsýni. Verð 26 millj.

KRISTNIBRAUT - 3JA HERBERGJA

Mjög góð og vel skipulögð
3ja herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í litlu fjölbýlishúsi.
Stofa með vestursvölum.
Tvö góð svefnherbergi með
skápum. Falleg innrétting í 
eldhúsi. Flísalagt baðherber-
gi með baðkari. Þvottahús í 
íbúð. Verð 27,8 millj.

KLAPPAKÓR 1C (miðhæð) - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17:30-18:00. 

Vorum að fá í sölu fallega 
154 fm hæð í fallegu húsi
í Kórahverfinu í Kópavogi.
Fjögur svefnherbergi, stór
og björt stofa og borðstofa.
Fallegar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Tvennar
svalir. Fallegt útsýni.
Verð 39,9 millj. 

RAUÐHAMRAR  5  íbúð 0302  -  FALLEGT  ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17.30-18.30

Falleg 121 fm 4ra-5
herbergja íbúð á 3. hæð í 
fjölbýli. Glæsilegt útsýni.
Fjögur svefnherbergi og
stofa með stórum suðurs-
völum. Nýlega endurnýjað
baðherbergi. Dúkur og flísar
á gólfum. Hús nýlega málað
og viðgert. Verð 31,9 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 52 - PARHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL.17.00-17.30.

Glæsilegt parhús á
frábærum stað. Fjögur
vel búin svefherbergi. Tvö
fullbúin baðherbergi. Björt
og falleg stofa. Stór bílskúr,
suðursvalir og fallegt útsýni.
Verð 57 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



EIGNIR VIKUNNAROPIN HÚS

SELTJARNARNES:  
EINBÝLI Á GÓÐU VERÐI MEÐ MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ

Gnoðarvogur 52 1.hæð

Lindarbraut á Seltjarnarnesi: Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar stofur m. arni. hol,  verönd
m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr. AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍB. GOTT VERÐ 64,9 millj.

Gnoðarvogur 52, jarðhæð, gengið inn austan megin: Björt og falleg talsvert endurnýjuð sérhæð á góðum stað við Gnoðarvog. 
Verönd v. sérinngang eignarinnar auk suðursvala frá stofu. 2-3 svefnh.. Nýleg eldhúsinnrétting. Parket á gólfum. Fallegur garður. 

Hvavað kokoststar eignin mínín?
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Vallengi 9, 2h.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. 01. FRÁ KL. 18:00- 18.30

Vallengi 9, 2.hæð: Falleg ca. 106 fm. íbúð á 
tveimur hæðum á góðum stað í Grafarvogi: 
Sérinngangur. Á 1. hæð er gestasnyrting, stór 
stofa, fallegt eldhús og þvottahús, 2. hæðin skip-
tist í 3 svefnherbergi og baðherbergi. Geymsluloft 
er yfir íbúðinni. Frábært útsýni. 
Gott verð 29,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12.01  
FRÁ KL 18:00-18:30.  
VERIÐ VELKOMIN.

 Hringbraut 63 1.hæð.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. 01. FRÁ KL. 17:30- 18.00

Hringbraut 63: Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
1. h. góðum stað v. Hringbraut. 2 svefnherbergi, 
eldhús og bað. Gott sérgeymsluherbergi með
sturtuklefa fylgir í kjallara. Verð 25,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12.01  
FRÁ KL 17:30-18:00.  
VERIÐ VELKOMIN. 

Hamraborg 28-1.h.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. 01. FRÁ KL. 17:00- 17.30

Hamraborg 28, 1.h.: Falleg íbúð Parket á gólfum,
nýleg eldhúsinnrétting. Góðar vestursvalir. Íbúðin
er laus v. kaupsamningsgerð. Kjörin fyrsta íbúð og 
frábær fjárfestingarkostur. Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12.01  
FRÁ KL 17:00-17:30.  
VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS
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Heiðarholt Reykjanesbæ
3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Möguleiki á að nota hluta
stofu sem herbergi. Verð 13,9 m.

Granaskjól -einbýli m. 5 svefnherbergjum-
LAUS STRAX
Granaskjól: Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum á 
góðum stað við Granaskjól. Niðri eru stofur m. útgengi
á stóran sólpall. Eldhús með vandaðri nýlegri innrét-
tingu og öllum tækjum. gestasnyrting og þvottahús. Á 
efri hæð eru 5 svefnherbergi og sjónvarpshol. SKIPTI
MÖGULEG, V. 79 millj. BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 694-1401

Tjarnarbrekka 9 - Álftanes
230,6 fm, einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Íbúð er skráð 197 fm. Húsið er í byggingu, er 
nú fokhelt. Verð 34,9 m.

Skógarás
6 herb., 286,2 fm, einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðri bílageymslu . Húsið er rúmlega
fokhelt, gler komið í glugga og milliveggir að hluta.
Verð 39,9 m. 

Lækjasmári
4 herb., 255,2 fm, efri hæð og ris, ásamt stæði í 
bílskýli. Íbúðin er skráð 228,8 fm og stæði í bílskýli
26,4 fm. Risið er eitt rými. Verð 46,5 m.

Hringbraut m. bílskúr
Ca. 80 fm. 3ja herbergja íbúð á 1. hæð  í nýlega
viðgerðu húsi v. Hringbraut ásamt bílskúr. Verð
28,9 millj.

Fellsmúli
4 herb., 104,4 fm íbúð á jarðhæð/kjallara. Íbúðin er 
talsvert mikið endurnýjuð, innréttingar, gólfefni og
tæki. Rakamerki í eign. Verð 26,9 m. 

Unufell jarðhæð-SKIPTI á einbýl/raðhúsi
á Suðurnesjum
Ca. 100 fm. mikið endurnýjuð jarðhæð, sérpallur 
og lítill garður, 3 svefnh. Skipti möguleg á sérbýli
á  Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum eða á
höfuðborgarsvæðinu

Reynihvammur 31 Kópav.
REYNIHVAMMUR 31: 207 fm. gott og mikið
endurnýjað einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum
stað í suðurhlíðum Kópavogs. Arinn í stofu, 4 svefn-
herbergi. Einstaklega skjólgóður staður miðsvæðis á
Höfuðborgarsvæðinu. Verð 54,9 millj.

Fagrabrekka - einbýli -AUÐVELT AÐ
ÚTBÚA AUKAÍBÚÐ
Fallegt einbýli á tvem hæðum á góðri endalóð í 
botnlanga. 3 svefnherbergi, eldhús,  2 baðherbergi,
3 stofur, bókaherbergi og sólstofa. Neðri hæð
býður uppá að útbúa séríbúð. Bílskúr er skráður 
29,5 fermetrar. Fallegt útsýni er til norður, vestur og 
suður. Verð 54,9millj. Skipti möguleg.

Einbýli-Fossvogshæð
Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við Austurgerði sem 
er lokuð einbýlishúsagata. Húsið hefur allt verið
endurnýjað í klassískum stíl og er allur frágangur 
vandaður. Sérinngangur á jarðhæð og auðvelt að
útbúa séríbúðir. Verð 95 millj.

Ásbraut  - 200 Kópav -FALLEG ÍBÚÐ.FF
Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í 
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum sem
eru öll með skápum. Baðherbergi er flísalagt með
baðkari. Eldhús er snyrtlegt með hvítri innréttingu.
Verð 25,5 millj.

Heilsárshús við Hraunbrekkur, Húsafelli
Stórglæsilegt 116 fm heilsárshús við Hraunbrekkur 
í landi Húsafells í Borgarbyggð.Í húsinu er rúmgóð
forstofa, stofa og eldhús í fallegu opnu rými. 3 sve-
fnherbergi eru í húsinu, 10 fm. hvert. Baðherbergi
er með útgengi á sólpall. Húsið afhendist tilbúið 
til innréttinga, mögulegt að fá það fullbúið skv.
verksamningi við byggingaraðila. Verð 29,9 millj.

Eyrarskógur
Ca. . 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur
á gróinni eignarlóð í Eyrarskógi 61 nálægt
Hvalfirði, . Möguleki á að yfirtaka lán allt að 10
millj.Verð 14,6  millj

Möðruvellir Kjós - SVEITASETUR!
Möðruvellir, sveitasetur á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. Rúmgott hús, sem skiptist í 3 svefn-
herbergi, svefnloft, baðherbergi, stóra stofu
og opið eldhús á fallegum stað með útsýni
yfir Laxá, nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið
stendur á ca. 3,4 ha. eignarlandi. Vandað hús
stutt frá Rvk.

EIGNIR

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptafr. •  Anna Kristín Samúelsdóttir viðskiptafr. • Gústaf A. Björnsson lögg. fast.   

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 • www.fold.is • fold@fold.is



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson 
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Rúnar Einarsson
Sölumaður 
Gsm: 820-4595

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

REYKÁS 49
• 110 Rvk. 
• 5 herb. samtals 15 fm.
• 24 fm bílskúr með millilofti.  
• Falleg íb. á tveimur hæðum. 
• Tvö baðherbergi. 
• Vandaðar innréttingar 
  og gólfefni.  
• Verð 37,5 millj.
Opið hús þriðjudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

ENGIHLÍÐ 7
• 105 Rvk.
• 117 fm. 4ra herbergja.
• Falleg íbúð. 
• Góð staðsetning.   
• Verð 38,5 millj.
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

GILJASEL 6
• 109  Rvk. 
• Einbýli. 
• 4 svefnherbergi. 
• Aukaíbúð. 
• Möguleiki á annarri 
  aukaíbúð í húsinu.  
Opið hús þriðjudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 2-4-6 í Fossvogsdal. Húsin eru 5. til 10 hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt frá 100 fm. til 245 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp-
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

MIÐTÚN 50
105  Rvk.  60 fm. 2ja herb. 

Ósamþykkt.  Góð staðsetning.  Laus fljótlega. 
j

Verð 19,0 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30og 17:00. 

BOÐAGRANDI 7
107 Rvk.  73 fm. 3ja herb. 5. hæð.  Góð íbúð.  

Stæði í bílageymslu, Verð 28,9 millj. 

KIRKJUSTÉTT 15
113 Rvk.  107  fm.  Glæsileg 4ra herb. Íbúð.  

Stæði í bílageymslu.  Fallegt útsýni.
Mikið áhvílandi.

RÓSARIMI 6
112 Rvk. 77,4 fm. 3ja herb. Sérinngangur.  Góð 
íbúð, laus við kaupsamning. Verð 25,5 millj.  

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

NÝHÖFN 2-6
• 210 Sjáland Gbæ. 
• Glæsilegar nýjar íbúðir. 
• Sjávarútsýni.
• 4ra herb. 
• 123 fm. til 153 fm.
• Stæði í bílageymslu. 

