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Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri skrif- 
ar um Íslendingasögurnar. 12-13

sport Emil Pálsson bestur. 14-16

Menning Dómur um kvikmyndina 
Þrestir eftir Rúnar Rúnarsson. 22-24

lÍfið Ágústa Eva bætist í hóp 
dómara í Ísland Got Talent. 28-30

plús 3 sérblöð l fólk  
l fasteignir l baðherbergi
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 A

ct
av

is
 5

11
07

2

heilbrigðisMál Mikil sprenging 
varð í greiningu á sárasótt meðal 
íslenskra samkynhneigðra karl-
manna síðastliðinn vetur. Tutt-
ugu menn voru greindir með 
sjúkdóminn á innan við ári, sem 
annars hefur legið í dvala í áratugi 
á Íslandi.

„Fyrir sex árum varð sárasóttar-
bylgja í Evrópu meðal samkyn-
hneigðra karlmanna. Það er dæmi-
gert að slík bylgja skelli á Íslandi 
nokkrum árum seinna,“ segir 
Baldur Tumi Baldursson, yfirlæknir 
húð- og kynsjúkdómadeildar Land-
spítalans.

„Þetta er mjög mikill fjöldi enda 
hefur þessi sjúkdómur legið niðri 
hér á landi. Einstaka tilfelli hafa 
verið greind, og þá aðallega hjá 
útlendingum.“

Flestir sem hafa verið greindir 
með sárasótt hafa verið með sjúk-
dóminn á öðru stigi en á þriðja stigi 
er sárasótt lífshættuleg.

„Ef kona fær sárasótt og er þung-
uð verður barnið verulega greindar-
skert og illa skaðað. Einnig getur 
sárasótt lagst á taugakerfið, heilann 
og hjartað – með alvarlegum afleið-
ingum. Aftur á móti er frekar einfalt 
að meðhöndla sjúkdóminn með 

sýklalyfjum í vöðva. En það þarf að 
greina hann í tæka tíð.“

Baldur Tumi segir að smokka-
notkun hér á landi sé verulega 
ábótavant. Hann minnir á að aðrir 
kynsjúkdómar en sárasótt og HIV 
geti haft alvarlegar afleiðingar. Til 
að mynda klamydía sem um þúsund 
manns greinast með árlega. „Konur 
með ógreinda klamydíu geta orðið 
ófrjóar. Það eru kannski margar 
leiðir til í dag til að koma í veg fyrir 
dauðadóm þótt maður fái kyn-
sjúkdóm en afleiðingarnar af þeim 
geta samt skert lífsgæði verulega.“  
– ebg / sjá síðu 4

Sárasóttarbylgja á Íslandi  
Skokkað í rigningunni Úrhellisrigning var á höfuðborgarsvæðinu í gær en þessi skokkari virtist ekki láta hana á sig fá þar sem hann hljóp fram hjá Sólfarinu, verki Jóns Gunnars Árnasonar, 
á Sæbrautinni. Samkvæmt spá veðurfræðingsins Óla Þórs Árnasonar á Veðurstofu Íslands er von á suðaustanátt út vikuna og áframhaldandi rigningu sunnan til á landinu þótt komið gætu 
tímabil um miðja vikuna þar sem úrkomuminna verður en ágætis haustveður verður á norðanverðu landinu. Fréttablaðið/Vilhelm

Tuttugu samkynhneigðir karlmenn voru greindir með sárasótt síðasta vetur. Flestir þeirra með sjúkdóminn 
á öðru stigi. Sjúkdómurinn er lífshættulegur á þriðja stigi. Síðustu áratugi hefur sárasótt örsjaldan greinst.

Ef kona fær sárasótt 
og er þunguð verður 

barnið verulega greindarskert 
og illa skaðað. Einnig sest 
sárasótt á taugakerfið, heilann 
og hjartað – og getur dregið 
menn til dauða.
Baldur Tumi Baldurs-
son, yfirlæknir á 
húð- og kynsjúk-
dómadeild Land-
spítalans

lögregluMál Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lagði hald á tugi 
kílóa af sterkum fíkniefnum sem 
fundust í bifreið  síðastliðinn 
mánudag. Bifreiðin kom hingað 
til lands með Norrænu 22. sept-
ember síðastliðinn. Fjórir einstak-
lingar sitja nú í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins. Tveir þeirra eru 
Íslendingar og tveir Hollendingar 
og eru þeir á þrítugs- og fertugs-
aldri.

„Þetta er mjög stórt mál á 

íslenskan mælikvarða en rann-
sóknin gengur vel,“ segir 
Aldís Hilmarsdóttir, 
aðstoðaryfirlög-
regluþjónn 
hjá Lög-
reglunni 
á höfuð-
b o r g a r -
s v æ ð i n u 
u m  m á l i ð . 
Hún bætir við að 
ekki sé hægt að veita upplýs-

ingar um hvaða efni ræði né magn 
þeirra. Hins vegar sé um mikið 

magn fíkniefna að ræða. 
Þá segir Aldís að efna-
greining hafi farið fram 
og að rannsókn málsins 
sé í fullum gangi.

Þ r í r  e i n s t a k l i n g -
anna voru úrskurð-
aðir í þriggja vikna 
g æ s l u v a r ð h a l d 
o g  e i n n  þ e i r ra  í 
viku.  – ngy / sjá síðu 2

Fjórir í varðhaldi í umfangsmiklu fíkniefnasmygli
Þetta er mjög stórt 
mál á íslenskan 

mælikvarða en rannsóknin 
gengur vel.

Aldís Hilmarsdóttir,
aðstoðaryfirlög-
regluþjónn



Fjórar sýningar að eigin vali  
á besta verðinu. 

Áskriftarkort  
Borgarleikhússins 

Vertu með  
í vetur! 

Miðasala 
borgarleikhus.is 

568 8000

Gæsaveiðin fór hægt af stað í haust vegna þess að vorið og sumarið var kalt og engar kjöraðstæður fyrir fugla að koma upp ungum. Dúi J. Landmark, 
formaður Skotveiðifélags Íslands, segir að veiðin hafi breyst mikið undanfarin ár. Hlýrra sé í veðri og menn geti veitt fram í nóvember. Vilhelm 
Gunnarsson ljósmyndari rakst á þennan hóp gæsa og álfta þegar hann var á ferð undir Eyjafjöllum. Fréttablaðið/VilhelmNáttúra Óttast er að brúin yfir Eldvatn 

við Ása gæti hrunið í hlaupinu í Skaftá. 
Hlaupið hefur grafið undan undir-
stöðum brúarinnar en um helmingur 
þeirra stendur berskjaldaður við árfar-
veginn. 

Þrátt fyrir varhugaverðar aðstæður 
við Eldvatn er hlaupið í rénun en 
Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlög-
regluþjónn, segir að enn sé áin nokkuð 
straumhörð.

„Fólk verður að fylgjast með því ef 
eitthvað verður um lokanir á þjóð-
veginum og aka eftir merkingum. 
Við getum lækkað hámarkshraðann 
í kring um dyngjurnar. Fólk þarf að 
fylgjast vel með og fara varlega.“

Skaftárhlaupið þetta árið er það 
allra mesta á undanförnum árum en 
við upptök hlaupsins, við Sveinstinda, 
náði vatnsmagnið rúmum 2.100 rúm-
metrum á sekúndu.

Rennslið við Eldvatn náði hámarki 
um hádegisbil á föstudaginn eða um 
2.200 rúmmetrum á sekúndu. Vatnið 
flæðir inn á hraunið sem umlykur 
svæðið og gerir Veðurstofan ráð fyrir 
að þar flæði meira næstu daga.

Hlaupið náði lágmarki í gær og 
mælingar Veðurstofu sýndu að vatns-
magnið var rétt yfir 250 rúmmetrum 
á sekúndu en flóðið byrjaði að aukast 
rétt fyrir klukkan sex í gær  og var 
þá um 320 rúmmetrar á sekúndu. – srs

Brúin 
hangir á 
bláþræði

hlaupið náði hámarki um hádegisbil á 
föstudaginn. Fréttablaðið/Vilhelm

Flogið yfir SuðurlandVeður

Samfélag „Ég er hæstánægður 
með þessi verðlaun og það er 
gaman hvað íslenskum kvik-
myndum gengur vel þessa dag-
ana,“ segir Grímur Hákonarson. 

Kvikmynd hans, Hrútar, vann 
um helgina Gullna augað á kvik-
myndahátíðinni í Zürich í Sviss. 

Þetta eru aðalverðlaunin í flokki 
alþjóðlegra kvikmynda í fullri 
lengd en alls tóku  fimmtán 
myndir þátt í keppninni.

Grímur var viðstaddur verð-
launaafhendinguna í Zürich og 
tileinkaði verðlaunin íslenskri 
kvikmyndagerð. - ngy

Hrútar unnu 
aðalverðlaunin 

Grímur  
hákonarson

Allhvöss suðaustanátt á austur-
helmingi landsins í dag, en mun 
hægari um landið vestanvert. 
Rigning sunnan til og á köflum 
talsverð suðaustanlands, en lengst 
af úrkomulítið fyrir norðan.

lögreglumál Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lagði hald á tugi 
kílóa af sterkum fíkniefnum sem 
fundust í bifreið síðastliðinn 
mánudag. Bifreiðin kom hingað til 
lands með Norrænu 22. september 
síðastliðinn.

Fjórir einstaklingar sitja nú í 
gæsluvarðhaldi vegna málsins. 
Tveir þeirra eru Íslendingar og tveir 
Hollendingar og eru þeir á þrítugs 
og fertugsaldri.

„Þetta er mjög stórt mál á 
íslenskan mælikvarða en rann-
sóknin gengur vel,“ segir Aldís 
Hilmarsdóttir, aðstoðaryfirlög-
regluþjónn hjá Lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu, um málið. 
Hún bætir við að ekki sé hægt að 
veita upplýsingar um hvaða efni 
ræði né magn þeirra. Hins vegar sé 
um mikið magn fíkniefna að ræða. 
Þá segir Aldís að efnagreining hafi 
farið fram og að rannsókn málsins 
sé í fullum gangi.

Þrír einstaklinganna voru 
úrskurðaðir í þriggja vikna gæslu-
varðhald og einn þeirra í viku. 
Hæstiréttur hefur staðfest alla 
úrskurðina.

Þetta er þriðja stóra fíkniefna-

málið sem komið hefur upp á 
Íslandi á stuttum tíma. Tollverðir 
á Seyðisfirði fundu 80 kílógrömm 
af MDMA í húsbíl sem kom einn-
ig með Norrænu til Seyðisfjarðar 
í byrjun september síðastliðins. 
Fundust efnin í niðursuðudósum, 
varadekki bifreiðarinnar sem þau 
grunuðu voru á og tveimur gaskút-
um. Hollenskt par situr nú í gæslu-
varðhaldi vegna málsins. Bæði 
málin eru með stærstu fíkniefna-
málum sem komið hafa upp hér á 
landi. Þá voru hollenskar mæðgur 
stöðvaðar með tæplega tuttugu 
kíló af fíkniefnum í Leifsstöð um 
páskana.