LINDASMÁRI 39
• 200  Kóp. 
• 3ja til 4ra herb.  
• 99,3 fm.  
• 2. hæð. 
• Fallegar innréttingar.
• Góð gólfefni.  
• Íbúðin er laus.  
Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

NÝBYGGING

MIKIÐ ÁHVÍLANDI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Álfhólsvegur 32 - 200 Kópavogur
Íbúðin er á jarðhæð, 110,9 fm, 4ra herb., þvottahús, 
flísalagt baðherb., parket á gólfum, skápar í öllum herb., 
vandaðar innréttingar, pallur, geymsla í sameign og 2 
bílastæði fylgir íbúðinni. Íbúðin er til afhendingar strax.
Verð 39,9 millj.
Ágúst og Guðbergur veita upplýsingar og sýna eignina.
Ágúst sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is
Guðbergur sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Suðurhólar 18 - 111 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 13. jan. kl. 17:30 - 18:00

Góð þriggja herbergja endaíbúð á 2 hæð í litlu 
fjölbýlishúsi. Íbúð 204. 91 fm með sérgeymslu. 
Sérinngangur af svölum.  Nýleg eldhúsinnrétting. Stórar 
svalir. Góð og eftirsótt staðsetning. 
Verð 24,4 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson lgg fasteignasali  
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Uglugata 52 – 54 - 270 Mosfellsbæ
Fullbúin ný íbúð í suðurhlíðum Helgafells. Íbúðin er 150.8 
fm, 4ra herb. á 2. hæð. Hjónaherb. með bað- og fata-
herb., 2 barna herb., þv.hús og geymsla. Eikarinn rétt inar, 
inni hurðir yfirfeldar eikarhurðir frá Parka. AEG eld hús-
tæki. Húsið er staðsteypt og steinað. Verð 41,8 millj.
Ágúst og Guðbergur veita upplýsingar og sýna eignina.
Ágúst sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is
Guðbergur sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Kleppsvegur 62, íbúð 702 - 104 Reykjavík
Opið hús þriðjudag 13. jan. kl. 17:00-17:30

*ÍBÚÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI* ÚTSÝNI. Stúdíóíbúð, 
63 fm fyrir 60 ára og eldri á 7. hæð. Laus strax. Glæsilegt 
útsýni. Suðursvalir. Lyfta er í húsinu. Samkomusalur 
með fallegum sólskála, eldhúsi og útgengt í fallegan 
garð. Þjónustusamn. er við Hrafnistu. Verð 22,9 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson lgg. fasteignasali  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Hólmgarður 30 - 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS þriðjudag 13. jan. kl. 17:30-18:00

3ja herb. 75,8 fm efri hæð með óskráðu geymslurisi. 
Örstutt í leik- og grunnskóla. Sérinngangur. Mikið endur-
nýjuð íbúð. Snyrtileg og falleg eign. 
Áhvíl. 16,7 millj. 
Verð 27,7 millj.
Upplýsingar veitir Lóa Sveinsdóttir, sölufulltrúi,  
sími 698 87 33 eða loa@fasteignasalan.is

Akrasel 22 -109 Reykjavík
Opið hús miðvikudag 14. jan. kl. 17:30-18:00

*GLÆSILEGT EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ* Glæsilegt 
7-8 herb. 307,7 fm einbýli með bílskúr. Laust strax. Skipti 
möguleg. Þrjú baðherb. Aukaíbúð m/sérinng. Sólstofa 
með hita í gólfi og útg. á sólpall. Hátt til lofts í bílskúr. Hiti 
í bílaplani. Stutt í þjónustu. Verð 66 millj.
Upplýsingar veitir Eggert Ólafsson lgg. fasteignasali  
sími 893 1819 eða eggert@fasteignasalan.is

Páll Guðjónsson

Guðmundur Kristjánsson

Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonHannes Haraldsson

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Helgi Njálsson

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Óskum viðskiptavinum okkar  

gleðilegs árs og þökkum fyrir  

viðskiptin á árinu 2014.
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 
183 m2 efri sérhæð með innbyggð- 
um bílskúr við Gerðhamra 14 í 
Grafarvogi. Falleg afgirt lóð með 
verönd og heitum potti. Stórt steypt 
bílastæði og rúmgóðar svalir 
með fallegu útsýni. Gott skipulag. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 54,9 m.

Mjög falleg 56 m2, 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt bílastæði 
í bílageymslu við Hverafold 23 í 
Grafarvogi. Íbúðin er á jarðhæð í 
4ra hæða, 8 íbúða stigangi. Íbúðin 
skiptist í svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottahús/geymslu, forstofu, 
eldhús og stofu. V. 22,4 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

Hverafold 23 -112 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 118,4 m2 raðhús á einni hæð við Laxatungu 122 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Gott geymsluloft.  
Gott skipulag. Fallegar innréttingar og fallegar flísar á gólfum. Afgirtur garður með heitum 
potti. V. 37,8 m.

226,9 m2 parhús á tveimur hæðum, 
með innbyggðum bílskúr  við 
Lindarberg 72 í Hafnarfirði.  
5 svefnherbergi. Suðvestursvalir 
með glæsilegu útsýni.  V. 47,9 m.

Lindarberg 72 - 221 Hafnarfjörður 

Laxatunga 122 - 270 Mosfellsbær Miðbraut 38 - 170 Seltjarnarnes  

 
246,2 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr 
og garðskála við Miðbraut 38 á Seltjarnar-
nesi. Gott skipulag. Fallegar innréttingar. 
Stór timburverönd. Sundlaug. Garðskáli með 
sánaklefa. Eignin er skráð 246,2 m2, þar af 
einbýli 145 m2, bílskúr 60 m2 og garðskáli 
41,2 m2. V. 69,9 m.

Kvíslartunga 118 - 270 Mos.

 
282,5 m2 einbýlishús á 2. hæðum við Kvíslar-
tungu 118 í Mosfellsbæ. Hús sem gefur mikla 
möguleika m.a á aukaíbúð. Eignin er skráð 
282,5 m2, þar af íbúð 246 m2 og bílskúr 36,5 
m2. V. 36,5 m.

Brekkutangi 12 -270 Mos. 

 
254 m2 endaraðhús með aukaíbúð í kjallara 
við Brekkutanga 12 í Mosfellsbæ. Eignin er 
skráð 254 m2, þar af íbúð á þremur hæðum 
228,1 m2 og bílskúr 25,9 m2.  
Skipti möguleg á minni eign. V. 49,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laust strax

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

Fallegt 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr við Laxatungu 96. Eignin 
skiptist í: Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting, 
geymsla, eldhús, stofa, borðstofa og bílskúr.  
Efri hæð: Þrjú svefnherbergi, hol, baðherbergi, 
þvottahús og yfirbyggðar svalir. Flottar innrétt- 
ingar og gólfefni. Munstursteypt bílaplan og 
afgirtur garður með verönd og heitum potti í 
suður.  V. 44,9 m.

Laxatunga 96 - 270 Mosfellsbær 

Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inn- 
gangi á 2. hæð í nýju fjórbýlishús sem er í  
byggingu. Íbúðin afhendast fullbúin með  
innréttingum. Gólfefni eru harðparket og flísar. 
V. 41,8 m.

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

Stór og björt 150 m2 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi á 1. hæð í tvíbýlishúsi við Ástu-
Sólliljugötu 1 í Mosfellsbæ. Sérstaklega björt og 
vel skipulögð eign með fallegum innréttingum. 
V. 39,9 m.

Ástu-Sólliljugata 1 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í einkasölu þessa áhugaverðu fasteign sem skiptist í kjallara og
þrjár hæðir ,samtals birt stærð 1231,8fm.
Í dag er rekið gistiheimili námsmanna í húsinu sem samanstendur af 36 herbergjum,
þar af 24 herbergi með sér baðherbergi. Sameiginlegt eldhús er á hverri hæð fyrir sig.
Í kjallara eru þvottahús og geymslur. Eignin er í útleigu til maí 2015.
Miklir möguleikar í þessari tekjuberandi eign. Eignin getur verið laus eftir nánara samkomulagi.

Allar frekari upplýsingar veitir Agnar í s : 820-1002 eða agnar@domusnova.is

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
fasteignasali

Agnar Agnarsson
Sölufulltrúi
gsm 820-1002
agnar@domusnova.is

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 

Skipholt 27 Verð : 240.000.000

Stærð : 1231,8fm
Herbergi : 36
Byggingarár : 1951
Fasteignamat : 226.450.000

Nemendagarðar

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 

Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskiptafræðingur M.Sc 
Löggiltur 

fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Verðbréfamiðlari 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 

Sölufulltrúi

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27 · Sími: 588 4477 · www.valhöll.is

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

20
ára

1995 - 2015



Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu

Fasteignin skiptist í fjórar hæðir í nokkrum samföstum byggingum sem 
samanstanda af sjúkrastofum, skrifstofurýmum, aðstöðu fyrir mötuneyti, 
móttöku og fleiru. Einnig er í byggingunni kapella. Húsið er byggt á 
árunum 1926, 1973 og 2006.  Um er að ræða mjög virðulega og fallega 
byggingu, staðsetta í hjarta bæjarins á mjög góðum útsýnisstað. Húsið 
er í nokkuð góðu ástandi m.v. aldur en þarfnast þó einhverra lagfæringa. 
Áætluð stærð hússins er 2.829 m².

Óskað er eftir tilboðum í eignina. Við mat á tilboðum verður horft til 
hagstæðasta boðs fyrir fasteign og lóð en þó áskilja seljendur sér rétt til 
að meta hagkvæmni tilboðs út frá því hvort bjóðandi geri einnig tilboð í 
Suðurgötu 44, sem auglýst er til sölu samhliða þessari eign. 

Óskað er eftir að tilboðsgjafar taki fram hvaða starfsemi fyrirhugað er 
að hefja í fasteigninni. Við mat á tilboðum er heimilt að horfa til þess 
hvort starfsemi í húsinu til framtíðar tengist heilbrigðisþjónustu. 

Athygli er vakin á því að samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðarbæjar er 
lóð Suðurgötu 41 skilgreind sem lóð undir samfélagsþjónustu. Varðandi 
hugsanlega starfsemi í húsinu og á lóð er bjóðendum bent á að kynna 
sér nánar skipulagsmál eignarinnar og svæðisins hjá bæjaryfirvöldum.

Eigendur fasteignarinnar er Hafnarfjarðarkaupstaður og Ríkissjóður 
Íslands. 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, á skrifstofutíma í síma 
530 1400.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frá-
gang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 
þann 27. janúar 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

Tilboð óskast í 
Suðurgötu 44 í Hafnarfirði. 

15635 – Til sölu eru fyrrum fasteignir St. Jósefsspítala að Suðurgötu 41 
í Hafnarfirði ásamt tilheyrandi (4.467,2 m²) eignarlóð.  

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 

Vestmannabraut 22 Vestmannaeyjum.  
15774 - Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum eignarhluti Íslandspósts hf.   

Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði, vinnusal, skrifstofuhúsnæði, 
kaffistofur, geymslur og snyrtingar á 1. og 2. hæð ásamt herbergjum í 
kjallara og hlutdeild í sameign, stærð samtals 823,9 m², samkv. Þjóðskrá 
Íslands - fasteignaskrá, ásamt tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið 
er byggt úr steinsteypu árið 1950. Brunabótamat er kr. 156.350.000,- og 
fasteignamat er kr. 48.550.000,- Húsnæðið þarfnast gagngerra  endur-
bóta en það verður til afhendingar í lok maí. Húseignin verður til sýnis 
í samráði við Sigríði Diljá Magnúsdóttur í síma 481 1002 og Ríkiskaup, 
Borgartúni 7, 105 Reykjavík í síma 530 1400.   

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 27. janúar 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Íbúðin verður sýnd í dag milli kl. 17.00 og 18.00. Íbúð 610. 
Mjög falleg og rúmgóð íbúð á efstu hæð í fjölbýli fyrir  
eldri borgara á Sjálandi í Garðabæ.  Íbúðinni fylgir bílastæði.  
Geymsluherbergi er í kjallaranum. Lyfta.
INNANGENGT FRÁ STIGAHÚSI Í FÉLAGSAÐSTÖÐU FYRIR 
ELDRIBORGARA SEM ER Í HÚSINU NR. 6 VIÐ STRIKIÐ.  
Verð 49,9 millj.  
Sölumaður Sigurður lögg. fasteignasali s. 898-3708

Opið hús þriðjudag 13. jan. milli kl 18.00 – 18.30. Íbúð 0102
Mjög snyrtileg og góð 95,8 fm. íbúð í lyftuhúsi á fyrstu hæð  
( önnur hæð frá lóð ) auk stæðis í bílgeymslu. Mjög rúmt er um 
húsið, gott útsýni. Góðar svalir í suður og vestur.
Frábært útsýni yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. Góð geymsla í  
kjallara hússins, stór sameiginleg vagna- og hjólageymsla. 
Verð 49,9 millj.  Sölumaður : Sigurður lögg. fasteignasali  
s. 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali • Sigurður J. Tyrfingsson lögg.fasteignasali

Strikið 8 - Garðabæ Álfkonuhvarf 59 - Kópavogi

GARÐATORGI 7,   
210 GARÐABÆ  

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is

www.gardatorg.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Eignasala.is • Sími: 420-6070
Júlíus M. Steinþórsson og Reynir Ólafsson löggiltir fasteignasalar   

Bragavellir – Einbýli 
Stórglæsilegt 5 herbergja 
einbýlishús á Bragavöllum í 
Keflavík. Húsið er á tveimur 
hæðum. Á neðri hæð er 
andyri, hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, þvottahús, gesta 
salerni og vinnustofa.  
Á efri hæð er fjölskyldurými, 
baðherbergi  sjónvarps- 
herbergi, þrjú barna herbergi 
og stórt og fallegt hjónaher-
bergi.  
Mögulega er hægt að leigja 
eignina frá 1. mars 2015

Nánari upplýsingar á 
skrifstofu. 