„Það er mikið áhyggjuefni hversu 
mikið magn virðist flæða hér inn í 
landið en að sama skapi ánægjulegt 
að vita að lögregla og tollur séu að 
ná árangri í að hindra flæðið að ein-
hverju leyti,“ segir Aldís.
nadine@frettabladid.is

Fundu tugi kílóa af 
sterkum efnum í bíl

Hámarksrefsing 12 ár

Þau grunuðu gætu átt yfir höfði 
sér tólf ára fangelsisdóm vegna 
málsins en það er hámarksrefsing 
fyrir innflutning fíkniefna. Almenn 
hegningarlög segja að hver sem 
andstætt ákvæðum laga um ávana- 
og fíkniefni flytur inn, flytur út, 
kaupir eða lætur af hendi ávana- og 
fíkniefni skuli sæta fangelsi allt að 
12 árum. Samkvæmt tölum sem 
Fangelsismálastofnun tók saman 
fyrir vefritið Kjarnann í nóvember á 
síðasta ári var meðallengd refsinga 
þeirra fanga sem þá afplánuðu fyrir 
stórfelld fíkniefnabrot í íslenskum 
fangelsum, eða öðrum úrræðum 
utan þeirra, um 68 mánuðir. Það 
þýðir að meðallengd dóms hvers 
og eins þeirra er fimm ár og sjö 
mánuðir.

Það er mikið 
áhyggjuefni hversu 

mikið magn virðist flæða her 
inn í landið
Aldís Hilmarsdóttir 
aðstoðaryfirlög-
regluþjónn

Lögreglan lagði hald á tugi kílóa af sterkum fíkniefnum sem fundust í bifreið. 
Bifreiðin kom til Íslands með Norrænu. Fjórir sitja nú í gæsluvarðhaldi vegna 
málsins. Lögreglan segir áhyggjuefni hve mikið af fíkniefnum flæðir inn í landið.
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Til hamingju  
Hótel Húsafell

Landsbankinn óskar Hótel Húsafelli til hamingju með nýja hótelbyggingu, sem fjármögnuð 
er af Landsbankanum. Hótel Húsafell er nýtt glæsilegt 36 herbergja 4 stjörnu hótel og 
veitingastaður á einum veðursælasta og fallegasta stað landsins. Landsbankinn er öflugur 
og traustur samherji og leiðandi í lánveitingum til ferðaþjónustufyrirtækja.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

1.950 fermetrar 36 hótelherbergi Opið allt árið 82 rúm



Aðeins örfáar sýningar: 

Sun. 18. okt .  kl .  13.00

Sun.  1.  nóv.  kl .  13.00

Sun. 15. nóv. kl .  13.00

Sun. 22. nóv. kl .  13.00

Barnasýning ársins 
Sproti ársins 

Gríman 2015

- DV    - S.J. Fréttablaðið

Heilbrigðismál Einn af hverjum sjö 
sem koma á húð- og kynsjúkdóma-
deild Landspítalans í skoðun grein-
ist með klamydíu. Lengi hefur verið 
talað um að Ísland eigi Evrópumet í 
klamydíusmiti og það tengt við hve 
duglegir Íslendingar eru að fara í 
tékk. Baldur Tumi Baldursson, yfir-
læknir deildarinnar, segir málið 
ekki endilega svo einfalt.

„Við viljum fá marga í tékk, það 
er jákvætt. En við fáum marga í tékk 
og greinum marga. Fjöldi greininga 
fer þó eftir því hve vel mönnuð við 
erum á deildinni. Því fleiri starfs-
menn, því fleiri skoðanir og því fleiri 
greiningar. Þessa dagana er tveggja 
vikna biðlisti en heimsóknum hefur 
líka fjölgað eftir að við breyttum 
rakningu hjá okkur. Nú rekjum 
við fjölda bólfélaga heilt ár aftur í 
tímann og fólk man betur eftir ból-
félögum vegna Facebook, Tinder og 
annarra samfélagsmiðla. Við getum 
orðað það þannig að fólk eigi auð-
veldara með að vita eða muna nöfn 
bólfélaganna nú til dags.“

Baldur Tumi setur upp einfalt 
reikningsdæmi og tekur þar mið 
af erlendum rannsóknum. Stærsti 
hópur þeirra sem greinast með 
klamydíu á Íslandi er á aldrinum 
17-27 ára. Ef tuttugu prósent þeirra, 
um það bil sex þúsund, stunda 
skyndikynni og það er borið saman 
við þá sem eru greindir á deildinni 
þá kemur út sú niðurstaða að ef 
tveir virkir í skyndikynnum stunda 
kynlíf eru um helmingslíkur á að 
klamydíusmit verði ef ekki er notað-
ur smokkur. Og lítil smokkanotkun 
virðist vera vaxandi vandi.

„Við erum að sjá það í greiningum 
að krakkar nota minna smokka. 
Aukið sárasóttarsmit meðal sam-
kynhneigðra karlmanna gefur 

okkur sömu vísbendingu. Foreldrar 
og forráðamenn þurfa að skipta sér 
meira af þessu. Í hvert skipti sem 
félagarnir segja að það sé glatað að 
nota smokk þurfa ömmurnar að 
segja fimm sinnum að það verði að 
nota smokk. Við erum hreinlega að 
bregðast unga fólkinu með því að 
hvetja það ekki meira til að nota 
smokkinn.“

Baldur Tumi stingur upp á að 
eytt sé meiri fjárhæðum í forvarnir 
og smokkaherferðir enda séu klam-
ydíupróf og -lyf rándýr fyrir samfé-
lagið. Svo ekki sé talað um lyf gegn 
HIV og lifrarbólgu. Hann svarar því 
játandi að fólk sé mögulega hætt að 
vera eins hrætt við að smitast þar 
sem hægt er að meðhöndla flesta 
sjúkdóma ef maður fer nógu oft í 
tékk.

„Það er kannski ekki dauða-
dómur að fá kynsjúkdóm en það 
getur haft alvarlegar afleiðingar. 
Það er varlega áætlað að fjórð-
ungur kvenna sem eru ófrjóar séu 
það vegna klamydíu. Og þar sem 
við erum Evrópumeistarar þá er ég 
hræddur um að hlutfallið sé hærra 
hér.“  erlabjorg@frettabladid.is

Helmings líkur  á að ungt fólk sem 
stundar skyndikynni fái klamydíu
Þúsund greinast árlega með klamydíu. Flestir á aldrinum 17-27 ára. Yfirlæknir á húð og kynsjúkdómadeild segir þörf á smokkaátaki. 

7.000 
komu á húð og kyn árið 
2014

25%
ófrjórra kvenna eru það 
vegna klamydíu.

Húð og kynsjúkdómadeild Landspítalans er í Fossvogi. Þar getur fólk komið í skoðun. Klamydíusmit hefur verstu afleiðing-
arnar fyrir konur. Fái sjúkdómurinn að grassera í mörg ár getur það haft skelfilegar afleiðingar. FréttabLaðið/Pjetur 

sýrland Forseti Sýrlands, Bashar 
al-Assad, segir að bandalag milli Sýr-
lands, Rússlands, Írans, og Íraks, verði 
að skila árangri, annars verði svæðið 
eyðileggingu að bráð. Hann sagði það 
jafnframt mikilvægt fyrir öll Mið-
austur löndin að loftárásir Rússlands 
gegn Íslamska ríkinu væru árangurs-
ríkar en loftárásirnar héldu áfram í 
gær og hafa nú staðið yfir í sex daga.

Í viðtali við íranska ríkissjónvarpið 
sagði forsetinn að Sýrland, Rússland, 
Íran og Írak ynnu saman að því að 

berjast gegn hryðjuverkum og 
hann teldi líkur á því að árásirnar 
yrðu árangursríkar. Hann gagn-
rýndi jafnframt loftárásir Banda-
ríkjamanna í Sýrlandi og Írak og 
sagði þær ekki hafa borið árangur 
í að sporna gegn hryðjuverkum á 
svæðinu.

Alþjóðlegir andstæðingar for-
setans hafa sagt að til þess að 
binda enda á borgarastyrjöldina í 
Sýrlandi verði forsetinn að segja af 
sér en sjálfur segir forsetinn í við-

talinu að ef lausnin fælist í afsögn 
hans myndi hann ekki hika við að 
segja af sér.

Loftárásir Rússa hafa líkt og áður 
sagði staðið yfir í sex daga og er árás-
unum sagt beint gegn herbúðum 
Íslamska ríkisins en sýrlenskir aktív-
istar segja þær beinast gegn öðrum 
uppreisnarhópum.

Í gær sagði rússneska varnarmála-
ráðuneytið frá því að flugvélar þeirra 
hefðu sprengt tíu skotmörk undir 
yfirráðum Íslamska ríkisins. Sýr-

lenskir aktívistar sögðu hins vegar að 
í það minnsta tvö börn og smali hefðu 
beðið bana í árásunum sem beint var 
að borginni Homs og árásirnar hefðu 
að auki sært fimmtán manns.

Bæði Tyrkland og Bretland hafa 
fordæmt aðgerðir Rússa og hvatti 
David Cameron, forsætisráðherra 
Bretlands, Rússa til að breyta um 
stefnu og viðurkenna að forsetinn 
verði að hverfa frá völdum í Sýrlandi, 
hann væri ekki fær um að sameina 
sýrlensku þjóðina. – gló

Assad segir loftárásir Bandaríkjamanna árangurslausar

Tuttugu greindust með sárasótt síðasta vetur
Hvað er sárasótt? Sárasótt eða 
sýfilis er sjúkdómur sem smitast 
eingöngu við kynmök. Ef ekkert 
er að gert gengur sjúkdómurinn í 
gegnum þrjú stig. Fyrstu einkennin 
koma 3-12 vikum eftir smit og eru 
rauðbrún sár á smitstaðnum. Frá 
einni viku og allt að 6 mánuðum 
eftir að sárið grær hefst annað stig 
sjúkdómsins með útbrotum víða 

um líkamann og einkennum sem 
líkjast flensu. Þessi einkenni hverfa 
einnig eftir mislangan tíma og þá 
er sjúkdómurinn einkennalaus, 
stundum árum saman. Á lokastigi 
veldur sjúkdómurinn skemmdum 
á heila og hjarta. Sárasótt hefur 
legið niðri á Íslandi í fjölda ára og 
því er um verulega fjölgun á til-
fellum að ræða.

Í hvert skipti sem 
félagarnir segja að 

það sé glatað að nota smokk 
þurfa ömmurnar að segja 
fimm sinnum að það verði 
að nota smokk.
Baldur Tumi Baldurs-
son, yfirlæknir 
húð- og kynsjúk-
dómadeildar Land-
spítalans

bashar al-assad forseti Sýrlands.  
FréttabLaðið/ePa

lögreglumál „Ég var staddur í götu 
rétt hjá þegar ég sá eldglæringar,“ 
segir Böðvar Sigurðsson leigubílstjóri. 
Hann var við vinnu í Mosfellsbæ þegar 
hann tók eftir eldi í húsi við Skelja-
tanga.  Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu rannsakar nú eldsupptökin, 
íkveikja hefur ekki verið útilokuð.

Böðvar varð var við eldinn klukkan 
hálf fjögur aðfaranótt sunnudags. 
Eldur hafði kviknað við skjólvegg og 
útidyrahurð á neðri hæð hússins.

„Ég greip upp símann, hringdi í 112 
og var með þá á línunni allan tímann. 
Ég þurfti að vekja íbúa í öðru húsi 
því ég vissi ekki í hvaða götu ég var 
staddur til að fá slökkviliðið á réttan 
stað,“ segir Böðvar.

Kjartan Gíslason býr í næsta húsi 
við það hús þar sem eldsupptökin áttu 
sér stað. „Það er bankað hjá mér um 
miðja nótt og þar stendur maður í sím-
anum og er að hringja á Neyðarlínuna. 
Hann spyr mig númer hvað næsta hús 
sé,“ segir Kjartan. Kjartan og Böðvar 
hlaupa því næst yfir í næsta hús og 
hefja að berja á glugga. „Ég kíki inn 

Var á réttum stað á réttri stund

FréttabLaðið/viLHeLm

Ég er bara ánægður 
að vera á réttum 

stað á réttum tíma.
Böðvar Sigurðsson, 
leigubílstjóri

um glugga og sé strákinn sem býr þar 
halda á syni sínum. Ég segi við hann 
að við ættum að taka börnin í gegn 
um gluggann sem við og gerum,“ 
segir Kjartan. Faðir barnanna tveggja 
óð svo eld og reyk til að komast út.

Kjartan fór með börnin inn til sín 
og vakti par sem bjó á efri hæð húss-
ins þar sem eldurinn átti sér upptök. 
Engan sakaði og Kjartan segir að 
börnin hafi verið róleg yfir atvikum 
næturinnar.

Kjartan segir að eldtungurnar hafi 
náð upp á þak hússins. Slökkvistörf 
tóku þó skamman tíma en rífa þurfti 
klæðningu úr húsinu til að ljúka 
slökkvistörfum. Kjartan segist ekki 
hafa séð neitt sem benti til íkveikju.

Böðvar segir að ekkert annað 
hafi komið til greina en að aðstoða. 
„Maður hugsar ekkert um það í raun. 
Þetta gerðist bara. Ég er bara ánægð-
ur að vera á réttum stað á réttum 
tíma,“ segir Böðvar en eftir björg-
unarstörfin hélt hann áfram vinnu 
til klukkan átta um morguninn. 
– srs / joe
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Með e-Golf stígur Volkswagen skrefinu lengra með vinsælu Golf fjölskylduna. Þetta er fyrsti fjölskyldu 

rafbíllinn sem byggir á áratuga reynslu og býður upp á öll þægindin sem þú finnur í venjulegum Golf. 

Skiptu yfir í framtíðina með e-Golf.

Rafmagnaður í alla staði.

Led-framljós spara orku. Frí heimahleðslustöð. 8 ára ábyrgð á rafhlöðu.

Rafdrifinn e-Golf.

Rafdrifinn e-Golf

4.590.000 kr.

Til afhendingar strax!

www.volkswagen.is
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði



 Liðsmenn Pegida-hreyfingarinnar í Þýskalandi efndu til  kröfugöngu í gær. Þeir héldu meðal annars á borða þar sem stendur „Friðsamleg og sam-
einuð gegn trúarstríðum á þýskri grund“. Á sama tíma og Þjóðverjar hafa tekið flóttamönnum frá stríðshrjáðum löndum opnum örmum aukast 
áhyggjur mannréttindasamtaka í Evrópu af auknum uppgangi rasista í Þýskalandi. NordicPhotos/afP

Frakkland Að minnsta kosti sex
tán eru látnir og þriggja er saknað 
eftir mikil flóð og storma sem geis
að hafa á frönsku Rívíerunni síðan 
á laugardag.

Gríðarlegt magn af vatni flæddi 
um borgirnar Antibes, Cannes, 
Nice og svæði þar í kring. Í kjöl
far flóðanna hafa lestarstöðvar og 
undirgöng fyllst af vatni og yfir
gefnir bílar standa á götum borga 
og bæja á svæðinu.

Þrír eldri borgarar eru á meðal 
þeirra látnu en flóð skall á elliheim
ili í borginni Biot þar sem þeir voru 
búsettir en borgin er í rúmlega sjö 
kílómetra fjarlægð frá Antibes.

Að minnsta kosti sjö manns 
drukknuðu þegar flóðið lokaði þá 
inni í bílum sínum í bílastæða
húsum og undirgöngum að sögn 
björgunarsveita í Mandelieula 
Napoule. Henri Leroy, bæjarstjóri 
sveitarfélagsins, sagði að hugsan
lega ættu fleiri lík eftir að finnast.

Þá drukknuðu þrír þegar bílar 
þeirra festust í göngum nálægt 
Vallauris GolfeJuan. Kona á sex
tugsaldri er sögð hafa drukknað á 
götum borgarinnar Cannes þegar 
stormurinn skall á borginni á 
laugar dag og sagði borgarstjóri 
Cannes, Davis Lisnard, að dæmi 
væru um að bílar á götum borgar
innar hefðu runnið út í sjó í kjölfar 
mikils vatns á götunum.

Rigningin hófst á frönsku Rívíer
unni á laugardagskvöld. Samkvæmt 
fréttum breska ríkis útvarpsins, 
BBC, er talið að á einungis tveimur 
dögum hafi rigningin í borginni 
Nice samsvarað tíu prósentum af 
meðalrigningu á ári.

Áin Brague flæddi yfir bakka sína 
í kjölfar rigninganna og flæddi vatn 
inn í nálægar borgir og bæi.

Forseti Frakklands, Franco is Hol
lande, hefur lýst atburðunum sem 
náttúruhamförum á þeim svæðum 
sem flóðin náðu til en hann heim
sótti elliheimilið í bænum Biot í 
gærmorgun og hvatti íbúa til þess 
að fara varlega, einnig þakkaði 
hann björgunarfólki fyrir störf sín 
og sendi samúðarkveðjur til þeirra 
sem eiga um sárt að binda vegna 
atburðanna.

Samkvæmt BBC hefur helstu 
hraðbrautum í gegnum svæðið 
verið lokað, lestakerfið á svæðinu 
liggur niðri og leituðu hundruð 
túrista skjóls á flugvellinum í Nice 
í fyrrinótt. Um 27.000 heimili eru 
rafmagnslaus vegna flóðanna.
gydaloa@frettabladid.is

Minnst sextán látnir í 
flóðum í Frakklandi
Gríðarleg rigning í Frakklandi hefur orsakað mikil flóð á frönsku Rívíerunni. 
Minnst sextán eru látnir og mögulegt að fleiri lík finnist. Hátt í 30 þúsund heim-
ili rafmagnslaus. Hraðbrautum lokað og lestakerfið fór úr skorðum.

dómsmál „Við vissum það alveg frá 
byrjun að við værum með unnið mál. 
Spurningin var bara hversu mikils 
virði eru mannréttindi og friðhelgi 
einkalífs einstaklings,“ segir fyrrver
andi aflraunamaðurinn Magnús Ver 
Magnússon.

Aðalmeðferð í skaðabótamáli 
hans gegn íslenska ríkinu fór fram í 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir helgi. 
Magnús fer fram á tíu milljónir króna 
í miskabætur frá ríkinu auk dráttar
vaxta og málskostnaðar vegna ólög
mætrar meingerðar í hans garð. Ríkið 
fer hins vegar fram á verulega lækk
aðar dómkröfur og að málskostnaður 
verði felldur niður. Ekki er farið fram 
á sýknu.

Upphaf málsins má rekja til þess að 
Magnúsi var tilkynnt um það frá lög
reglunni að hann hefði verið beittur 
ýmsum rannsóknarúrræðum í rann
sókn sem beindist gegn honum á 
sínum tíma, þar með talið að hlera 
síma hans, nota eftirfararbúnað í bif
reið hans sem og að setja hlustunar
búnað í bifreið í umráðum hans.

„Fyrst var ég bara í sjokki en svo varð 
ég bara reiður. Þeir fengu heimild til 
þess að hlusta á öll mín símtæki, þar 
á meðal símanúmer sem dóttir mín, 
sem þá var  tíu ára gömul, notaði.“ 
Málið snerist um meinta aðkomu 
Magnúsar að stórfelldum innflutningi 
á fíkniefnum til landsins. Rannsókn
inni var að lokum hætt en fylgst var 
með Magnúsi í þrjú ár. „Þetta er nátt
úrulega bara kerfishrun hjá lögreglu 
og ríkissaksóknara. Nú vilja þeir bara 
borga lágmarksbætur en við gerum 
kröfu upp á 10 milljónir. Peningarnir 
eru þó ekki aðalmálið í þessu heldur vil 
ég að það verði slegið fast á hendurnar 
á þeim,“ segir Magnús og bætir við að 
dómurinn verði fordæmisgefandi og 
að hann vilji að í framtíðinni sjái fólk 
sér hag í því að sækja rétt sinn í stað 
þess að sá slagur muni ekki borga sig. 
„Svo er ég líka bara þekktur fyrir það að 
gefast ekki upp,“ segir Magnús og hlær.

Magnús talar um að dómstóll göt
unnar skipti sig máli. „Nafnið mitt 
er vörumerki sem ég byggi afkomu 
mína á. Ég var sterkasti maður í heimi 
og rek æfingaklúbb sem heldur hina 
ýmsu viðburði, til dæmis sterkasti 

fatlaði maðurinn. Með þessu er með 
gróflegum hætti verið að rægja mig 
og vörumerkið mitt,“ segir Magnús en 
hann segir að í kjölfar fréttaflutnings 
af málinu hafi hann tekið eftir því að 
viðskipti við sig hafi minnkað vegna 
neikvæðs viðhorfs í sinn garð.

„Svo var mun erfiðara að fá styrktar
fé vegna viðburða sem ég skipulagði.“ 
Verst finnst Magnúsi þó að yngri dóttir 
hans hafi orðið fyrir einelti sem byrj
aði vegna málsins. Hún þurfti af þeim 
sökum að skipta um skóla. „Hún var 
spurð hvort pabbi hennar væri glæpa
maður og svo hættu vinkonur hennar 
að tala við hana.“ Magnús gerir ráð 
fyrir að krakkarnir í skólanum hafi 
heyrt umræður um málið á heimili 
sínu. „Stelpan mín er þó alsæl í dag.“

Annað dæmi um það hvaða áhrif 
málið hefur haft á Magnús er að hann 
er undantekningarlaust stöðvaður 
af tollvörðum í Keflavík þegar hann 
kemur til landsins. Hann segist ferðast 
reglulega vinnu sinnar vegna. „Toll
verðirnir koma hlaupandi að mér 
undantekningarlaust í hvert einasta 
skipti og fá að lýsa í gegn um töskurnar 
mínar. Þetta finnst mér ósanngjarnt og 
að það sé brotið gegn jafnræðisreglu.“ 
Dómur í máli Magnúsar gegn íslenska 
ríkinu verður kveðinn upp þann 14. 
nóvember næstkomandi. 
nadine@frettabladid.is

Þung byrði á fyrrverandi 
sterkasta manni heims

sveitarstjórnir  Ferðamönnum á 
Suðurlandi fjölgaði um hálfa milljón 
á síðustu tveimur árum. Bæjarstjórn 
Hornafjarðar segir ótækt að samt eigi 
að draga úr fjárframlögum ríkisins til 
embættis lögreglustjóra á Suðurlandi 
á næsta ári.