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Árakur 5  210 Gbr
Opið hús á þriðudaginn 13.jan kl. 18:00 - 18:30

104 fm 3ja herbergja íbúð í fallegu fjölbýlishúsi við Árakur 
í Garðabæ. Falleg, björt og vel skipulögð íbúð á jarðhæð. 

Sérinngangur er inn í íbúðina. Hellulagður pallur. Staðsetning 
íbúðar er einstaklega barnvæn þar sem við aftanvert húsið er 

leikvöllur með leiktækjum, fótbolta- og körfuboltavöllur. 
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Draumahús fasteignasala  Ármúli 8  414-4466

Lárus Óskarsson löggiltur fasteignasali



      

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Kjóaland 15  
í Sveitarfélaginu 
Garði
Til sölu er búseturéttur í nýlegu 
parhúsi. Um er að ræða 3-4 her-
bergja íbúð um 105 fm ásamt 
um 35 fm bílskúr.

Ásett verð er 4 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 188.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa  
að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 16. janúar  n.k.

Tilboðsfrestur er til 23. janúar  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að  
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Stekkjargata 33 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt 
garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 10 millj. og eru mánaðargjöldin um 153.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til  19. janúar  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 
9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í 
sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Síðumúli 21, 108 Reykjavík
Skrifstofu-/ verslunarhúsnæði
Stærð samtals um 475 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið skiptist í móttöku, 8-9 lokaðar skrifstofur, 2 fundarherbergi, eldhús-/kaffistofu og snyrtingu. 
Húsnæðið er tvær einingar, þ.e. ca. 325 fm. skrifstofur og 150 fm. verslun. Næg bílastæði.  
Laust frá 1. febrúar 2015

GÓÐ STAÐSETNING OG
GOTT AÐGENGI

Höfum fengið til einkasölu fimm glæsilegar íbúðir á 3. hæð í nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í hjarta 
miðborgarinnar, samtals 470 fermetrar að stærð.  Vandaðar innréttingar og gólfefni. Svalir eru á öllum íbúðum og 
sér bílastæði fylgir hverri eign.
Eignirnar seljast í einu lagi. Upplagt tækifæri fyrir skammtímaútleigu. Verð 225,0 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

LAUGAVEGUR 86-94 - FIMM GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR.

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
berg@berg.is www.berg.is •
GSM 897 0047
 
Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

Bifreiðasalan
Malarhöfði 2, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 9.350þkr 
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

lau 11-15
http://www.isband.is

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.990950.

Kia Sorento EX Luxury 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.980.000. Rnr.990723. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.210653.

HONDA Accord dísel. Árgerð 2013, 
ekinn 33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.991018.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Toyota Yaris Hybrid Active - Nýir bílar 
Árgerðir 2014. Sjálfsk, vetrardekk 
fylgja. Bakkmyndavél o.m.fl.. Verð frá 
2.990.000kr. Raðnúmer 134415. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Toyota Yaris Terra 5/2014 ek 23 þkm 
, dísel, beinsk, ásett verð er 2890 þús, 
er á staðnum, raðnr 210007.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla.
Nýja Sendibílastöðin 
sími 568-5000.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 
770 4499.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

VIÐHALD FASTEIGNA
Vantar þig vandvirkan smið. 
Upplýsingar í síma 663-0518 og 
handlaginn@gmail.com

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 867 4254

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu

Fasteignin sem áður hýsti skóla, læknastofur og skrifstofur skiptist í þrjá 
hæðir og kjallara.  Húsið var byggt 1937 og hefur látið á sjá og þarfnast 
töluverðra lagfæringa og endurbóta. Samkvæmt opinberum skrám er 
stærð þess 885,7 m². 

Óskað er eftir tilboðum í eignina. Við mat á tilboðum verður horft til 
hagstæðasta boðs fyrir fasteign og lóð en þó áskilja seljendur sér rétt til 
að meta hagkvæmni tilboðs út frá því hvort bjóðandi geri einnig tilboð í 
Suðurgötu 41, sem auglýst er til sölu samhliða þessari eign. 

Athygli er vakin á því að samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðarbæjar er 
lóð fasteignarinnar skilgreind sem íbúðar- og þjónustustofnanasvæði. 
Í fyrirliggjandi deiliskipulagi er að finna heimild til að fjarlægja hluta 
byggingarinnar og skipta lóðinni í tvennt með möguleika á íbúðarbyggð. 
Varðandi hugsanlega uppbyggingu á lóðinni er bjóðendum bent á að 
kynna sér nánar skipulagsmál eignarinnar og svæðisins hjá bæjaryfir-
völdum.

Eigendur fasteignarinnar eru Hafnarfjarðarkaupstaður  
og Ríkissjóður Íslands. 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, á skrifstofutíma  
í síma 530 1400.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um  
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 
þann 27. janúar 2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

Tilboð óskast í 
Suðurgötu 44 í Hafnarfirði. 

15713 – Til sölu er fasteignin Suðurgata 44 í Hafnarfirði, 
gegnt St. Jósefsspítala, ásamt tilheyrandi (1.319,3 m²) eignarlóð.  

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Óskast til leigu

Óskað er eftir að taka á leigu fullbúið 
skrifstofuhúsnæði fyrir hluta af   

Stofnun Árna Magnússonar  
15773 - Ríkiskaup f.h. Framkvæmdasýslu ríkisins óska eftir að taka á 
leigu skrifstofuhúsnæði fyrir hluta af Stofnun Árna Magnússonar. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 5 ára, fullbúið til notkunar, 
án lausabúnaðar. Óskað er eftir húsnæði í grennd við háskólasvæðið í 
Vatnsmýri. Þá þurfa almenningssamgöngur og aðkoma að húsnæði að 
vera góðar og næg bílastæði. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 620 fermetrar. Húsnæðið skal 
vera hefðbundið skrifstofuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla eru 
aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 15773 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 20. janúar, en svarfrestur er til 
og með 23. janúar 2014. 

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi 
síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 27. janúar 2015 merkt: 

15773 – Leiga á húsnæði fyrir Stofnun Árna Magnússonar. 

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð 
húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, afhendingartíma, 
staðsetningu, aðkomu og bílastæðum. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber 
innkaup nr. 84/2007, sbr. 1. mgr. 6a. gr. 

Gögn sem fylgja tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi: 
1.   Afhendingartíma 
2.   Stærð húsnæðis og tillöguteikningar 
3.   Staðsetningu húsnæðis 
4.   Fjölda bílastæða sem tilheyra húsnæðinu 
5.   Leiguverð pr

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Kanadíska hönnunarstúdíóið 
Alleles hefur þróað línu af hlífum 
fyrir gervifætur. Hlífarnar eru 
fallegar og skrautlegar og gefa 
gervifætinum mannlegri útlínur. 
Hönnunarsíðan Dezeen greindi 
frá þessu á dögunum.

Margir gervifætur minna helst 
á róbóta enda hefur síðustu tíu 
ár verið lögð áhersla á hagnýta 
þætti eins og tölvustýrð hné, 
fætur og ökkla segja forsvars-
menn Alleles sem var stofnað 
árið 2013. Þótt fæturnir virki nú 
betur en nokkru sinni áður sé 
tengingin við líkamann þó minni. 
Þó að margir séu sáttir við útlit 
fótanna séu aðrir sem vilji endur-
heimta útlínur líkamans.

Hlífunum á að klæðast utan 
yfir venjulega gervifætur. Þær 
líkja eftir útlínum kálfa og ökkla 
en eru einnig til í mörgum litum 
og mynstrum til að falla að mis-
munandi smekk fólks. Þá er einn-
ig hægt að skipta út hlífum til að 
passa við mismunandi klæðnað.

Nýjar línur verða gefnar út 
samhliða vor/sumar- og haust/

vetrardagskrá tískuiðnaðarins. 
Þannig getur fólk valið hlífar líkt 
og föt.

„Markmið Alleles-hönnunar-
stúdíósins er að gera það sama 
fyrir gervilimi og tískuiðnaðurinn 
gerði fyrir gleraugu,“ segir einn 
af hönnuðum Alles.

FAGRIR GERVIFÆTUR

TÖFF Hlífarnar eiga að gefa fætinum mannlegri útlínur.

FALLEGIR LEGGIR Mynstrin eru misjöfn 
fyrir mismunandi tækifæri.

● HÖNNUN
Koichi Suzuno og Alicja Strzyzynska frá japönsku arkítektastof-
unni Torafu hafa hannað barnastól sem með einu handtaki breyt-
ist í dúkkuhús. Þegar stóllinn er tekinn í sundur birtist undra-
heimur ungra stúlkna og drengja. Hallandi armar stólsins verða 
að þaki og sætið breytist í herbergi og hillur þar sem hægt er að 
raða upp dúkkum og litlum húsgögnum. Að leik loknum er hægt 
að loka stólnum og geyma allt dótið inn í honum þar til leikgleðin 
tekur yfirhöndina á ný.

Dúkkuhúsið er framleitt af húsgagnaframleiðandanum Ichiro.

STÓLL VERÐUR DÚKKUHÚS

● Bandaríkjamenn horfa að meðaltali á sjónvarp í fimm klukkustundir á dag. 
Það er því ekkert skrítið þótt þeir kjósi að gefa hundinum sínum tækifæri til 
að njóta sín fyrir fram sjónvarpið. DOGTV-sjónvarpsstöðin fór í loftið 2013 en 
hún sérhæfir sig í sjónvarpsefni fyrir hunda. Stöðin hefur fengið dýrasérfræð-
inga í lið með sér til að útbúa efni sem er sérhannað fyrir hunda sem eru einir 
heima. Efnið á að veita hundunum slökun á meðan húsráðendur eru við vinnu. 
Sjónvarpið á að vera hin fullkomna barnapía fyrir hundana. 
Áskriftin að hundarásinni kostar fimm dollara á mánuði sem er ódýrara en að 
ráða hundapössun. Of mikil slökun er þó ekki ákjósanleg fyrir hunda og eftir 
sem áður er nauðsynlegt fyrir eigendur að fara með dýrin út að ganga. Ekki 
er heldur gott fyrir dýrin að glápa á sjónvarp allan sólarhringinn. Prófessor í 
hegðun dýra segir að flestir hundar kjósi að sofa þegar eigandinn er genginn 
til náða. Prófessorinn bendir einnig hundaeigendum á að fara með hundinn í 
langa göngu áður en þeir fara til vinnu. Þá verður hann þreyttur og hvílir sig 
frekar en að glápa á sjónvarp. Róandi tónlist getur haft góð áhrif á hunda. 

SJÓNVARP FYRIR SNATA
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- Þín brú til betri heilsu

www.heilsuborg.is

 Hafðu samband og fáðu fría ráðgjöf fagaðila

–  Eru kílóin að hlaðast á?

–  Ertu með verki?

–  ....eða er hreinlega allt í rugli?
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 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Önnur þjónusta

SNJÓMOKSTUR. Tek að mér 
allan snjómokstur f. húsfélög og 
einstaklinga. S. 8931940

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - 
jonogoskar.is 
s. 552-4910.

STAÐGREIÐUM OG 
LÁNUM ÚT Á: GULL, 
DEMANTA, VÖNDUÐ 

ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

 SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Nudd

NÝTT NUDD! Höfum opnað nýja og 
glæsilega nuddstofu í 101. Opið frá 
10-22. S.7877481

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI - ÍBÚÐIR Á 
GRENSÁSVEGI

Til leigu stúdíóíbúðir og einnig 
herbergi með sameiginl. baðherb. 

til 1. maí 2015. Internet, hiti, 
rafmagn innifalið. 1 mánuður í 
leigutryggingu. Verð frá 50 þús

Uppl. í síma 660 7799 og erth@
centrum.is

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

SAMHJÁLP
óskar eftir fólki í símasölu á 
dag- og kvöldvaktir. Góð laun 

í boði. Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-19 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegum starfsmanni með bílpróf 
í fullt starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið strax störf. Umsókn 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 

Sparaðu 2 milljónir!  - 100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími: 552 2000

g g y g

Lá u bensínsparnaðinn borga ra ílinn! 