„Fjöldi íbúa á bak við hvern lögreglu
mann á Suðurlandi er 601. Til saman
burðar er hann á landinu öllu 500 
íbúar. Þar fyrir utan er ferðamanna
fjöldinn langmestur um Suðurland,“ 
segir bæjarstjórn Hornafjarðar. – gar

Minna í lögreglu 
þótt fólki fjölgi

sve itarstj ó rn i r  Bæjarstjórn 
Garðabæjar hefur samþykkt til
lögu Gunnars Einarssonar bæjar
stjóra um að  hann semji reglur 
á grundvelli sveitarstjórnarlaga 
um  að fundir fastanefnda bæjar
st j ó r n a r  G a r ð a b æ ja r  ve r ð i 
almennt haldnir í heyranda 
hljóði og opnir.

„Skýrar reglur um opna fundi eru 
til þess að auðvelda íbúum að setja 
fram ósk um opna fundi,“ segir í til
lögunni.  – gar

Ætla að opna 
nefndarfundi

Bílar liggja eins og hráviði um götur borga og bæja á frönsku rívíerunni. 
fréttaBlaðið/afP

Óttast aukinn rasisma í Þýskalandi

27.000  
heimili urðu rafmagnslaus 
vegna flóðanna um helgina 

Magnús fer fram á tíu milljónir króna í 
miskabætur frá ríkinu auk dráttarvaxta og 
málskostnaðar vegna ólögmætrar mein-
gerðar í hans garð. fréttaBlaðið/VilhelM

Gunnar  
einarsson

Hundruð ferðamanna 
leituðu skjóls á flugvellinum 
í Nice í fyrrinótt
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Arion banki hyggst selja 18-21% í Símanum hf. 
Stærð útboðsins nemur 1.737.000.000 hlutum eða 18% hlut í félaginu og nemur söluandvirði þeirra að lágmarki 
4.689,9 milljónum króna. Seljandi áskilur sér rétt til að stækka útboðið í allt að 2.026.500.000 hluti (21%) og er 
söluandvirði þeirra að lágmarki 5.471,55 milljónir króna. Markmið seljanda er annars vegar að útboðið geri félaginu 
kleift að uppfylla skilyrði Nasdaq Iceland um dreifingu hlutabréfa sem tekin eru til viðskipta á Aðalmarkaði og hins 
vegar horfir seljandi til þess að selja eign sína á sem hagstæðustu verði. 

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Arion banka, arionbanki.is
Tvær áskriftarleiðir eða tilboðsbækur eru í boði en ákvörðun um stærð tilboðsbóka mun taka mið af eftirspurn í 
útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn. 

Almennt útboð á hlutabréfum í Símanum

 Tilboðsbók A 
>  Hver áskrift 100.000 – 10.000.000 kr. 

>  Verðbil 2,7-3,1 kr./hlut

>  Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B 

Tilboðsbók B 
>  Hver áskrift yfir 10.000.000 kr. 

>  Lágmarksverð 2,7 kr./hlut

> Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A 

Meginregla við úthlutun verður að taka þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Gert er ráð fyrir að niðurstöður 
útboðs verði birtar opinberlega 8. október. Útboðið er með fyrirvara um að hlutir í félaginu verði teknir til viðskipta á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Slíkt samþykki birtir Nasdaq Iceland ásamt tilkynningu um fyrsta mögulega viðskiptadag 
með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Eindagi kaupverðs er áætlaður 13. október og stefnt að því að viðskipti 
geti hafist á Aðalmarkaði 15. október.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi 

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins í lýsingu sem félagið hefur birt
og er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti. Lýsinguna ásamt viðauka má nálgast á vef félagsins, 
siminn.is/siminn/fjarfestar, á vef Arion banka, arionbanki.is, hjá Símanum að Ármúla 25 í Reykjavík og hjá Arion 
banka í Borgartúni 19, Reykjavík.

Nánari upplýsingar 
Fyrirtækjaráðgjöf fjárfestingabankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með útboðinu og hefur einnig ásamt 
Arctica Finance hf. umsjón með skráningu félagsins. Nánari upplýsingar og aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá 
söluaðilum þess, fyrirtækjaráðgjöf og markaðsviðskiptum fjárfestingabankasviðs Arion banka (arionbanki.is) ásamt 
Arctica Finance (arctica.is), eða hjá verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka í síma 444-7000 og tölvupóstfangi 
siminn-utbod@arionbanki.is.

Hefst í dag kl. 10.00 og lýkur miðvikudaginn 7. október kl. 16.00



Þarftu aðstoð við 
gerð ársreiknings?

Cand.oecon, viðskiptafræðingur í 
reikningsskilum hjá www.skatt.is  

S. 661 3703, skatt@skatt.is

Skatt - bókhald&skil ehf

Heilbrigðismál Eins og komið hefur 
fram í umfjöllun Fréttablaðsins 
síðustu daga geta rakaskemmdir og 
myglusveppseitrun valdið alvarlegu 
heilsutjóni til skemmri og lengri tíma. 
Þeir sem veikjast vegna rakaskemmda 
heima hjá sér geta sjálfir brugðist 
við. En þeir sem veikjast vegna raka-
skemmda á vinnustað og mæta ekki 

skilningi atvinnurekenda þurfa að velja 
á milli starfsins og heilsunnar. Þótt 
atvinnurekendur taki málin föstum 
tökum er ferlið svo langt og óskipulagt 
að hætta er á að fólk hrökklist hvort 
eð er úr vinnu og geti átt erfitt með 
að eiga afturkvæmt á vinnumarkað. 
Kostnaðurinn er á herðum fólksins 
sjálfs; læknaheimsóknir, lyf, veikinda-
réttur skerðist, atvinnuöryggi er ógnað 
og heilsan verður aldrei söm. Til að fá 
bætur þarf að fara í einkamál þar sem 
sveppaveikindi eru ekki skilgreind sem 
atvinnusjúkdómur á Íslandi. 

Hrökklast úr starfi vegna myglusvepps
Þeir sem veikjast vegna myglusvepps á vinnustað hafa lítil sem engin réttindi þegar kemur að fjárhagstapi, heilsutjóni eða atvinnuöryggi.

Arndís Kjartansdóttir var að vinna í 
átta ár í tölvudeild Hafnarfjarðarbæjar. 
Hún var stöðugt með sveppaeinkenni í 
fjögur ár af þeim tíma.

„Myglusveppurinn uppgötvaðist 
ekki fyrr en síðastliðið haust en þá var 
ég nýhætt að vinna þarna. Hafnar-
fjarðarbær átti mjög erfitt með að taka 
við fréttunum og engin áætlun var til 
staðar um hvernig ætti að bregðast 
við. Starfsmenn voru að lokum sendir 
í læknisskoðun hjá trúnaðarlækni en 
hann skilaði engum niðurstöðum fyrr 
en búið var að ganga hart að honum í 
sjö mánuði.“

Arndís segir þrettán manns hafa unn-
ið í húsinu og telur hún að um helm-
ingur hafi fundið fyrir einkennum. Hún 
segir viðhaldi á húsnæði ábótavant og 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því 
að viðgerðum sé ekki enn lokið. Fólk 
vinnur samt enn í húsnæðinu.

„Það eru greinilega engir ferlar til að 
fara eftir þegar svona kemur upp. Ég 

held það sé allt of algengt að lítið sé 
gert úr málinu og reynt að þagga það 
niður. Kannski upplifa vinnuveitendur 
skömm í kringum þetta. Svo flækir mál-
ið að aðeins hluti starfsmanna finnur 
fyrir einkennum og vinnuveitandi getur 
gert þannig lítið úr vandanum.“

Arndís situr uppi með viðvarandi 
veikindi. „Fyrir utan fjárhagslegt og 
líkamlegt tjón þá hugsa ég stundum 
hvað hefði gerst ef ég hefði ekki hætt. 
Ég hefði ekki viljað fara aftur í hús-
næðið. Ég hefði þurft að velja á milli 
starfsins og heilsunnar.“

Vandanum er sópað undir teppi 

Arndís segir að það verði að búa til feril 
sem atvinnurekendur fara eftir. 
FréttAblAðið/Anton brink

Petra Eiríksdóttir hóf störf á nýjum 
vinnustað árið 2012 og varð fljótt ólík 
sjálfri sér.

„Ég var týpan sem aldrei var þreytt, 
stundaði nokkrar vinnur, hafði enda-
lausa orku og fannst svefn vera óþarfi. 
En eftir marga mánaða vanlíðan og 
endalausa þrautagöngu í leit minni að 
svörum hvers vegna heilsu minni hafði 
hrakað uppgötva ég að ég er orðin 
sjúklingur – alltaf þreytt, skelfileg líðan 
og með óbærilegt exem.

Veikindin tengdi Petra við vinnu-
staðinn þar sem henni skánaði alltaf 
í fríum. Þá fór Petra í veikindaleyfi 
en hún var orðin svo langt leidd að 
það var ekki nóg að fara úr mygluað-
stæðum.

„Ég endaði á spítala og var göngu-
deildarsjúklingur þar til í júní síðast-
liðnum. Þá var ég að verða sjálfri mér 
lík og hef störf á nýjum vinnustað í 
ágúst síðastliðnum en þá blossa öll 
einkennin upp aftur. Þá áttaði ég mig 
á því að ég verð viðkvæm fyrir þessu 
út ævina og mun líklega aldrei geta 
verið í húsnæði með vott af raka-
skemmdum.“

Nýr yfirmaður Petru sýndi henni 
mikinn skilning. Hún fór strax í veik-
indaleyfi sem dregst þó af veikinda-
rétti hennar, jafnvel þótt hún sé aðeins 
veik í vinnunni. Ráðist var strax í að 
athuga með rakaskemmdir á vinnu-
staðnum – sem er grunnskóli með 
hundruð nemenda. Þetta var fyrir 
mánuði og rannsóknum á húsnæðinu 
enn ólokið. „Ef þetta væri eitthvað 
annað en myglusveppur tel ég að væri 

brugðist öðruvísi við. Ef það myndi 
kvikna í væri reykhreinsað samdægurs 
til þess að reykurinn hefði ekki slæm 
áhrif á heilsu kennara og nemenda.“

Þar sem niðurstaða er ekki fengin í 
málinu er Petra enn heima í veikinda-
leyfi. Hún viðurkennir að þessi óvissa 
hafi tekið ansi mikið á andlegu hliðina.

„Ég var búin að hlakka til að komast 
aftur út á vinnumarkaðinn en þarf 
svo að fara strax aftur í veikindaleyfi. 
Ég elska að vera innan um fólk en er í 
hálfgerðri útlegð heima hjá mér. Bara 
það eitt og sér að vera kippt út úr 
sinni daglegu rútínu eykur vanlíðan. 
Þrautagangan sem þessi veikindi hafa 
verið er eitt og óvissan um framtíðina 
er annað. Í öllum öðrum veikindum 
ætti ég afturkvæmt í vinnuna mína. 
Ég kæmist í kaffi til vinnufélaga í veik-
indaleyfinu og ég gæti hlakkað til að 
hefja störf aftur. En nú er allt svo óvíst. 
Kemst ég aftur í vinnuna? Verð ég aftur 
veik? Hvað gerist þá – vill einhver ráða 
mig ef ég kem alltaf upp um raka-
skemmdir og rándýrar framkvæmdir 
fylgja í kjölfarið?“

Er að truflast á því að vera 
föst heima í veikindaleyfi

Petra segir óvissuna um vinnuþátttöku sína vera versta. FréttAblAðið/Anton brink

„Við erum fjórar sem erum frá vinnu 
á BUGL þessa dagana vegna myglu,“ 
segir Rósa Steinsdóttir listmeð-
ferðarfræðingur. Hún veiktist fyrst 
fyrir tíu árum vegna myglunnar.

„Ég var að vinna í kjallaranum í 
gömlu byggingunni og varð mjög 
lasin. Þegar ég tengdi veikindin við 
myglu bað ég um launalaust leyfi. 
Ég var frá vinnu í eitt og hálft ár. Á 
þessum tíma var lítil þekking og 
umræða um myglusvepp og enginn 
möguleiki að fá skrifað upp á veik-
indaleyfi.“

Vinnuaðstaða Rósu í kjallaranum 
var gerð upp í kjölfarið. Engin sýni 
voru tekin heldur eingöngu málað 
yfir skemmdirnar. Svo í mars síðast-
liðnum, tíu árum síðar, þegar farið 
var að kanna kjallarann greindust 
átta tegundir af myglusvepp.

„Ég sneri aftur til vinnu árið 2007 
en fékk nýja vinnuaðstöðu. Það gekk 
vel þar til núna í vor, þá fóru ein-
kennin að koma aftur.“

Hvernig var tekið á því? „Í þetta 
skipti var hlustað á mig. En það var 
ekkert afgerandi gert í því strax. Í 
ljós kom að fleiri voru að veikjast og 
loksins var kallað til fyrirtæki sem 
hefur sérhæft sig í þessu. En ég hef 
verið frá vinnu frá því í júní.“

Rósa er enn að eiga við afleiðingar 
af myglusveppnum þótt erfiðustu 
einkennin hafi gengið til baka. 
„Ég fæ enn endurteknar sýkingar í 

nefhol og ég er mun viðkvæmari 
fyrir sýkingum, til dæmis í munni. 
Tannlæknakostnaðurinn vegna þess 
er mikill undanfarin tíu ár og það hef 

ég greitt úr eigin vasa. Ég reyndi að fá 
stéttarfélagið mitt til liðs við mig en 
það gat lítið gert þar sem þetta svið 
er illa kortlagt.“

Rósa segir það hafa verið erfitt að 
mæta úrræðaleysinu fyrir tíu árum.

„Það hefur orðið bylting á þessu 
sviði en það þarf að gera betur. Vekja 
áhuga fleiri vísindamanna á þessu 
fyrirbæri og ferlið þegar myglu-
sveppur finnst þarf að ganga hraðar. 
Það er ekki í lagi að veikindi, sem 
orsakast af aðstæðum á vinnustað 
og þú þarft mögulega að eiga við það 
sem eftir er, skerði veikindaréttinn.“

Myglan grasseraði á BUGL í tíu ár

rósa hefur borgað hundruð þúsunda í tannlæknakostnað úr eigin vasa. 

Myglueitrun ekki viðurkenndur atvinnusjúkdómur
Eina leiðin til að fá bættan fjárhags-
legan skaða, heilsutjón og skerðingu 
á lífsgæðum sem verður vegna 
myglusveppseitrunar á vinnustað er 
að fara í skaðabótamál við atvinnu-
rekanda. Fólk þarf að greiða máls-
kostnaðinn sjálft.

Þetta staðfestir Víðir Kristjánsson, 
deildarstjóri efna- og hollustuhátta-
deildar hjá Vinnueftirlitinu. „Vegna 
þess hve erfitt er að sanna samband 
á milli veikinda og myglusvepps 

þá eru veikindin ekki skilgreind 
sem atvinnusjúkdómur. Það sama 
má segja um veikindaréttinn, það 
er erfitt að fá vottorð frá læknum 
sem staðfesta óyggjandi tengsl. Án 
veikindavottorðs er lítið hægt að 
gera í málinu.“

Víðir segir þó nokkurn fjölda mála 
vegna rakaskemmda koma á hans 
borð. „Ég get skilið að fólki finnist 
eins og það sé ekki brugðist skjótt 
við. Það þarf að taka sýni og greina 

þau. Ferlið er ansi langt.“
En eru starfsmenn settir í hættu á 

meðan? Til dæmis á Bugl?
 „Þar eru um mistök að ræða. 

Bæði var seint tilkynnt til vinnueftir-
litsins og mistök voru gerð hjá okkur 
þegar farið var í húsið í fyrsta skipti.“

Er gert of lítið úr þessum málum? 
Er þetta tískubóla? „Þetta er engin 
bóla heldur raunverulegt vandamál. 
Mögulega var tekið of létt á þessu 
áður fyrr en það er öðruvísi í dag.“

Ef það myndi 
kvikna í væri 

reykhreinsað samdægurs til 
þess að reykurinn hefði ekki 
slæm áhrif á heilsu kennara 
og nemenda.

Petra Eiríksdóttir 

Ég reyndi að fá 
stéttarfélagið mitt til 

liðs við mig en það gat lítið 
gert þar sem þetta svið er illa 
kortlagt.

Rósa Steinsdóttir 

Hafnarfjarðarbær 
átti mjög erfitt með 

að taka við fréttunum og 
engin áætlun var til staðar um 
hvernig ætti að bregðast við. 
Arndís Kjartansdóttir 

Það er erfitt að fá 
vottorð frá læknum 

sem staðfesta óyggjandi 
tengsl. Án veikindavottorðs 
er lítið hægt að 
gera í málinu.

Víðir Kristjánsson, 
deildarstjóri hjá 
Vinnueftirlitinu

Erla Björg  
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Þolendur myglusvepps sem hafa orðið veikir á vinnustað 

Leikskólar, þjónustumiðstöðvar, endurhæfingarstöð, líkamsræktarstöð, grunnskólar og skrifstofur á vegum ríkis 
og sveitarfélaga eru meðal þeirra staða sem nefndir eru. Fjórir höfðu lent í veikindum á fleiri en einum vinnustað.

 *Opin órekjanleg könnun á Facebook og einkaskilaboð til blaðamanns. Svör ríflega fjörutíu manns sem höfðu  orðið veik á vinnustað voru notuð. 

40%
áttu ekki aftur-
kvæmt til starfa á 
sama vinnustað

20%
fóru í launað  
veikindaleyfi 

10%
fóru í ólaunuð  
veikindaleyfi 

20%
eru enn veik í 
vinnunni 

10%
áttu ekki aftur-
kvæmt á vinnu-
markað  
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Samsung með 24 af 25 bestu 
sjónvörpunum í gæðakönnun 

Neytendablaðsins*
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Viðskiptablaðið fjallar um 
gæðakönnun Neytendablaðsins á 
sjónvörpum á íslenskum markaði, 

24. september sl.

Í könnuninni er tækjunum gefin 
einkunn fyrir myndgæði, hljóðgæði, 

tengingar, orkunotkun, þægindi í 
notkun og ofl.

Í niðurstöðunum kemur fram að 
Samsung sjónvörpin eru talin besti 
kostur í 24 tækjum af 25, í stærðum 

47” til 55”.

með stolti bjóðum við því uppá 
bestu sjónvörpin og vonum að 

niðurstöðurnar hjálpi fólki að gera 
upp hug sinn við sjónvarpskaupin.



Ástand heimsins

1. Vonskuveður olli bæði manntjóni 
og gríðarlegum eignaskemmdum á 
frönsku Rívíerunni í gær. Hér má sjá 
fólk ganga fram hjá bílum sem var 
hreinlega staflað hverjum ofan á annan 
svo þeir skemmdust ekki í vatns-
flaumnum. NoRdicPHotos/afP

2. frans páfi leiðir messu í Péturs-
kirkjunni í Vatíkaninu. Með messunni 
opnaði páfinn fund biskupa þar sem 
rætt verður um afstöðu kirkjunnar 
gagnvart samkynhneigð. Mikill 
spenna hefur ríkt innan kaþólsku 
kirkjunnar eftir að hátt settur prestur 
kom út úr skápnum og sakaði Vatík-
anið um „hommafælni“.  
NoRdicPHotos/afP

4. Jemenskar konur mótmæltu í gær 
ríkisstjórninni fyrir framan húsnæði 
sameinuðu þjóðanna í sanaa, höfuð-
borg Jemens. NoRdicPHotos/afP

5. októberfest fer nú fram í München 
í Þýskalandi og var fjöldi fólks saman 
kominn þar í gær til þess að kynna sér 
hvað þar fer fram. NoRdicPHotos/afP

3. Ísraelskur hermaður stendur 
vaktina á götu á Vesturbakkanum. 
Ísraelsher leitaði um helgina manns 
úr röðum Hamas-samtakanna sem er 
grunaður um að hafa ráðið ísraelskt 
par af dögum. Parið var skotið til bana 
í viðurvist barna sinna.  
NoRdicPHotos/afP.  
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Verkfæri sem hægt er að treysta  !

verkfærasett 96 stk
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Toppar, lyklar, skrúfjárn, töng
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai9601

21.900 m/vsk

 fullt verð  33.361 

verkfærasett 96 stk
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Toppar, lyklar, skrúfjárn, töng

topp, og bitasett 41 stk
Skrall 1/4”  -  36 tennur
Toppar 4 - 14 mm
Torxbitar
Sexkantsbitar og fl.

vnr ibTgcaD4101

5.900 m/vsk

 Okkar besta verð 

15.900 m/vsk

 fullt verð  22.663 

topplyklasett 94 stk
1/4”   4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai094R

8.900 m/vsk

 fullt verð  12.258

topplyklasett 28 stk
1/2”   8 - 32mm
Skrall
Framlengingar
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai2801

7skúffur

177.750 m/vsk

sá vinsæli

283 verkfæri

topplyklasett 94 stk
1/4”   4 - 14 mm

 /www.sindri.is sími 575 0000
Viðarhöfða 6, Reykjavík  /   Skútuvogi 1, Reykjavík  /  Bæjarhrauni 12, Hafnarfirði

NÝ VERSLUN
Skútuvogi 1, Reykjavík

26.900 m/vsk

 fullt verð  38.048 

verkfærasett 130 stk
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai130b

verkfærasett 130 stk

Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 

3.900 m/vsk 16.900 m/vsk 8.900 m/vsk

3.900 m/vsk 1.290 m/vsk 7.900 m/vsk

toppasett 17 stk

snittsett 40 stk
bitasett 31 stk

snittsett 40 stk
bitasett 31 stk

21.900
ullt verð  33.361 

verkfærasett 130 stk

topp, og bitasett 41 stk

8skúffur

286.435 m/vsk

sá risastóri

360 verkfæri
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

 
 

FÁANLEGUR 
MJÚKUR,  

MEDIUM OG
STÍFUR

Verð kr. 19.900

www.betrabak.is

C L A S S I C  C O M F O R T  K O D D A R

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN 
Sígild lögun þessa kodda veitir unaðslega tilfinningu og þægilegan 

stuðning í öllum svefnstellingum. Fáanlegur mjúkur, medium og stífur  

– sígild þægindi fyrir alla.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

Ólöf ósammála Hæstarétti
Hæstiréttur staðfesti í síðustu 
viku úrskurð Útlendingastofn-
unar um að senda tvo hælis-
leitendur til Ítalíu þar sem þeir 
hafa lagt inn hælisumsókn. Þetta 
skýtur skökku við þar sem Ólöf 
Nordal innanríkisráðherra lýsti 
ólíkri stefnu í svari við spurningu 
Steinunnar Þóru Árnadóttur á 
Alþingi þann 17. september. „Það 
er rétt sem kom fram hjá hæst-
virtum þingmanni að Íslendingar 
senda ekki hælisleitendur til 
baka til Grikklands nú um 
stundir. Grikkland er ekki talið 
öruggt land. Það á einnig við um 
Ítalíu og Ungverjaland, þau eru 
til viðbótar ekki talin örugg lönd. 
Það er ekki óhætt að senda fólk til 
baka þangað,“ sagði Ólöf.