Sparaðu 2 milljónir!  - 100% ármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

Ra íll er um 90% ódýrari í rekstri en bensín eða díselbíll. Sumir 
viðskiptavina islandus.is spara svo mikið að þegar upp er staðið kostar 
ra íllinn ekkert. Sparnaður stendur að fullu undir a orgunum. 

Lá u ekki okra á þér. Fáðu betra verð á Nissan Leaf Nordic hjá Islandus 

Ra íllinn Ókeypis 
Hleðslupóstar 

fyrir alla ra íla 

Eigum e irfarandi bíla heimkomna l afgreiðslu strax: 

2013 Nissan Leaf SV Kr. 3.595.000 vel búinn bíll á álfelgum með hraðhleðslupor  eins og nýr ekinn 8700m 
2013 Nissan Leaf SL Kr. 3.795.000 Flo asta týpan af Nissan Leaf, leðurinnré ng, hraðhleðsla. Ekinn 5290m 
2012 Nissan Leaf SL Kr. 3.495.000 Vel með farinn notaður. Vetrar+Sumardekk. Íslensk Ábyrgð. Ekinn 16þ.km.  

Fyrstur kemur fyrstur fær.  Skráðu þig hér: www.islandus.is/bilaleit 

Save the Children á ÍslandiSave the Children 

Save the Children á Íslandi
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VERÐLAUNASJÓÐUR  
Í LÆKNISFRÆÐI OG SKYLDUM 

GREINUM LEITAR TILNEFNINGA

Óskað er eftir tilnefningum til verðlauna úr Verðlauna-
sjóði í læknisfræði og skyldum greinum sem kenndur er 
við læknana Árna Kristinsson og Þórð Harðarsonar.

Verðlaunin nema 3,5 milljónum króna. 

Verðlaunin veitast vísindamönnum sem náð hafa fram-
úrskarandi árangri í vísindarannsóknum í læknisfræði, 
lífvísindum og skyldum greinum. 

Tilkynnt verður um verðlaunahafa á ársfundi Land-
spítala vorið 2015. 

Tilnefningar þurfa að hafa borist stjórn sjóðsins í síðasta 
lagi 31. janúar 2015 á netfangið thordhar@landspitali.is. 

Við seljum líka fasteignir-
Vegna mikillar e irspurnar vantar okkur eignir 
á skrá, sérstaklega í hverfum 104, 105 og 112, 
allar stærðir íbúða.

Við bjóðum ykkur frí  verðmat, fría myndatöku 
ljósmyndara,  ef eignin er se  í einkasölu. 
Hafðu samband.

Sölufulltrúar:  Valdís  s:  864-1273 og 
Hafsteinn  s:  693-1273, alltaf við símann.

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

fasteignir

tilkynningar

TILKYNNINGAR

 Fundir

FERÐAKLÚBBURINN 4X4 

SÆLIR FERÐA- OG 
JEPPAÁHUGAMENN.

Fimmti félagsfundur vetrarins 
verður haldinn á Hótel Natura 
(Loftleiðum) kl 20:00 í kvöld. Á 
fundinum verður kynning frá 

Rögg um notkun gsm síma sem 
staðsetningu í neyð. 

Litlanefndarferð, Þorrablótsferð, 
meira um Stórferð ásamt öðrum 

innanfélagsmálum Að lokum 
verður video af eldri stórferð 

ef tími gefst til. Félagsmenn og 
aðrir áhugamenn eru hvattir til 

að mæta.
Allir velkomnir. 

Kveðja, stjórnin

 Einkamál

  

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Save the Children á Íslandi
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Henrik Danielsen (2511), Taflfélagi 
Vestmannaeyja, hafði hvítt gegn 
Jakob Vang Glud (2521), Taflfélagi 
Reykjavíkur, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

„Það er ekki hversu mikið við eigum heldur hversu mikið 
við njótum, sem býr til hamingjuna.“ 

Charles Spurgeon.

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. kringum, 8. flan, 9. hola, 
11. í röð, 12. bofs, 14. undireins, 
16. utan, 17. sníkjudýr, 18. lærir, 
20. í röð, 21. heimsálfa.

LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. kind, 4. vörurými, 
5. suss, 7. olíusósa, 10. skítur, 
13. poka, 15. hófdýr, 16. spíra, 19. ætíð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. um, 8. ras, 9. gat, 
11. rs, 12. gjamm, 14. óðara, 16. án, 
17. lús, 18. les, 20. mn, 21. asía. 
LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. ær, 4. farmrúm, 
5. uss, 7. majónes, 10. tað, 13. mal, 
15. asni, 16. ála, 19. sí.

Gunther? Jóda, takk fyrir að 
spyrja. Ég held að hann eigi 

eftir að fá 70 ára krísuna. Hann 
þolir ekki að verða gamall.

Hver þolir það eiginlega? 
Í morgun duttu fjórar tennur 
út úr mér. Beint úr gómnum. 
Og liðagigtin verður til þess að 
ég get ekki prjónað lengur. 
Þetta er hræðilegt.

Að maður tali nú ekki um það 
sem gerist á klósettinu. Það 
er meira ruglið, Elsa.
En segðu mér, hvernig gengur 
lífið með Gunther?

Við skulum knúsast á 
meðan við getum. Allt 

í einu verður það 
orðið of seint.

Já, og allt í 
einu kemur 
lögreglan.

Hæ Palli. Hvernig var 
dagurinn?

Ertu 
svangur?

Var 
sólsetrið 

ekki 
fallegt?

ÚFF Hana! Ósann-
gjarnt.

Þannig að þú ert 
svona ánægð 

með bleiku 
kúrekastígvélin?

Ég elska 
þau, 
elska 
elska 
elska 
þau.

Ég ætla að vera í þeim 
þangað til fæturnir 

brjótast í gegnum saumana 
á draumkenndan hátt.

Ást er 
skrítin.

Þú veist nú minnst
um  það enn þá.

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

5 7 9 6 2 4 8 3 1
1 6 3 7 8 5 2 4 9
8 2 4 9 1 3 5 6 7
6 9 7 5 4 1 3 8 2
2 8 5 3 7 9 6 1 4
3 4 1 8 6 2 7 9 5
4 5 2 1 3 8 9 7 6
7 1 8 2 9 6 4 5 3
9 3 6 4 5 7 1 2 8

6 3 7 2 1 8 4 5 9
8 2 9 7 5 4 3 1 6
1 4 5 9 3 6 2 7 8
9 1 8 3 4 5 6 2 7
5 7 4 6 9 2 8 3 1
3 6 2 8 7 1 9 4 5
7 8 6 1 2 3 5 9 4
2 5 1 4 6 9 7 8 3
4 9 3 5 8 7 1 6 2

7 6 5 4 8 3 1 2 9
1 8 3 5 9 2 6 7 4
9 2 4 6 7 1 3 5 8
2 7 8 3 1 5 9 4 6
6 3 9 7 2 4 8 1 5
4 5 1 8 6 9 2 3 7
3 1 6 9 5 7 4 8 2
5 9 2 1 4 8 7 6 3
8 4 7 2 3 6 5 9 1

5 4 8 6 9 2 3 7 1
9 6 1 8 7 3 5 2 4
3 7 2 1 4 5 6 8 9
2 3 5 7 1 4 8 9 6
7 8 9 2 3 6 4 1 5
6 1 4 9 5 8 2 3 7
1 5 6 3 8 9 7 4 2
8 2 7 4 6 1 9 5 3
4 9 3 5 2 7 1 6 8

6 8 4 2 9 7 1 3 5
2 1 7 3 5 8 4 6 9
9 3 5 4 1 6 2 7 8
7 9 2 1 8 5 3 4 6
8 4 1 7 6 3 5 9 2
3 5 6 9 2 4 8 1 7
4 7 8 6 3 2 9 5 1
1 2 3 5 7 9 6 8 4
5 6 9 8 4 1 7 2 3

6 1 3 2 7 4 9 8 5
7 8 4 5 9 3 1 2 6
5 9 2 6 8 1 3 4 7
8 2 7 1 3 9 6 5 4
9 3 5 8 4 6 2 7 1
1 4 6 7 2 5 8 3 9
2 5 8 9 1 7 4 6 3
3 7 9 4 6 8 5 1 2
4 6 1 3 5 2 7 9 8

32. Hxe8! (snjöll skiptamunsfórn) 
32...Hxe8 33. Rxh6! He7 34. Rf5 Hd7 
35. Bxd5 cxd5 36. Bxa5 og hvítur 
vann skömmu síðar enda ræður 
svartur ekki frípeðin. Óskar Víkingur 
Davíðsson er Íslandsmeistari barna.
www.skak.is Ítarleg frétt frá 
Íslandsmóti barna.



NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Animal Parade - tuggutöflur sem bæta og kæta!
Barnavítamín fyrir þá sem þér 

þykir vænst um.

Udo’s olía 
- smurning 

fyrir líkamann
Engin bragðefni eða 

önnur aukefni.

Guli miðinn
Hugsaðu um heilsuna allan ársins hring.

Solaray
Fyrir þá sem vilja 

gæði og virkni.

Terranova - hámarks vellíðan! 
Bætiefni framtíðar án allra aukefna 

– eingöngu vítamín og jurtir.

 Higher Nature - hágæða bætiefnalína 
Fyrir vandláta.

Spirutein
Að borða prótein getur hjálpað 

þér við að léttast með því að auka 
efnaskiptahraða og draga úr matarlyst. 

Margar bragðtegundir - hentugt að 
grípa með sér.
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

INTERSPORT

ER Í FULLUM GANGI!

30%
afsláttur 50%

afsláttur 70%
afsláttur

LEIKLIST ★★★★★

Hundur í óskilum 
Eiríkur Stephensen og Hjörleifur 
Hjartarson
LEIKSTJÓRI: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR

LEIKMYND: AXEL HRAFNKELL 
JÓHANNSSON

Árið 2014 hélt hljómsveitin Hund-
ur í óskilum, sem samanstendur 
af Eiríki Stephensen og Hjörleifi 
Hjartarsyni, upp á tuttugu ára 
starfsafmæli sitt. Í tilefni þess settu 
þeir saman sýninguna Öldin okkar 
sem frumsýnd var í Hofi á Akur-
eyri fyrr í haust og hafa þeir hafa 
nú fært sig um set á Nýja svið Borg-
arleikhússins.

Sýningin er í raun ekki leikrit 
heldur revía af gamla skólanum þar 
sem þeir draga saman atburði síð-
ustu fimmtán ára á Íslandi og rekja 
þróun hljómsveitarinnar samhliða 
líðandi stund úr einföldu árshátíð-
arbandi í Hundur í óskilum Group 
sem stofnuð var í góðærinu. Upp-
haflega var hugmyndin sú að gera 
risastóra sýningu með dansmeyj-
um, þjóðþekktum leikurum og Sin-
fóníuhljómsveit Norðurlands en 
eftir hrun var nauðsynlegt að draga 
saman seglin og einungis þeir eru 
eftirstandandi.

Eiríkur og Hjörleifur eru án efa 
með bestu textahöfundum starfandi 
á landinu í dag og virðast hafa lítið 
fyrir því að leika sér með íslenska 
málið hvort sem það er í formi mis-
munandi bragarhátta, íslenskra 

staðaheita eða orðaleikja. Hofinu á 
Akureyri er lýst sem „Stalíntertu“ 
og Harpan í Reykjavík er ekkert 
annað en „biluð diskóbrauðrist“. 
En ballið er rétt að byrja því þeir 
takmarka sig ekki við móðurmálið 
heldur syngja þeir Eurovisionlag 
á norsku, stílfæra amerískt rapp-
lag á íslensku, fara með Queen á 
dönsku og vippa Stuðmönnum yfir 
á þýsku, allt með beinum vísunum 
í íslenskan raunveruleika. Slíkir 
orðafimleikar eru bara á færi ein-
stakra hæfileikamanna svo ekki sé 
nú minnst á hljóðfæraleikinn.