Tækifæri til úrbóta
Málið er hið undarlegasta þar 
sem stjórnvöld hafa skuldbundið 
sig til að létta undir með ríkjum 
eins og Ítalíu og Grikklandi með 
því að taka á móti flóttafólki. Á 
sama tíma eru tveir menn sendir 
aftur til Ítalíu. Það er mál manna 
að málaflokkur hælisleitenda 
hafi ekki verið upp á marga 
fiska hér á landi en niðurstaða 
Hæstaréttar vakti mikla gremju 
meðal almennings. Nú er lag fyrir 
innanríkisráðherra að fylgja eftir 
orðum sínum á Alþingi og bæta 
hag hælisleitenda.  
stefanrafn@frettabladid.is 

Alþjóðadagur kennara er haldinn hátíðlegur um heim 
allan 5. október ár hvert.

Til dagsins var stofnað að frumkvæði UNESCO og 
Alþjóðasamtaka kennara (Education International) árið 
1994. Markmiðið með deginum er að vekja athygli á því 
mikilvæga starfi sem kennarar inna af hendi á hverjum degi 
fyrir einstaklinga og samfélög og lykilhlutverki kennara í 
gæðamenntun komandi kynslóða. Um 30 milljón kennarar 
í 171 landi tilheyra Alþjóðasamtökum kennara.

Á Alþjóðadegi kennara í ár munu Alþjóðasamtök kenn
ara, alþjóðastofnanir og þjóðarleiðtogar koma saman til að 
vekja athygli á markmiðum sem Sameinuðu þjóðirnar hafa 
sett fyrir árið 2030 um sjálfbæra þróun og lykilhlutverk sem 
kennurum er ætlað til að þau nái fram að ganga.

Við íslenskir kennarar erum stoltir af því að tilheyra 
öflugri heimshreyfingu kennara sem berst fyrir sjálfbæru 
samfélagi, friði og réttlæti.

Hlutverk kennara hefur aldrei verið eins mikilvægt og 
nú í að byggja upp sjálfbært samfélag en stór liður í því er 
gæðamenntun fyrir alla, jöfn tækifæri til menntunar og vel 
menntaðir einstaklingar. Menntun er réttur allra en ekki 
fárra útvaldra. Kennarar gegna meginhlutverki í því að 
vinna að réttlátu samfélagi í öllum heiminum.

Styðja þarf markvisst við kennara til að ná þessu mark
miði. Sífellt fleiri gera sér grein fyrir því mikilvæga hlutverki 
sem kennarar hafa í menntun barna og þætti kennara í að 
gera ungu fólki kleift að verða virkir þátttakendur í sam
félaginu.

Til að vinna að samfélagslegum jöfnuði þurfa kennarar 
að vera vel menntaðir, kennarastarfið þarf að vera metið 
að verðleikum og eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Kennarar 
þurfa að búa við góð starfsskilyrði og vinnuumhverfi. Kenn
arar eru sérfræðingar í námi og kennslu. Virða ber faglegt 
sjálfstæði kennara og treysta skal fagmennsku þeirra.

Stjórnvöld þurfa að leggja sig fram við að eiga samstarf og 
samræður við kennara og samtök þeirra og móta stefnu og 
aðgerðir um mikilvægi kennarastarfsins fyrir samfélagið.

Kennarar – til hamingju með daginn!

Menntun réttur allra en 
ekki fárra útvaldra

Kennarar 
gegna megin-
hlutverki í 
því að vinna 
að réttlátu 
samfélagi í 
öllum heim-
inum.

Ástæðuna 
fyrir hæga-
ganginum má 
eflaust rekja til 
þess að 
fjárhagslegir 
hagsmunir 
þeirra sem að 
búunum 
standa eru 
teknir fram-
yfir hagsmuni 
dýranna sem 
eru ræktuð 
við skelfilegar 
aðstæður.

Þórður  
Hjaltested
formaður KÍ

Aðalheiður  
Steingrímsdóttir
varaformaður KÍ

Enn á ný ratar íslenskur svínabúskapur í fréttirnar 
og því miður er það ekki tilkomið af góðu. Fyrir 
ríflega ári birtust af því fréttir að enn stunduðu 
einhverjir svínabændur geldingar á svínum án 

deyfingar. Af því tilefni var haft eftir Herði Harðarsyni, 
formanni Svínaræktarfélags Íslands, að „sársauki geti 
verið afstætt hugtak“. Það er þó hæpið að þetta afstæði 
hafi verið ofarlega í huga þeirra grísa sem urðu fyrir 
kvalræðinu. Hið sama gildir um þær skepnur sem hafa 
þurft að búa við þær aðstæður sem ónefndir íslenskir 
svínabændur hafa boðið innan sinna búa. Kvalræðið af 
því að draga fram lífið við slíkar aðstæður hlýtur að vera 
mikið og kemur þar ekki fremur en fyrr nokkurt afstæði 
til bjargar.

Slíkur aðbúnaður, eins og birtist í skýrslu Matvæla
stofnunar fyrir skömmu, er í senn áfall fyrir bændur, 
neytendur sem og alla þá sem láta sig varða dýravernd á 
Íslandi. Á meðan ekki einn einasti bóndi kannast við það 
versta sem þar birtist, eru öll íslensk svínabú undir grun 
um að standa að baki slíku dýraníði sem yfirdýralæknir 
Matvælastofnunar hefur staðfest að eigi sér stað. Slík 
staða er auðvitað óásættanleg með öllu.

En í skjóli laga og reglugerða er útilokað með öllu 
að fá staðfest á hvaða búum svo dapurlega er staðið að 
málum. Það er hins vegar hægt að fá það staðfest að 
ítrekað eru veittir frestir til úrbóta. Frestir á fresti ofan á 
meðan málin þokast til betri vegar, að sögn Sigurborgar 
Daðadóttur, yfirdýralæknis Matvælastofnunar, en eru þó 
greinilega allt annað en í lagi. Ástæðuna fyrir hægagang
inum má eflaust rekja til þess að fjárhagslegir hagsmunir 
þeirra sem að búunum standa eru teknir framyfir hags
muni dýranna sem eru ræktuð við skelfilegar aðstæður.

Hugmyndir Sigurðar Inga Jóhannssonar landbún
aðarráðherra um að styrkja skussana til endurbóta með 
opinberum fjárframlögum, þ.e.a.s. láta skattgreiðendur 
splæsa í að koma þessu í lag, staðfesta þennan hugsunar
hátt. Fjárhagslegir hagsmunir skuli settir í fyrsta sæti á 
kostnað skattgreiðenda, neytenda og væntanlega þeirra 
bænda sem standa sómasamlega að rekstri sinna búa. 
Það hefur reyndar stundum þvælst fyrir íslenskum 
ráðherrum ákveðin togstreita á milli þess að vinna að 
hagsmunum stakra aðila fremur en heildarhagsmunum 
er varða málaflokkinn. Slíkt væri engin nýlunda.

Vilji ráðherra bæta stöðuna þá er ýmislegt til ráða og 
þar skal fyrst nefna upprunamerkingar á landbúnaðar
afurðum og aukna möguleika á lífrænni ræktun. Þannig 
gefst neytendum þess kostur að stýra sinna neyslu í sam
ræmi við þann búskap sem er rekinn á hverju búi fyrir 
sig. Því eins og staðan er í dag, þar sem ekki einu einasta 
búi hefur verið lokað þrátt fyrir herfilegan aðbúnað, þá 
er ljóst að neytendur hafa aðeins eitt úrræði og það er að 
sniðganga afurðir svínabúanna. Slíkt úrræði er neyðar
úrræði sem er þó viðbúið að neytendur grípi til á meðan 
staðan er þannig að svínabúskapur á Íslandi er greinilega 
afstæður þar sem sumir halda bú en aðrir reka kjötverk
smiðjur af verstu tegund.

Búskapur er 
afstætt hugtak
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Golfsettið ferðast frítt!
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Ég var um daginn að blaða í ágætu 
greinasafni sem hafði að geyma 
uppgjör ýmissa félagsvísinda-

manna við Hrunið og oflætistímana 
þar á undan, þegar nýútskrifað fólk úr 
viðskiptadeildum háskólanna fór um 
heiminn og hélt að það væri afkom-
endur „víkinga“, og ætti því að æla á 
milli rétta á fínum veitingahúsum, 
sofna í helstu óperuhúsum heims, 
aldrei halda fundi og taka ákvarð-
anir um milljarðatugi króna án þess 
að ráðgast við nokkurn mann, allra 
síst sjálfan sig. Félagsvísindamenn-
irnir töluðu í þessu sambandi um 
hugmyndafræði Íslendingasagnanna 
sem hefðu fyllt þessa krakka af þess-
um mikilmennskuórum. En þær eru 
ekkert svona.

Hér er skyndikúrs í Íslendinga-
sögunum handa komandi útrásar-
víkingum (þetta er víst að bresta á 
aftur) og félagsvísindamönnum.

Sögur um oflæti
Íslendingasögurnar fjalla alls 
ekki um það hvað Íslendingar 
séu fullkomnir heldur hitt hversu 
ófullkomnir þeir séu. Þær enda 
til dæmis alltaf með ósigri (karl)
hetjunnar; en það gerir þessar sögur 
í rauninni ekki að tragedíum því 
að allir eru dauðfegnir að losna við 
þessa ofstopamenn; meira að segja 
Egill Skallagrímsson sem af öllum 
mótherjum sínum ber má um síðir 
þola það óhetjulegasta ástand sem 
hugsast getur: að verða gamalmenni.

Þetta eru erkisögur um Íslendinga. 
Þær greina frá ættardeilum, land-
námi og héraðsuppbyggingu, mann-
vígum, ástum og örlögum, fólki 
sem stríðir við skapgerðarbresti og 
reynir að lifa með sæmd. Þær segja 
frá orðheppni og orðseinheppni og 

orðabölvun. Þær segja frá völdum, 
lagarefjum, kaupskap, misnotkun, 
hefndum, sáttum, vináttu, rógi, 
misskilningi, heigulskap, gæfuleysi 
og gjörvileik og já, hetjuskap en þó 
umfram allt: oflæti. Þar er fullt af alls 
konar fólki. Persónur eru þar sam-
settar og við sjáum þær í athöfn, þær 
eru leiddar fram í verkum sínum og 
tilsvörum, útliti, fasi og jafnvel játn-
ingum sem að vísu eru sveipaðar dul 
í flóknum vísum, eins og nútímaljóð. 
Íslendingasögur eru nútímaskáld-
sögur og við sjáum persónur þeirra 
daglega á götu.