Fyrir utan rafmagnsgítar, bassa 
og kontrabassa spila þeir á hækj-
ur, þrjár blokkflautur í einu, hár-
blásara og tromma á sérútbúið 
pottasett. Risastór og gríðarlega 
flókin heimasmíðuð hljóðfæri eru 
færð fram á sviðið, kannski bara í 
eitt lag, en það er algjörlega þess 
virði. Leikmynd Axels Hrafnkels 
Jóhannssonar samanstendur af 
forláta viðarbrettum þar sem hljóð-
færi er að finna í hverju skúmaskoti 
og passar hún vel við lágstemmdu 
nálgun þeirra félaga þar sem kraft-
urinn kemur úr sviðsframkomu 
frekar en prjáli. Sömu sögu má 
segja um leikstjórn Ágústu Skúla-
dóttur en hún er til þess gerð að 
styðja við flutning parsins frekar 
en að flækja málin eitthvað frekar. 
Hundur í óskilum fyllir rýmið með 
einstakri orku, auðmjúkri fram-
komu og dúndrandi hljóðfæraleik.

Erfiljóðið sem Hjörleifur fékk 
ekki leyfi til að gefa út sem minn-
ingargrein en fer þess í stað með í 
sýningunni er besta grínatriði leik-

Hundur í óskilum 
slær í gegn

HUNDUR Í ÓSKILUM  Eiríkur og Hjörleifur koma fram af mikilli innlifun í yndislegri og bráðfyndinni sýningu sem enginn má 
láta fram hjá sér fara.

ársins hingað til. Danstaktar Eiríks 
á meðan þeir rappa um Jamaíkuferð 
Björgúlfsfeðganna eru sömuleiðis 
algjörlega óborganlegir. Leikgleði, 
umkomuleysi og einlægni einkenna 
alla sviðsframkomu og slíkt er 
hressandi í listaumhverfi landsins.

DO með bláu höndina, fylgi-
hluturinn Dóri, Jóhanna og Ólafur 
Ragnar fá öll rækilega á baukinn, 
líka bankastarfmenn, fégráðugt 
viðskiptafólk og hinn almenni borg-
ari sem sökkti sér í lífsgæðakapp-

hlaupið. Þeir eru óhræddir við að 
vera beittir í þjóðfélagsgagnrýn-
inni og hafa einstakt sjónarhorn á 
íslenska tilveru. Myndlíkingarnar 
eru oft teygðar út í hið óendanlega 
eins og frábær kafli þar sem koma 
Bobby Fischer til Íslands er fram-
sett sem eins konar manngangur og 
Keikó kemur einnig við sögu. Þeir 
leyfa sér stundum aðeins að ganga 
of langt með fimmaurabrandarana 
og klósetthúmorinn en það er allt 
hluti af revíustílnum.

Hundur í óskilum hefur nú starf-
að í tuttugu ár en aldurinn sést 
aldeilis ekki á þeim. Eiríkur og 
Hjörleifur koma fram af mikilli 
innlifun í yndislegri og bráðfynd-
inni sýningu sem enginn má láta 
fram hjá sér fara. Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Áhorfendur eiga eftir 
að veltast um úr hlátri. Stórskemmti-
leg sýning þar sem hugmyndaauðgi, 
einlægni og beittur húmor ráða 
ríkjum.

MENNING
12. janúar 2015  MÁNUDAGUR



ALLT AÐ

50%

ÚTSALA

Borgartúni 28 • Sími 520 7900 • www.ef.is

OFNAR, HELLUBORÐ, 
KÆLISKÁPAR, ÞVOTTAVÉLAR, 

HRAÐSUÐUKATLAR, 
ÖRBYLGJUOFNAR, 

UPPÞVOTTAVÉLAR, 
HEILSUGRILL, KAFFIVÉLAR, 

BÚSÁHÖLD OG FLEIRA!

Mánudaga-föstudaga 9-18 og laugardaga 11-15

Sjá allt úrvalið 
á www.ef.is

Mánudaga föstudaga 9 18 og laugardaga 11 15

ENGIN VÖRUGJÖLD
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

EKKI FYRIR ALLA  Kourtney Kardashian 
elskar fylgjutöflurnar sínar.

„Þetta er hljómsveit sem var stofn-
uð í gamni síðasta vor, þar sem 
mig langaði að syngja þessi lög 
sem ég hef samið í gegnum tíðina 
í kántrístíl,“ segir tónlistarmaður-
inn Guðmundur Jónsson. 

Hann er líklega best þekktur 
sem aðallagahöfundur og gítar-
leikari í Sálinni hans Jóns míns 
en hefur nú stofnað hljómsveit-
ina Vestanáttina. „Ég hafði sam-
band við góða félaga og við tókum 
nokkra tónleika í bænum á meðan 
við vorum að koma okkur í gang. 
Síðan gekk þetta svo vel að við 
ákváðum að búa til hljómsveit úr 
þessu og erum að koma með nýtt 
frumsamið efni,“ útskýrir Guð-
mundur. 

Í upphafi voru þekkt lög sem 
hann hefur samið sett í kántríbún-
ing og segir Guðmundur að nokk-
ur Sálar lög hafi komið sérlega 
vel út í kántríbúningi. „Sálarlag-
ið Gefðu mér, sem var á plötunni 
Hvar er draumurinn? og var samið 
þegar ég var 23 ára. kom mjög vel 
út í kántrístíl og var upphaflega 
samið þannig en við reyndum að 
poppa það upp með Sálinni á sínum 
tíma. Neistinn er líka gamall hund-
ur sem fer vel í kántrístíl,“ segir 
Guðmundur, sem er alinn upp við 
kántrítónlist.

Vestanáttin er að leggja loka-
hönd á sína fyrstu breiðskífu og 
stefnir á útgáfu í vor. „Á henni 
er bara nýtt efni og frumsamið, 
lög og texti eftir mig. Ég og Alma 
Rut syngjum svo saman eða sitt í 
hvoru lagi,“ bætir Guðmundur við. 
Hann hefur gefið út þrjár sólóplöt-
ur, fyrir utan allar Sálarplöturn-
ar, ásamt því að vera í rokkhljóm-
sveitinni Nykri. 

„Það er einhver þráhyggja og 
geðveiki að vera lagasmiður, ekki 
eru það peningarnir sem maður 
er að eltast við. Svona er bara að 
vera listamaður, þú ert alltaf með 
eitthvert lag sem þér finnst vera 
besta lagið, óunnið verk í hausn-
um,“ segir Guðmundur spurður út 
í lagasmíðarnar. 

Gummi Jóns í Sálinni 
stofnar kántrísveit
Hljómsveitin Vestanáttin er ný hljómsveit sem Guðmundur Jónsson, gítarleikari 
Sálarinnar hans Jóns míns, hefur stofnað. Hann er hvergi nærri hættur að semja.

KÁNTRÍUNNANDI  Guðmundur Jónsson hefur stofnað hljómsveitina Vestanáttina, 
sem leikur að mestu kántrítónlist. FRÉTTABLAÐIÐ/

FÉLAGAR VESTANÁTTARINNAR  frá vinstri: Sigurgeir Sigmundsson, pedal steel 
gítar, Guðmundur Jónsson, gítar og söngur, Eysteinn Eysteinsson trommur, Alma Rut 
söngur, og Pétur Kolbeinsson bassi. MYND/JÓN ÖNFJÖRÐ ARNARSSON

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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CHICAGO SUN TIMES

LOS ANGELES TIMES

WASHINGTON POST

8, 10:20

6, 9

7
5:50

10

TAKEN 3  KL. 5.30 - 8 - 10.30

UNBROKEN KL. 6 - 9

THE HOBBIT  3 3D  KL. 6 – 9

NIGHT AT THE MUSEUM 3  KL. 5.30 - 8

MOCKINGJAY– PART 1   KL. 10.15

TAKEN 3 KL. 5.30 - 8 - 10.30

THE HOBBIT  3 3D 48R KL. 5 – 8 - 10 

THE HOBBIT 3 LÚXUS 3D 48R KL. 4 - 7 - 10 

NIGHT AT THE MUSEUM 3 KL. 3.30 - 5.45 - 8

EXODUS KL. 7

MOCKINGJAY - PART 1 KL. 10.15

MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 4.30

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hljómsveitin ætlar að halda tón-
leika í Salnum í Kópavogi 12. febrú-
ar næstkomandi. „Við ætlum að 
flytja úr lagabálki mínum og einn-
ig að segja sögurnar á bak við lögin 
og textana.“ gunnarleo@frettabladid.is

 Það er einhver 
þráhyggja og geðveiki að 
vera lagasmiður, ekki eru 

það peningarnir …

Það er sjaldan lognmolla í kring-
um Kardashian-fjölskylduna og 
er svo sannarlega ekki undan-
tekning núna. Elsta systirin, 
Kourtney, sem eignaðist sitt 
þriðja barn skömmu fyrir jól, 
birti umdeilda mynd á Insta-
gram-síðu sinni á laugardag. Á 
henni voru tvær töflur á diski og 
undir myndinni stóð „Placenta 
pills“ eða fylgjutöflur. Kourt-
ney hefur því látið þurrka fylgju 
þriðja barnsins, mylja niður og 
gera úr henni töflur. Við mynd-
ina skrifaði hún einnig að þessar 
töflur hefðu breytt lífi hennar 
og hún kviði fyrir því þegar þær 
kláruðust. Eiga töflurnar að bæta 
mjólkurframleiðslu og almenna 
líðan hinnar nýbökuðu móður. 

Tekur fylgjuna 
inn í töfl uformi

Bandaríski lúxusskartgriparisinn 
Tiffany & Co, sem einna þekktast 
er fyrir trúlofunarhringana sína 
og túrkisbláu pakkningarnar, var 
í vikunni fyrsta skartgripamerk-
ið til þess að sýna samkynhneigt 
par í auglýsingum um trúlofun-
arhringa. Í auglýsingunni, sem 
sýnir tvo karlmenn sitja saman í 
stiga og haldast í hendur, eru ekki 
notaðar fyrirsætur heldur eru 
mennirnir par í alvörunni. Linda 
Buckley, sem sér um kynningar-
mál fyrir Tiffany & Co, sagðist í 
tilkynningu frá fyrirtækinu vona 
að fleiri framleiðendur tækju þau 
sér til fyrirmyndar. 

Tímamót hjá 
Tiff any’s

TIFFANY & CO  Það þekkja allir Tiffany 
& Co á bláa litnum.

Sómakærir Íslendingar signdu sig þegar 
fregnir bárust í síðustu viku af Snap-

chat–reikningnum Saurlífi. Þar deildi 
aragrúi ungs fólks vafasömum ljósmynd-
um og myndskeiðum af sér og sínum nán-
ustu með umheiminum. Fyrirbærið rataði 
í fréttir og forvitni ég ákvað að sjálfsögðu 
að skoða hvað um var rætt. Eftir dágóðan 
skammt af krumpuðum kynfærum og lögu-
legum lortum í klósettskálum lokaði ég for-
ritinu og hugsaði með mér að líklega væri 
Saurlífi síðasti naglinn í líkkistu klámkyn-
slóðarinnar.

EN AUÐVITAÐ opnaði ég Saurlífið aftur 
seinna sama dag. Reyndar undir 

því yfirskini að ég væri að sýna 
vinum mínum það og við okkur 

blöstu margfalt grófari hlutir 
en ég nefndi hér áður. En var 
þetta virkilega svona slæmt? 
Á tímum þar sem netníð-
ingar herja á hvert það 
ungmenni sem vogar sér að 
vera öðruvísi er ég ekki svo 
viss. Á Saurlífinu virtist sem 
sumir væru hreinlega að 
keppast við að vera öðruvísi.

OG ÞARNA kenndi ýmissa grasa. Feitir 
og mjóir með stór typpi og lítil, fallegt fólk 
og forljótt, misstór brjóst, ör, bólur og slit, 
ófríðir peppaðir upp og fólk í sjálfsvígs-
hugleiðingum hvatt til að leita sér hjálpar. 
Eiginlega allt nema „eðlilegheit“ rataði inn 
á Saurlífi. Auðvitað er erfitt að taka upp 
hanskann fyrir framtakið þegar ólögráða 
ungmenni geta með örfáum fingrahreyf-
ingum fengið að sjá meira af kynlífi og 
fíkniefnaneyslu en frægustu rokksveitir 
heims hafa séð baksviðs yfir ævina. En ég 
ætla samt að gera það.

KANNSKI er Snapchat ekki besti vett-
vangurinn. Til þess er aðgengið of auðvelt 
fyrir smáfólk. En konseftið sem slíkt er 
ekki svo galið. En hvað veit ég? Kannski 
misstu ungmennin áhuga á þessu um leið 
og þetta kom í fréttunum og varð „main-
stream“. Miðaldra sleðar farnir að tala um 
Saurlífi á kaffistofum, haldandi að þeir séu 
með puttann á púlsinum. Ungu fólki finnst 
ekkert gaman þegar fullorðna fólkið andar 
ofan í hálsmálið á því. Og þess vegna spái 
ég Facebook–grúppunni Sjomlatips engu 
sérstöku langlífi. Það er nefnilega búið að 
samþykkja mig.

Ungt og leikur sér



MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI
HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Myndavélar frá 4.995 – allt að 71% afsláttur
Lítil heimilistæki á ótrúlegum verðum frá 995 kr.
Gríðarlegt úrval af heyrnartólum með allt að 60% afslætti
Heimabíókerfi með allt að 50% afslætti
Sjónvörp með allt að 500.000 kr. afslætti
Tvöfalldir kæliskápar með allt að 200.000 kr. afslætti
Spansuðu helluborð með allt að 130.000 kr. afslætti
42“ Philips snjallsjónvörp frá 99.995 kr.
50“ Philips sjónvörp frá 109.995 kr.
Blu-ray spilarar frá 12.995 kr.
Whirlpool uppþvottavélar með allt að 50.000kr afslætti. 
Whirlpool 1400sn þvottavélar frá 59.995 kr.
Yfir 100 gerðir af ísskápum á lækkuðu verði

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

STRAUJÁ

FFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

RÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOT SAM

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

KSUGUR

FFLUJÁRN

FRYSTIKISTURÞU

ELLUBORÐ OFNAR

PPÞVOTTAVÉLAR

OG ENGIN VÖRUGJÖLD!

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

7 VERSLANIR UM LAND ALLT: AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK
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 Hann finnur ekkert 
fyrir þessu, líður vel og 

segist vera hættur að 
hugsa um þetta.

Aron Kristjánsson,
landsliðsþjálfari Íslands.

visir.is
Meira um leiki 
helgarinnar

HANDBOLTI Íslenska landsliðið 
heldur á morgun utan til Katar 
þar sem HM í handbolta hefst 
á fimmtudag. Strákarnir sýndu 
margt jákvætt á æfingamóti sem 
fór fram í Danmörku og Svíþjóð 
um helgina sem kom einna best í 
ljós þegar þeir gerðu sér lítið fyrir 
og unnu ógnarsterk lið Danmerk-
ur í Álaborg á laugardag. Þeim var 
svo kippt rækilega niður á jörðina 
gegn Slóvenum í Árósum í gær þar 
sem þeir voru í miklu basli með 
varnarleik sinn og markvörslu.

Ísland var í miklum eltingarleik 
við Slóveníu en gafst þó ekki upp 
og fékk tækifæri til að vinna leik-
inn. Aron Pálmarsson átti síðasta 
skot leiksins en það var varið og 
voru leikmenn Íslands afar ósáttir 
við að ekki hafi verið dæmt víta-
kast á Slóvenana þá. En þar við sat 
og niðurstaðan 32-32 jafntefli.

„Við komum mjög illa inn í þann 
leik,“ sagði landsliðsþjálfarinn 
Aron Kristjánsson í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn í gær. 
Slóvenía, sem hafði tapað báðum 
leikjum sínum á mótinu til þessa 
og var án leikstjórnandans Uros 
Zorman, byrjaði leikinn af miklum 
krafti og lét íslensku vörnina, sem 
og markverðina, líta afar illa út.

„Það vantaði allan hreyfanleika 
í vörnina og þeir gengu á lagið og 
röðuðu á okkur mörkunum. Við 
vorum flatir og þeir náðu að opna 
mikið inn á línuna. Við lásum leik-
inn einfaldlega ekki nógu vel,“ 
segir Aron en bætir við að þetta 
hafi batnað til muna í síðari hálf-
leik, ekki síst eftir að Ísland skipti 
yfir í 3-2-1 vörnina.

„Með henni náðum við að brjóta 
leikinn upp og strákarnir sýndu 
bæði baráttu- og sigurvilja. Vörn-
in þvingaði Slóvenana í ákveðin 
skot og Björgvin Páll kom sterk-
ur inn og gaf okkur tækifæri á að 
vinna leikinn, þó svo að við þurft-
um á endanum að sætta okkur við 
jafntefli.“

Aron gerir alla betri í kringum sig
Sóknarleikurinn stórbatnaði með 
innkomu Arons Pálmarssonar sem 
var í stóru hlutverki þegar strák-
arnir lögðu Guðmund Guðmunds-
son og lærisveina hans í danska 
landsliðinu. Var þetta fyrsti tap-
leikur Danmerkur undir stjórn 
Guðmundar sem er ef til vill við-
eigandi, enda á Guðmundur stóran 
þátt í íslenska liðinu eftir að hafa 

stýrt því um árabil með frábærum 
árangri.

Aron kom af miklum krafti inn í 
íslenska liðið eftir að hafa misst af 
síðustu æfingaleikjum vegna lík-
amsárásarinnar sem hann varð 
fyrir á milli jóla og nýárs. Þar 
kinnbeinsbrotnaði hann og fékk 
stóran skurð við augabrúnina.

„Þetta var bara spurning um 
hvað myndi gerast þegar hann 
fengi fyrsta skellinn,“ segir þjálf-
arinn. „Mér fannst Aron bregðast 
vel við honum. Hann finnur ekk-
ert fyrir þessu, líður vel og segist 
vera hættur að hugsa um þetta. 
Það veit á gott,“ segir Aron og 
bætir við að nafni sinn hafi mikil-
vægu hlutverki að gegna í sóknar-
leik Íslands.

„Hann gerir alla betri í kring-
um sig og lyftir sóknarleiknum á 
hærra plan. Samspilið á milli hans 
og Alexanders [Peterssonar] verð-
ur hættulegra og það verður erfið-
ara fyrir andstæðingana að kort-
leggja okkar leik. Snorri [Steinn 

Guðjónsson] og Róbert [Gunnars-
son] hafa vaxið líka í sínum stöð-
um sem skiptir miklu máli.“

Heilt yfir ágætlega sáttur
Markvarslan var afar misjöfn um 
helgina. Aron Rafn átti góða inn-
komu gegn Dönum og Björgvin 
Páll var frábær á lokamínútunum 
gegn Slóveníu. En heilt yfir vant-
aði of mikið upp á og Aron hefur 
áhyggjur af því.

„Ef við verðum á hælunum í 
varnarleiknum þá munum við 
lenda í miklum vandræðum gegn 
sterkum liðum. Við þurfum því að 
vera á tánum og þó svo að ég sé 
heilt yfir ágætlega sáttur þurfum 
við að vinna í ákveðnum þáttum 
fyrir fyrsta leikinn á HM [gegn 
Svíþjóð] og þá sérstaklega í varn-
arleiknum og markvörslunni,“ 
segir Aron.

Guðmundur Árni hélt heim
Guðmundur Árni Ólafsson kvaddi 
íslenska hópinn í gær en eftir 

standa sautján leikmenn sem halda 
til Katar á morgun. Guðjón Valur 
Sigurðsson gat ekki spilað með 
liðinu um helgina af persónuleg-
um ástæðum en hittir landsliðið í 
Danmörku og heldur með því utan 
á HM.

Ástand leikmanna er einnig gott. 
Alexander Petersson sneri sig á 
ökkla gegn Danmörku en var með 
gegn Slóveníu í gær. Þá var Arnór 
Þór Gunnarsson stífur aftan í læri 
og hvíldi því í seinni hálfleik í gær. 
Aron segir þó að báðir verða klárir 
í slaginn þegar út í alvöruna verð-
ur komið, rétt eins og aðrir leik-
menn íslenska liðsins.

 eirikur@frettabladid.is

Við þurfum að vera á tánum
Aron Kristjánsson segist vera ánægður með árangur helgarinnar en Ísland vann einn leik, tapaði einum og 
gerði eitt jafntefl i á æfi ngamótinu í Svíþjóð og Danmörku. Hápunkturinn var að leggja Danmörk að velli.

AÐ MÖRGU AÐ HUGA  Þjálfarinn Aron Kristjánsson vill fá ákveðna þætti við leik íslenska liðsins í lag áður en strákarnir mæta 
Svíum í Doha á föstudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SPORT 12. janúar 2015  MÁNUDAGUR

ÚRSLIT
ÆFINGAMÓT Í DANMÖRKU

ÍSLAND - SLÓVENÍA 32-32 (15-18)
Mörk Íslands (skot): Róbert Gunnarsson 6 (6), 
Arnór Þór Gunnarsson 6/4 (6/4), Alexander Peters-
son 6 (10), Aron Pálmarsson 5 (10), Stefán Rafn 
Sigurmannsson 3 (3), Guðmundur Árni Ólafsson 
2 (2), Kári Kristján Kristjánsson 1 (1), Sigurbergur 
Sveinsson 1 (1), Bjarki Már Gunnarsson 1 (1), 
Snorri Steinn Guðjónsson 1 (5), Ásgeir Örn Hall-
grímsson (1), Arnór Atlason (2), Vignir Svavarsson 
(2).

Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 5 (23/1, 
22%), Aron Rafn Eðvarðsson 4 (18/1, 22%).

DANMÖRK - ÍSLAND 29-30 (17-18)
Mörk Íslands (skot): Alexander Petersson 7 (7), 
Róbert Gunnarsson 5 (5), Stefán Rafn Sigur-
mannsson 5 (6), Ásgeir Örn Hallgrímsson 4 (7), 
Aron Pálmarsson 4 (10), Arnór Þór Gunnarsson 
3/3 (3/3), Bjarki Már Gunnarsson 1 (1), Snorri 
Steinn Guðjónsson 1 (1), Kári Kristján Kristjáns-
son (1), Arnór Atlason (2),

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 11 (26/2, 42%), 
Björgvin Páll Gústavsson 2 (16/1, 13%).

UNDANKEPPNI HM U-21

NOREGUR - ÍSLAND 27-21 (14-8)
EISTLAND - LITHÁEN 28-32 (15-13)
LITHÁEN - NOREGUR 29-39 (14-22)
ÍSLAND - EISTLAND 31-28 (17-15)

LOKASTAÐAN
Noregur 3 3 0 0 104-79 6
Ísland 3 2 0 1 79-70 4
Litháen 3 1 0 2 76-94 2
Eistland 3 0 0 3 85-101 0

OLÍSDEILD KVENNA

SELFOSS - VALUR 22-24 (9-9)
KA/ÞÓR - ÍR 28-23 (16-11)
HK - STJARNAN 24-25 (11-14)
ÍBV - GRÓTTA 21-31 (8-16)
HAUKAR - FRAM 22-19 (13-10)

STAÐAN
Fram 11 10 0 1 298-236 20
Grótta 11 10 0 1 295-207 20
Stjarnan 11 9 0 2 261-246 18
ÍBV 11 8 0 3 304-278 16
Haukar 11 6 0 5 266-239 12
Fylkir 11 5 0 6 253-257 10
Valur 11 4 1 6 250-250 9
Selfoss 11 4 1 6 246-277 9
HK 11 4 0 7 255-270 8
FH 11 2 2 7 214-262 6
KA/Þór 11 2 0 9 231-263 4
ÍR 11 0 0 11 227-315 0

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SUNDERLAND - LIVERPOOL 0-1
 0-1 Lazar Markovic (8).

CHELSEA - NEWCASTLE 2-0
 1-0 Oscar (43.), 2-0 Diego Costa (59.).

BURNLEY - QPR 2-1
 1-0 Scott Arfield (12.), 1-1 Charlie Austin, víti 
 (33.), 2-1 Danny Ings (37.).

EVERTON - MANCHESTER CITY 1-1
 0-1 Fernandinho (74.), 1-1 Steven Naismith (78.).

LEICESTER - ASTON VILLA 1-0
 1-0 Paul Konchesky (45.).

SWANSEA - WEST HAM 1-1
 0-1 Andy Carroll (43.), 1-1 Mark Noble, sjálfsmark 
(74.).

WEST BROM - HULL 1-0
 1-0 Saido Berahino (78.).

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 2-1
 0-1 Harry Kane (49.), 1-1 Dwight Gayle (69.), 2-1 
Jason Puncheon (80.).