Eru þetta hetjubókmenntir? Þar 
koma stundum við sögu náungar 
– löngu horfnir þegar sögurnar 
eru skráðar – sem gerðust mála-
liðar (soldið eins og atvinnumenn 
í fótbolta) og stóðu í mannvígum 
erlendis og jafnvel hér heima líka, 
með hörmulegum afleiðingum. 
Eigum við að dást að þeim? Við 
skulum segja frekar að saga þeirra 
þykir þess verð að hún sé sögð.

Ekki fegrun, heldur stækkun
Sögurnar eru einhvers konar sam-
bland af goðsögum og raunsæis-
bókmenntum. Íslendingasögurnar 
rekja með öðrum orðum af ískaldri 
nákvæmni og umtalsverðri kald-
hæðni deilur og vandræði sem 
hljótast af stolti á villigötum. Þær 
segja sem sé frá oflæti. Þær segja frá 
fólki sem linnir ekki látum fyrr en 
það hefur tekist á hendur það sem 
því er ofviða; sem er eina skilgrein-
ingin á Íslenska draumnum sem 
hægt er að aðhyllast. Siðvillt skáld 
og nýríkir afglapar, glúrin gamal-
menni og spilltir höfðingjar eru 
áberandi: og konur sem hika ekki 
við að senda menn til mannvíga til 
að standa vörð um hefndarskyldu 
og sæmd eða vegna ástar á þeim 
sem þær láta drepa. Sumar sögur 
segja frá hálfgerðum afglöpum sem 
eru ófærir um að taka þátt í daglegu 
lífi fólks og samfélaginu vegna þess 
að þeir eru á valdi hugmynda sem 
ættaðar eru úr allt öðrum kringum-
stæðum, sem kannski voru aldrei til 
nema sem skáldskapur, donkíkótar. 

Þetta eru sögulegir menn, það tekur 
því að segja frá þeim en guð hjálpi 
þeim sem ætlar að taka þá sér til 
eftirbreytni.

Grettir Ásmundarson er ein slík 
hetja, Þorgeir og Þormóður, Kor-
mákur, Hallfreður vandræðaskáld, 
Egill skalli, Gunnlaugur ormstunga 
og Hrafn, Björn Hítdælakappi … 
Meira að segja títtnefndur Gunnar 
á Hlíðarenda sem nú er mikil tíska 
að álasa, en er alltaf að reyna að vera 
góður, spyr Kolskegg bróður sinn 
„hvort eg mun því óvaskari maður 
en aðrir menn sem mér þykir meira 
fyrir en öðrum mönnum að vega 
menn“. Og langar bara að kvænast 
mesta kvenkosti landsins og sitja í 
sæmd sinni. Það verður spennandi 
að sjá hvernig Njála verður sviðsett 
í Borgarleikhúsinu nú í vetur en 
sagan um Gunnar og Hallgerði er 
kannski ekki flókin. Kannski fjallar 
hún um það sama og allar íslenskar 
sögur sem vit er í: að fara að heiman 
og að koma heim. Þetta er sagan um 
knattspyrnumanninn sem kemur 
úr atvinnumennsku með áunna 
spennufíkn þaðan, og þyrfti að fara 
á reiðistjórnunarnámskeið – og feg-
urðardrottninguna sem hefur ógeð 
á karlmönnum eftir misnotkun og 
ofbeldi frá barnsaldri og vill komast 
burt héðan og inn í hetjuvíddina. 
Gunnar vill komast inn hingað og út 
úr hetjuvíddinni, gerast venjulegur 
búri. Þau mætast í gættinni á hetju-
víddinni og úr verður það versta sem 
gat gerst að mati Njáls: Girndarráð. 
Saga Gunnars og Hallgerðar er ekki 
saga sem bundin er við tiltekið sam-
félag eða samfélagsaðstæður heldur 
klassísk ástarsaga, harmsaga, þetta 
er ekki saga um hetjuskap heldur 
klúður og gagnkvæmt ofbeldi, and-
legt og líkamlegt.

Þessar sögur fjalla um að sitt sé 
hvað gæfa eða gjörvileiki. Þær fjalla 
um undarlegt ástand í undarlegu 
landi þar sem ekki er nein lögga, 
bara goðar, varla guðir nema til að 
spauga með, naumast þing nema 
árleg útihátíð á Þingvöllum þar sem 
menn keppast við að þylja upp lög. 
Stundum koma þar fyrir skrýtin 

orð eins og „slundasamlega“ og 
„mannfýla“ en engum er vorkunn að 
lesa þær fyrir það: bækur eru bara 
skemmtilegri þegar þar eru orð sem 
maður skilur ekki en getur fundið af 
keiminn uppí sér. Þessa sögur sækja 
frásagnir og frásagnarmót í hetjuljóð 
þar sem valkyrjur kjósa goðbornum 
hetjum örlög. Íslendingasögur eru 
erkisögur um Íslendinga. Þær geyma 
ekki fegrun á því fólki sem fjallað 
er um – heldur stækkun. Það gæti 
forðað okkur frá öðru Hruni að fara 
að lesa þær aftur.

Erkisögur Íslendingsins
Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Íslendingasögurnar fjalla alls 
ekki um það hvað Íslending-
ar séu fullkomnir heldur hitt 
hversu ófullkomnir þeir séu. 
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Keppni loKið í þýsKalandi
spennan ætlar ekki að verða mikil 
í þýsku 1. deildinni þetta 
tímabilið frekar en í fyrra. 
Bayern München vann 
5-1 sigur í uppgjör 
tveggja efstu liðanna 
í gær og eru með sjö 
stiga forskot eftir 
átta umferðir. Robert 
lewandowski 
skoraði tvö mörk. 
það gera 12 mörk 
í fjórum leikjum 

Hvað gerði Gylfi?
Gylfi þór átti þriðju síðustu 
sendinguna í fyrsta marki swansea 
sem gerði 2-2 jafntefli við hans 
gömlu félaga í Tottenham. Honum 
var skipt af velli þegar rúmar tíu 
mínútur voru eftir.

Stærstu úrslitin arsenal vann auð-
veldan 3-0 sigur á Manchester 
United í stórleik 
helgarinnar.  það 
var ekki bara gott 
fyrir arsenal að 
svara fyrir tapið 
gegn olympiacos 
heldur komst það 
upp að hlið og yfir Manchester 
United á markatölu í staðinn fyrir 
að missa Utd þrjú stig fram úr sér.
Hetjan sergio agüero hélt sýningu 
á móti newcastle í 6-1 stórsigri 
liðsins og skoraði fjögur mörk. 
argentínumaðurinn var algjörlega 
óstöðvandi og fíflaði newcastle-
vörnina hvað eftir annað. Mögnuð 
frammistaði hjá agüero.
Kom á óvart Miðað við stöðu 
Chelsea kom sigur southampton 
ekkert svo á óvart. dýrlingarnir 
rúlluðu samt sem áður til lundúna 
og pökkuðu meisturunum saman 
á þeirra heimavelli eftir að lenda 
undir.

Í dag
21.00 Messan  Sport 2

Það eru slæmar fréttir að 
Rogers hafi verið rekinn. Nú 
rís Liverpool á fætur.
Einar Guðnason
@EinarGudna

advoCaaT HæTTUR
dick advocaat, knattspyrnu-
stjóri sunderland í ensku úrvals-
deildinni, sagði starfi sínu lausu 
um helgina eftir jafntefli við West 
Ham, 2-2. sunderland komst 2-0 
yfir en tókst ekki að vinna sinn 
fyrsta leik á leiktíðinni. „Ég vil 
þakka öllum sem stóðu við bakið 
á mér. þetta er mjög sérstakt félag 
og hér starfar frábært fólk, en mér 
finnst þetta vera réttinn tími til að 
fara. ekki fyrir mig heldur félagið,“ 
sagði advocaat í kveðjubréfi sínu. 
sunderland er í næstneðsta sæti 
úrvalsdeildarinnar. sam allardyce 
er orðaður við starfið.

Nýjast

Crystal P. 2 – 0  WBA
Bournemouth 1 – 1  Watford
Aston Villa 0 – 1  Stoke
Man. City 6 – 1  Newcastle
Norwich 1 – 2  Leicester
Chelsea 1 – 3  Southampton
Everton  1 – 1  Liverpool
Arsenal 3 – 0  Man. Utd
Swansea 2 – 2  Tottenham

Efst 
Man. City 18
Arsenal 16
Man. Utd. 16
C. Palace 15
Leicester 15

Neðst 
Chelsea 8
WBA 8
Aston Villa 4 
Sunderland 3
Newcastle 3

Enska úrvalsdeildin

Fótbolti „þetta eru stærstu einstak-
lingsverðlaun sem hægt er að fá þann-
ig að ég er bara virkilega stoltur og 
ánægður með þetta,“ segir emil páls-
son, miðjumaður FH, sem var kjörinn 
besti leikmaður pepsi-deildarinnar af 
leikmönnum deildarinnar.

vanalega hefur tíðkast að besti 
leikmaðurinn fái verðlaunin í loka-
hófi Ksí eða kaffiboði eins og hefur 
verið undanfarin ár, en að þessu 
sinni heimsótti knattspyrnuforystan 
Kaplakrika í lokahófi FH og afhenti 
emil verðlaunin þar.

„það var skemmtilegt að fá þetta 
fyrir framan alla FH-ingana,“ segir 
emil. „Ég vissi ekki af þessu áður en 
ég mætti. það var verið að afhenda 
verðlaun innan FH og nýbúið að velja 
davíð þór bestan hjá okkur sem var 
klárlega verðskuldað. svo kom fólkið 
frá Ksí og tilkynnti þetta.“

Gott fyrir alla
Hann þakkar fyrirliðanum, davíð 
þór, að stórum hluta fyrir velgengni 
sína eftir að hann kom aftur í FH eftir 
að vera á láni hjá Fjölni. emil var frá-
bær í liði Fjölnis og átti þátt í sterkum 
fyrri hluta móts Grafarvogsliðsins. 
þegar hann kom aftur heim í FH fór 

hann á flug og skoraði sex mörk í tólf 
leikjum.

„davíð þór hjálpaði mér virkilega 
mikið. það gerir mann að betri leik-
manni að spila með svona leiðtoga 
inni á miðjunni,“ segir emil, en hjá 
Fjölni var hann einnig með annan 
leiðtoga og fyrrverandi FH-ing, Ólaf 
pál snorrason, með sér á miðjunni.

„Óli palli er algjör topp maður og 
hjálpaði mér virkilega mikið. Hann 
sagði við mig þegar ég var að taka 
ákvörðunina um að koma að ég þyrfti 
að breyta um umhverfi og fá að spila.“

 emil var svona enn að átta sig á 
viðurkenningunni þegar Fréttablaðið 
heyrði í honum í gær. Hann var þá 
líka að fagna 3-0 stöðu sinna manna í 
arsenal gegn Man. United. ekki ama-
leg helgi.