ARSENAL - STOKE 3-0
 1-0 Laurent Koscielny (6.), 2-0 Alexis Sanchez 
(33.), 3-0 Alexis Sanchez (49.).

MAN. UNITED - SOUTHAMPTON 0-1
 0-1 Dusan Tadic (69.)

STAÐA EFSTU LIÐA
Chelsea 21 15 4 2 46-19 49
Man. City 21 14 5 2 45-20 47
Southampton 21 12 3 6 35-15 37
Man. United 21 10 7 4 34-21 37
Arsenal 21 10 6 5 37-25 36
Tottenham 21 10 4 7 30-29 34
West Ham 21 9 6 6 32-25 33

HANDBOLTI Ísland náði ekki að láta 
draum sinn rætast um að keppa á 
lokamóti HM U-21 liða sem fer fram 
í Brasilíu í sumar. Strákarnir í íslenska 
liðinu urðu í öðrum sæti í sínum riðli 
í undankeppninni en allir leikirnir 
fóru fram í íþróttahúsinu í Strand-
götu í Hafnarfirði um helgina.

Noregur vann riðilinn með 
nokkrum yfirburðum en Gunnar 
Magnússon, annar þjálfara íslenska 
liðsins, segir norska liðið ógnar-
sterkt. „Við vissum að það yrði 
á brattann að sækja gegn þessu 

norska liði sem ég tel að muni 
berjast um verðlaunasæti á HM. Í 

raun var það fimmtán mínútna kafli 
í fyrri hálfleik gegn Noregi sem fór 
með okkar möguleika á HM-sæti. Það 
er svekkjandi og situr í manni,“ segir 
Gunnar, en Ísland vann sína leiki gegn 
Litháen og Eistlandi.

Gunnar lofaði frammistöðu strák-
anna og dugnað en fyrir helgi var 
mikið fjallað um að þeir hefðu tekið 
þátt í að fjármagna uppihald hinna 
liðanna hér á landi. „Þeir hafa aldrei 
kvartað neitt, æfðu vel og lögðu 
mikið á sig. Þeir hafa tileinkað sér 
gott viðhorf sem mun nýtast þeim 
vel í framtíðinni, ekki síst þeim sem 
gerast atvinnumenn,“ segir Gunnar, 

sem mun nú halda til Katar þar 
sem hann er aðstoðarþjálfari Arons 
Kristjánssonar í A-landsliðinu. - esá

Margir framtíðarmenn í þessum hópi

ÖFLUGUR  Ómar Ingi Magnússon 
skoraði níu mörk í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen skoraði sitt fyrsta mark 
í tæpt ár er hann tryggði Bolton 1-1 jafntefli gegn Leeds í 
ensku B-deildinni um helgina. Markið skoraði hann úr víta-
spyrnu en það var hans fyrsta mark fyrir félagið í fjórtán ár. 
Eiður skoraði síðast í deildarleik með belgíska félaginu 
Club Brugge þann 1. febrúar á síðasta ári.

„Ég treysti hæfileikum mínum til að taka víti og 
er í raun óttalaus,“ sagði Eiður Smári í viðtali sem 
birtist á heimasíðu Bolton eftir leikinn. „Það var 
góð tilfinning að sjá boltann í netinu þó svo að 
úrslitin hér séu vonbrigði. Við hefðum getað leikið 
betur en við gerðum.“

Af öðrum Íslendingum í deildinni má nefna að 
Aron Einar Gunnarsson lagði upp sigurmark Cardiff 
gegn Fulham en liðið er í ellefta sæti deildarinnar 
með 34 stig. Bolton er í sextánda sæti með 30 stig.  - esá

Fyrsta markið eft ir langt hlé

FÓTBOLTI Lærisveinar Ronald  
Koeman sýndu enn og sönnuðu 
að árangur liðsins á tímabilinu í 
ensku úrvalsdeildinni er enginn 
tilviljun en liðið hafði betur gegn 
Manchester United á Old Trafford 
í gær, 1-0, og komst þar með upp 
fyrir rauðu djöflana í þriðja sæti 
ensku deildarinnar.

„Sigurinn segir mikið um metn-
að okkar. Við sýndum að við getum 
unnið stóru liðin. Við höfum trú á 
okkur og það var lykillinn að því 

að fá þrjú stig og loksins fá stuðn-
ingsmenn okkar tækifæri til að 
fagna þremur stigum á Old Traf-
ford,“ sagði Koeman en þetta er í 
fyrsta sinn í 27 ár sem Southamp-
ton vinnur Manchester United í 
deildarleik.

Chelsea komst aftur eitt á topp 
deildarinnar með 2-0 sigri á New-
castle en Manchester City missteig 
sig á sama tíma gegn Everton og 
mátti sætta sig við 1-1 jafntefli á 
Goodison Park. - esá

27 ára bið loks á enda
Southampton upp í þriðja sæti ensku deildarinnar.

KRAFTAKALL  Dusan Tadic skoraði sigurmark Southampton gegn Manchester 
United í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Í KVÖLD

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HK Living barstóll
30% afsláttur

HK Living snagar
20% afsláttur

25-40% afsláttur
af sængurverum

Mikið úrval af fallegum 
hönnunarvörum. 

Fáðu sent heim að dyrum.

www.snuran.is
vefverslun S: 537-5101

12.05 Getaway 
13.35 Dumb and Dumber 
15.25 Everything Must Go 
17.00 Getaway 
18.30 Dumb and Dumber 
20.25 Everything Must Go 
22.05 Flypaper 
23.30 Seeking a Friend for the end 
of the World 
01.10 The Thing 
02.55 Flypaper

18.25 Strákarnir 
18.50 Friends 
19.15 2 Broke Girls
19.40 Modern Family
20.05 Two and a Half Men
20.30 Sjálfstætt fólk .
21.00 The Americans
21.45 Sisters
22.30 Boardwalk Empire
23.25 The Blacklist
00.10 Grimm
00.50 Sjálfstætt fólk 
01.20 The Americans
02.05 Sisters
02.50 Boardwalk Empire
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Brunabílarnir 07.22 Latibær 07.47 
Ævintýraferðin  08.00 Ben 10 08.25 Lína 
Langsokkur 08.47 Tommi og Jenni  08.53 Tom 
and Jerry (Chuck Jones)  09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  09.45 
Doddi litli og Eyrnastór  09.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 
Svampur Sveinsson 10.45 Elías 10.55 UKI 11.00 
Brunabílarnir 11.22 Latibær  11.44 Ævintýraferðin 
12.00 Ben 10 12.22 Lína Langsokkur 12.47 
Tommi og Jenni 12.53 Tom and Jerry (Chuck 
Jones)  13.00 Dóra könnuður  13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Rasmus Klumpur og félagar  14.00 Áfram 
Diego, áfram! 14.24 Svampur Sveinsson  14.45 
Elías  14.55 UKI 15.00 Brunabílarnir  15.22 
Latibær  15.44 Ævintýraferðin 16.00 Ben 10 
 16.22 Lína Langsokkur 16.47 Tommi og Jenni 
16.53 Tom and Jerry (Chuck Jones)  17.00 Dóra 
könnuður 17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson  18.45 Elías  18.55 
UKI 19.00 Lína Langsokkur 20.20 Sögur fyrir 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

08.00 PGA Tour 2015
11.30 Golfing World 2014
12.20 PGA Tour 2015
15.50 Golfing World 2014
16.40 LPGA Tour 2014
18.00 Golfing World 2014
19.00 Inside The PGA Tour 2015
19.25 2014 PGA Tour Year in Review
20.20 2014 Players Championship 
Official Film
21.10 Golfing World 2014
22.00 PGA Tour 2015

16.30 Wipeout 
17.15 My Boys
17.35 One Born Every Minutes  UK 
18.25 The Amazing Race
19.40 Mind Games
20.25 Golden Globe Awards 2015 
22.00 The Glades
22.45 Vampire Diaries
23.30 Pretty little liars
00.10 Treme
01.35 Southland
02.15 The Amazing Race
03.25 Mind Games
04.05 The Glades
04.50 Vampire Diaries
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.20 Cheers 
14.45 Family Guy 
15.05 Jane the Virgin 
15.45 Judging Amy 
16.25 Design Star 
17.10 The Good Wife
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement
20.10 Hotel Hell
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI 
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife 
00.00 Elementary 
00.45 Hawaii Five-0 
01.30 CSI 
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

16.35 Skólaklíkur
17.20 Tré-Fú Tom 
17.42 Um hvað snýst þetta allt?
17.47 Loppulúði, hvar ertu? 
18.00 Undraveröld Gúnda
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Lífið í Noregi
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Sægreifinn  Ný íslensk heimild-
armynd um Kjartan Halldórsson sem 
rekið hefur veitingastaðinn Sægreifann í 
um áratug og slegið í gegn með heimil-
islegri stemningu og lífsgleði. Hann talar 
aðeins íslensku og kann ekki á peninga-
kassann og svo er Kjartan farinn að eld-
ast og þarf að velja sér arftaka. Óvíst er 
hvort maður komi í manns stað. Dag-
skrárgerð: Eiríkur Guðmundsson. Textað 
á síðu 888 í Textavarpi.
20.55 Víkingarnir
21.40 Á sömu torfu
21.50 Landakort
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 Æ ofan í æ
23.35 Kastljós
00.00 Fréttir
00.15 Dagskrárlok

07.00 Arsenal - Stoke  
08.40 Man. Utd. - Southampton  
12.00 Burnley - QPR
13.40 Everton - Man. City
15.25 WBA - Hull  
17.05 Swansea - West Ham  
18.50 Man. Utd. - Southampton
20.30 Football League Show 2014/15  
21.00 Messan  
22.15 Arsenal - Stoke  
23.55 Messan

07.00 Granada - Real Sociedad
08.40 Barcelona - Atletico Madrid
13.10 Ísland - Holland
14.50 Yeovil - Man. Utd. 
16.30 Granada - Real Sociedad
18.10 Open Court 401 - NBA 50
19.00 ÍR - Þór Þorlákshöfn  Beint
21.00 Spænsku mörkin 14/15  
21.30 Barcelona - Atletico Madrid
23.10 ÍR - Þór Þorlákshöfn

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Wonder Years 
08.30 2 Broke Girls
08.50 Bad Teacher
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Fókus
10.40 Höfðingjar heim að sækja 
11.00 Suits
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
13.45 American Idol
15.10 Villingarnir 
15.35 ET Weekend
16.25 Loonatics Unleashed 
16.45 How I Met Your Mother
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar 
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag. 
19.11 Veður 
19.20 Höggið  Vönduð, íslensk heim-
ildarmynd. Höggið er stórbrotin saga af 
hetjulegri björgun í norður Atlantshafi 
á jólanótt árið 1986. Margar spurningar 
hafa vaknað um það hvað raunverulega 
olli því að Suðurlandið sökk þessa ör-
lagaríku nótt á tímum kalda stríðsins.
20.35 Dulda Ísland
21.30 Peaky Blinders 
22.30 Looking  Frábær þáttaröð frá 
HBO sem fjallar um þrjá samkynhneigða 
vini og baráttu þeirra í hinu daglega lífi.
23.00 Rush
23.40 The Strain 
00.25 Weeds
00.55 Donkey Punch 
02.30 The Eagle 
04.20 Attack the Block 
05.45 Fréttir og Ísland í dag 

Bylgjan 
kl. 10.00
Ívar Guð-
munds
Ívar mætir 
ferskur eft ir 
helgina og 
byrjar vikuna 
með góðri 
tónlist.

Stöð 2 klukkan 
20.35
Dulda Ísland
Vandaðir nýir þætt-
ir í umsjón Jóns 
Óttars Ragnars-
sonar sem fer með 
okkur í ævintýra-
leiðangur um Ísland. 
Hann skoðar helstu 
perlur landsins ásamt 
því að fara á leynda 
staði sem mætti kalla 
Hið dulda Ísland.

GOLDEN GLOBE 2015
STÖÐ 3 KL. 20.25 Útsending frá Golden 
Globe-verðlaunahátíðinni 2015 sem fram 
fer í Hollywood. Á þessari næstmikilvæg-
ustu verðlaunahátíð á eft ir Óskarsverð-
launahátíðinni eru veitt verðlaun fyrir 
helstu afrek ársins 2014.

MODERN FAMILY
GULLSTÖÐIN KL 19.40 Önnur 
þáttaröðin um líf þriggja tengdra en 
ólíkra nútímafj ölskyldna. Í hverjum þætti 
lenda fj ölskyldurnar í ótrúlega fyndnum 
aðstæðum sem við öll könnumst við að 
einhverju leyti.

The Tonight Show
SKJÁR EINN KL.  22.30 Snillingurinn 
Jimmy Fallon hefur tekið við kefl inu af 
Jay Leno og stýrir nú hinu geysivinsæla 
Tonight show þar sem hann hefur slegið 
öll áhorfsmet. Leikarinn Don Cheadle, sem 
hlaut Óskarstilnefningu fyrir hlutverk sitt 
í Hotel Rwanda, er gestur kvöldsins ásamt 
leikkonunni Kate Bosworth.



Vænlegast til vinnings

VÆNLEGAST TIL VINNINGS
... ef þú átt miða!
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Vissir þú að í fyrra unnu miðaeigendur á 

84 stöðum á landinu samtals 1.056.925.000 

krónur? Enginn í Flatey, en þau gætu vel 

fengið vinning í ár. Ef þau eiga miða.

„

“

NÝTT HAPPDRÆTTISÁR HEFST Á MORGUN. VERTU MEÐ FRÁ BYRJUN

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, 

í síma 563 83OO eða hjá næsta 

umboðsmanni. Miðaverð er 

aðeins 1.300 kr.
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BESTI BITINN

„Við ákváðum eftir að hafa rætt 
það lengi að einbeita okkur bara að 
tískuheiminum á Norðurlöndun-
um og Eystrasaltslöndunum. Það 
er svo gríðarlega mikið af stórum 
bloggum í Bandaríkjunum, Bret-
landi, Ítalíu o g Frakklandi, svo 
við vildum beina spjótum okkar 
annað,“ segir Zymantas Karla-
pavicius frá Litháen, ritstjóri 
tískubloggsíðunnar Nordic-Baltic 
Fashion.

Hugmyndin að henni kviknaði 
fyrst í apríl 2013, en hún var ekki 
opnuð í þessari mynd fyrr en í júlí 
í fyrra. Ásamt Zymantas standa 
að síðunni finnsk poppstjarna og 
tískugúrú, grísk sminka, breskur 

tískubloggari og dönsk fyrirsæta.
Tískusíðan hefur fjallað mikið 

um íslenska hönnuði, meðal annars 
Magneu Einarsdóttur, Helicopt-
er og REY. „Fyrst trúði ég ekki 
að svona lítið land eins og Ísland 
ætti svona flotta og þróaða tísku-
hönnuði. Ég trúi því innilega að 
heimurinn geti lært fullt af ykkar 
hæfileikaríka fólki og bara ykkur 
Íslendingum,“ segir Zymantas. 

Hann hefur sjálfur ekki komið 
til Íslands, en segir að honum 
finnist hann tengdur okkur. „Sem 
Lithái finnst mér eins og ég hafi 
einhverja sérstaka tengingu við 
Ísland. Takk fyrir að standa með 
okkur fyrir tuttugu og fimm 

árum,“ segir hann og hlær. Áhuga-
samir geta kíkt á síðuna á Nordic-
balticfashion.blogspot.co.uk.  - asi

Sameinar tísku á nýrri bloggsíðu
Nordic-Baltic Fashion fj allar  aðeins um tísku á Norður-og Eystrasaltslöndunum. 

STOFNENDUR NORDIC-BALTIC 
 Zymantas Karlapavicius og ljós-
myndarinn Anne Laymond eru meðal 
stofnenda síðunnar.  MYND/ ANNE LAYMOND

„Við tókum upp myndbandið núna 
þegar ég kom heim, það er svo gott 
að klára þetta hér heima því hér 
á maður svo auðveldan aðgang að 
frábæru fólki,“ segir söngkonan og 
leiklistarneminn Unnur Eggerts-
dóttir. 

Hún dvaldi hér á landi yfir jól og 
áramót og ákvað að nýta tímann 
til þess að taka upp tónlistarmynd-
band við nýtt lag. 

Lagið ber titilinn Í nótt og vann 
hún það í samvinnu við upptöku-
teymið StopWaitGo. „Lagið var 
tekið upp fyrir svolitlu síðan og 
því kjörið að klára þetta núna.“ 
Ingimar Eydal tók myndbandið 
upp, Rakel Unnur Thorlacius stíl-
iseraði og Ástrós Erla sá um hár 
og förðun.

Unnur, sem lék m.a. Sollu stirðu 
í Latabæ og tók þátt í undan-
keppni Eurovision 2013, stefnir 
þó ekki á að gefa út plötu á næst-
unni. „Plötuútgáfa er ekki á dag-
skrá svona í náinni framtíð. Ég 
vil einbeita mér hundrað prósent 
að náminu og sinna því eins vel og 
ég get. Það eru þó þvílík forrétt-
indi að geta komið heim og hent 
út einu og einu lagi, þótt þau séu 
ekki endilega hluti af stærri list-
rænni mynd. Í augnablikinu finnst 
mér þetta skemmtilegast og þá 
vil ég gera bara akkúrat það. Svo 
seinna mun ég kannski vilja gefa 
út plötu í allt öðrum stíl og segja 
skilið við poppið. Það eru til svo 
margar sögur af leiklistarnemum 
sem hipsterast svo við námið að 
kannski á næsta ári mun ég gefa 
út vínylplötu á færeysku. Ég úti-
loka ekkert,“ segir Unnur og hlær. 

Hún er að læra leiklist við skól-
ann The American Academy of 
Dramatic Arts í New York. „Ég 
dýrka New York,“ segir Unnur og 
bætir við: „Ég er mjög ánægð með 
námið. Þetta var sjúklega erfið 
önn en ég er búin að læra ótrúlega 
mikið.“ 

Hún hefur þó náð að njóta lífsins 
með náminu úti og kynntist frægri 
persónu. „Ég og Chantel Riley, 
stelpan sem leikur Nölu í Lion 

Tók upp myndband í 
heimsókn til Íslands
Unnur Eggertsdóttir nýtti ferðina til Íslands og tók upp nýtt tónlistarmyndband.

NÝTT MYNDBAND  Unnur Eggertsdóttir kann vel við sig í New York, þar sem hún 
býr núna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Það eru til svo 
margar sögur af leiklistar-

nemum sem hipsterast 
svo við námið að kannski 

á næsta ári mun ég gefa 
út vínylplötu á færeysku.

King á Broadway, erum orðnar 
fínar vinkonur. Ég kom samt varla 
upp orði þegar ég hitti hana fyrst, 
slefaði bara og muldraði að mér 
fyndist hún frábær. Næst á dag-
skrá er að drösla henni til Íslands,“ 
segir Unnur og hlær. 

 gunnarleo@frettabladid.is

„Fresco-salat! Palm Beach 
klikkar ekki. Ótrúlega gott og hollt 
í leiðinni.“
Regína Ósk Óskarsdóttir söngkona.

Hingað er væntanleg Ina May 
Gaskin, frægasta ljósmóðir Banda-
ríkjanna. „Hún hefur starfað sem 
ljósmóðir í fjörutíu ár og er mikil 
baráttukona fyrir náttúrulegum 
og ótrufluðum fæðingum,“ segir 
Soffía Bæringsdóttir doula sem 
stendur fyrir komu hennar til 
landsins. 

Að auki hefur Gaskin skrifað 
fjórar metsölubækur um „Spirit-
ual midwifery“. „Það er of oft grip-
ið inn í eðlilega fæðingu. Konur 
eru aldar upp í ótta við fæðingar, 
en fái þær rétta ljósmæðraleidda 

umönnun og fá að 
stjórna henni sjálfar 
þá er mun líklegra 
að þær upplifi góða 
fæðingu,“ segir 
Soffía og bætir við 
að Gaskin telji fæð-
inguna vanmetið 

mannréttindamál og mikilvægt sé 
að virða rétt kvenna í henni. 

Soffía segir Ísland nokkuð 
framar lega í þessum málum, en 
við megum ekki missa niður þráð-
inn. „Við stöndum á smá veltikúlu. 
Það er búið að loka fæðingarstöð-

um, gangsetningartíðni er há og 
það er bara val um heima- eða 
sjúkrahúsfæðingu. Margar konur 
gætu hugsað sér að vera þarna á 
milli. Með því að stýra fæðingunni 
of mikið þá erum við að útrýma 
þessari eðlilegu fæðingu,“ segir 
Soffía. 

„Við stöndum vel, en þurfum 
samt að koma á fót vitundarvakn-
ingu meðal kvenna,“ segir Soffía. 
Fyrirlesturinn er opinn öllum og 
verður haldinn 6. febrúar á Hótel 
Sögu klukkan níu. 

 - asi

Frægasta ljósmóðir Bandaríkjanna til Íslands
Þekktasta ljósmóðir Bandaríkjanna, Ina May Gaskin, segir fæðinguna vera vanmetin mannréttindi.

ÞARF VITUNDARVAKNINGU  Soffía 
Bæringsdóttir segir okkur Íslendinga 
framarlega í þessum málum, en 
vitundarvakning sé engu að síður 
nauðsynleg.

INA MAY 
GRESKIN
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Útsalan er hafin
10–50% afsláttur 

af öllum vörum
12.–17. janúar

AFSLÁTTUR AF 
SÉRPÖNTUNUM 

 MEÐAN Á  
ÚTSÖLUNNI 

STENDUR
AFSLÁTTURINN 
GILDIR EINNIG Í 
VEFVERSLUN



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Maður stunginn úti á Granda í nótt
2 Ungur maður bjargaði fólki í 

gíslatökunni í París
3 Sér eft ir að hafa deilt myndbandinu
4 Óveður olli usla í Danmörku
5 Enginn íslenskur ráðherra í París
6 Ekið á gangandi vegfaranda í Vestur-

bænum

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

     Einnig til í öðrum stærðum
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Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

AFSLÁTTUR!

30 TIL
ÚTSALA 

H E I L S U R Ú M

REKKJUNNAR

FARYN PLUSH/FIRMQueen Size (153x203 cm)
FULLT VERÐ 278.711 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
139.356 kr.

ÓTRÚLEG
VERÐ!

50%
AFSLÁTTUR!

70%
ROYAL M3

 (180x200 cm)

FULLT VERÐ 181.139 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

108.683 kr.

SPRING MAX
 Heilsukoddi

FULLT VERÐ 12.900 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

6.450 kr.

40%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

Frábær tilboð áútlitsgölluðum-, sýningar-og skiptidýnum

!AT
H!

TAKMARKAÐ MAGN

AÐEINS Í
NOKKRA DAGA

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

Nýtur lífsins í Dubai
Söngvarinn Friðrik Ómar Hjörleifs-
son byrjar nýja árið vel. Hann flúði 
frostið á Íslandi og skellti sér með 
vini sínum, söngvaranum Jógvan 
Hansen og eiginkonu hans, Hrafn-

hildi Jóhannesdóttur, í 
brúðkaupsferð þeirra til 

Maldíveyja. Hópurinn 
kom einnig við í 
Dubai og heimsótti 
þar vinkonu sína, förð-
unarfræðinginn Elínu 

Reynisdóttur. Hún 
hefur búið 
í borginni 
undanfarin 
ár þar sem 
eiginmaður 
hennar 
starfar sem 
flugum-
ferðar-
stjóri.    
   - asi

Í viðtali hjá Today show
Eigendur Kronkron, þau Magni Þor-
steinsson og Hugrún Árnadóttir 
halda áfram sigurför sinni í Los 
Angeles. Í þetta sinn voru þau stödd 
í borginni til þess að kynna fatnað 
og skó fyrir stjörnunum á Golden 
Globe-hátíðinni, sem fór fram í gær-
kvöldi. Á föstudag voru þau Magni og 
Hugrún í viðtali í morgunþættinum 
The Today Show á sjónvarpsstöðinni 
NBC, þar sem þau ræddu um merkið 
sitt KronbyKronkron. 
Var þátturinn 
sýndur í beinni 
útsendingu 
en hann 
er með 
vinsælustu 
morgunþátt-
unum í borg 
englanna 
og því 
mikil 
og góð 
kynning 
fyrir 
þau.  
 - asi  

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P033K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P039K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P040K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