„Ég er ekki enn þá búinn að átta 
mig á þessu. Áður en tímabilið byrj-
aði óraði mig ekki fyrir því að ég 
gæti verið valinn bestur í deildinni. 
þegar ég fékk bikarinn í gær skoðaði 
ég nöfnin á listanum og sá nöfnin á 
mönnunum sem eru á bikarnum. 
þetta eru alvöru karlar og maður er 
bara hrærður að vera á sama lista,“ 
segir emil, en er hann þá orðinn 
alvöru karl? Hann hlær. „Ég er ekki 

orðinn það, en kannski verð ég alvöru 
karl.“

emil er fyrsti leikmaðurinn í sög-
unni síðan Ksí hóf að útnefna besta 
leikmann efstu deildar sem spilar 
fyrir tvö félög sama árið. það er ósköp 
eðlilegt að það hafi ekki gerst áður 
þar sem leikmenn sem líklegir eru til 
slíkra afreka eru almennt ekki lánaðir 
frá sínum liðum.

Atvinnumennskan heillar
„það hvarflaði alveg að mér að þetta 
væri búið spil hjá FH. Ég fékk úrslita-
kosti frá Heimi þjálfara eftir að spila 
fjögur frekar venjuleg tímabil í röð. 
nú þyrfti ég að stíga upp. Mér gekk vel 
í æfingaferðinni þar sem ég skoraði 
sigurmark gegn Molde en eftir leik í 
lengjubikarnum gegn Fylki spurði 

Heimir hvort ég vildi fara á lán,“ segir 
emil og heldur áfram:

„Ég hugsaði alveg: „shit, ætli þetta 
sé búið hjá mér?“ það kom alveg upp í 
hugann. Hvernig þetta fór svo er algjör 
draumur og auðvitað gaman að standa 
uppi sem meistari líka með þessu frá-
bæra liði,“ segir emil.

en hvað næst? vill hann taka annað 
ár sem lykilmaður í ríkjandi meistara-
liði eða heillar atvinnumennskan?

„Ég er með samning við FH til 2017 
og það eru virkilega spennandi tímar 
framundan hér. það væri gaman að 
ná öðru góðu tímabili og það myndi 
auðvitað hjálpa mér mikið, en ef eitt-
hvað spennandi kemur upp erlendis 
væri ég til í að skoða það. það er eðli 
fótboltamannsins,“ segir emil páls-
son. tomas@365.is

Verð kannski seinna alvöru karl
Emil Pálsson var kjörinn besti leikmaður úrvalsdeildar karla af leikmönnum deildarinnar. Fékk verðlaunin 
á lokahófi FH og starði stjarfur á nöfnin sem eru á bikarnum. Fékk afarkosti frá þjálfaranum fyrir sumarið.

Emil Pálsson var virkilega góður með Fjölni en enn betri með FH og var kjörinn sá besti í deildinni. FréttAblAðið/ANdri MAriNó

Fótbolti Garðar Gunnlaugsson, fram-
herji ía, nældi sér í bronsskóinn á loka-
degi pepsi-deildarinnar með því að 
skora eitt mark í 2-1 sigri skagamanna 
gegn íBv. Garðar skoraði í heildina níu 
mörk í 17 leikjum og hirti bronsskóinn 
af steven  lennon, FH, á færri leikjum 
spiluðum.

Garðar hefur tvisvar áður þurfti að 
sætta sig við fjórða sætið en fékk um 
helgina sinn fyrsta markaskó. þetta 
er jafnframt fyrsti markaskórinn sem 
skagamenn fá síðan Hjörtur Hjartar-
son varð markakóngur deildarinnar 
íslandsmeistaraárið 2001.

skagamenn gerðu vel í ár og enduðu 
mótið með 29 stig sem nýliðar. Tak-

marki þeirra var náð að halda sér í 
deildinni en liðið sýndi mikinn karakt-
er allt mótið og var til að mynda það 
lið sem vann flest stigin eftir að lenda 
undir.

það er á engan hallað í skagaliðinu 
þegar fullyrt er að Garðar Gunnlaugs-
son er mikilvægasti leikmaður liðsins. 
væri kosinn mikilvægasti leikmaður 
deildarinnar væri hann í harðri bar-
áttu um þann titil.

Garðar var mikið meiddur í fyrri 
umferðinni og skoraði þar tvö mörk 
sem í heildina tryggðu liðinu fjögur 
stig. sigurmark gegn leikni og jöfn-
unarmark gegn víkingi. Hann skoraði 
svo sjö mörk í seinni umferðinni og 

halaði inn þrjú stig til viðbótar upp á 
sitt einsdæmi með jöfnunarmörkum 
gegn stjörnunni, víkingi aftur og 
Fjölni. í heildina tryggði Garðar skaga-
mönnum sjö stig af 29 eða tæpan 
fjórðung.

Garðar skoraði í átta leikjum og þar 
af aðeins einum tapleik. nánast öll 
mörkin voru mikilvæg og áttu þátt í 
að safna stigum fyrir skagaliðið. það 
sést líka á stigasöfnun ía með og án 
Garðars hversu mikilvægur hann er. 
ía fékk fimm stig í fimm leikjum án 
hans en 24 stig í 17 leikjum með hann 
í liðinu. það er kannski eins gott fyrir 
skagamenn að Garðar er samnings-
bundinn út næsta tímabil. – tom 

Garðar manna mikilvægastur á Skaganum
Loksins fékk 
litli bróðir skó
Arnar Gunnlaugs-
son: 2 gull skór: 
15 mörk fyrir ÍA 
1992 og 1995 
Bjarki Gunnlaugs-
son: 1 silfurskór 
11 mörk fyrir KR 
1999 
Garðar Gunn-
laugsson: 1 brons-
skór 9 mörk 
fyrir ÍA 2015
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spoRt

Unnu meira með Emil 

EMil MEð FjölNi 9 lEikir 1 MArk
Með Emil 5 sigrar 2 jafntefli 2 töp
Án Emils 4 sigrar 4 jafntefli 2 töp

EMil MEð FH: 12 lEikir 6 Mörk
Með Emil: 8 sigrar 1 jafntefli 3 töp
Án Emils: 7 sigrar 2 jafntefli 1 töp



FIMMTUDAGUR 8. OKTÓBER Í HÖRPU

Setning
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra.

Afkoma sjávarútvegsins 2014 og skattgreiðslur – sjávarútvegsgagnagrunnur 
Deloitte
Jónas Gestur Jónasson, löggiltur endurskoðandi og meðeigandi Deloitte ehf.

Ábyrgð fyrirtækja
Rósa Guðmundsdóttir, framleiðslustjóri sjávarútvegsfyrirtækisins G.Run  
í Grundarfirði.

Erum við okkar gæfusmiðir? Fastar og breytur í íslenskum sjávarútvegi
Hallveig Ólafsdóttir, hagfræðingur hjá SFS.

Ný hugsun og markaðstækifæri með nýrri tækni
Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hf.

Framtíðarsýn fyrir fjárfestingar 
Örvar Guðni Arnarson, fjármálastjóri Ísfélagsins.

Fundarstjóri: Karen Kjartansdóttir, samskiptastjóri SFS.Skráning á sa.is

Sjávarútvegsdagurinn 
Hörpu – Silfurbergi 

8. október, kl. 8.30-10
 

Málefni sjávarútvegsins 
verða rædd frá ýmsum 
áhugaverðum hliðum.

Verð kr. 3.900. 

Morgunverður og 
skráning frá kl. 8.00.

Dagskrá

Sjávarútvegsdagurinn201520152015Sjávarútvegsdagurinn2015Sjávarútvegsdagurinn2015Sjávarútvegsdagurinn2015Sjávarútvegsdagurinn

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

Pétur Hafsteinn 
Pálsson

Jónas Gestur 
Jónasson

Örvar Guðni 
Arnarson

Rósa 
Guðmundsdóttir

Karen 
Kjartansdóttir

Hallveig 
Ólafsdóttir

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?

Pepsi-deild karla 

Valur - Stjarnan 1-2 
0-1 Jeppe Hansen (65.), 0-2 Arnar Már 
Björgvinsson (67.), 1-2 Emil Atlason (71.). 
Valsmenn spiluðu og töpuðu fyrsta 
leiknum með gervigrasi á Vodafone-
vellinum. 
 
Fylkir - FH 3-2 
1-0 Andrés Már Jóhannesson (12.), 2-0 Ingi-
mundur Níels Óskarsson (25.), 2-1 Atli Viðar 
Björnsson (23.), 3-1 Tonci Radovinkovic 
(54.),  3-2 Emil Pálsson (72.). 
Meistararnir töpuðu síðasta 
leiknum sínum á mótinu en Andrés 
Már og Ingimundur Níels dúkkuðu 
upp með sjaldséð mörk í sumar. 
 
Fjölnir - Breiðablik 0-2 
0-1 Jonathan Glenn (20.), 0-2 Andri Rafn 
Yeoman (90.+3). 
Jonathan Glenn fékk rautt spjald og 
gat ekki keppt frekar um gullskóinn. 
Endar með silfurskóinn. 
 
KR - Víkingur  5-2 
1-0 Óskar Örn Hauksson (5.), 2-0 Hólmbert 
Aron Friðjónsson (6.), 3-0 Gary Martin (38.), 
3-1 Erlingur Agnarsson (45.), 3-2 Haukur 
Baldvinsson (47.), 4-2 Óskar Örn Hauksson 
(53.), 5-2 Gary Martin (61.). 
Víkingar unnu ekki í síðustu fimm 
leikjum mótsins en 17 ára strákur 
skoraði fyrir liðið í leiknum. 
 
Keflavík - Leiknir  3-2 
1-0 Hörður Sveinsson (4.), 1-1 Kolbeinn 
Kárason (27.), 2-1 Hörður Sveinsson (35.), 
3-1 Sigurbergur Elísson (83.), 3-2 Ólafur 
Hrannar Kristjánsson (90.). 
Hörður Sveinsson tvöfaldaði 
markafjölda sinn í leiknum og 
Keflavík endaði með tveggja stafa 
stigafjölda. 
 
ÍBV - ÍA 1-2 
1-0  Gunnar Heiðar Þorvaldsson (11.), 1-1 
Garðar Gunnlaugsson (41.), 1-2 Darren 
Lough (49.). 
Skagamenn töpuðu ekki í síðustu 
sex leikjum sínum í Pepsi-deildinni 
og enda með 29 stig í 7. sæti. 

Efri hlutinn 
FH 48
Breiðablik 46 
KR 42  
Stjarnan 33 
Valur 33 
FJölnir  33

Neðri hlutinn 
ÍA 29 
Fylkir 29 
Víkingur 23 
ÍBV 19 
Leiknir 15
Keflavík 10

Nýjast

Olís-deild karla 

Afturelding - ÍBV 21-23 
Markahæstir: Böðvar Páll Ásgeirsson 6 - 
Theodór Sigurb./Andri Heimir 6. 
Eyjamenn töpuðu fyrsta leiknum á 
leiktíðinni en hafa síðan unnið fjóra 
í röð. 
 
Víkingur - Akureyri 21-30 
Markahæstir: Hjálmar Þór Arnarsson/Jó-
hann R. Gunnl. 5 - Bergvin Þ. Gíslason 7. 
Jón Hjálmarsson, leikmaður 
Víkings, fékk sitt annað rauða spjald 
á tímabilinu en með sigrinum stökk 
Akureyri upp fyrir Víking. 

Efri hlutinn 
Haukar 10
Valur 10 
ÍBV 8  
ÍR 8 
Afturelding 8

Neðri hlutinn 
FH 6 
Fram 6 
Akureyri 4 
Víkingur 2
Grótta 2

Olís-deild kvenna 

ÍR - Haukar 23-31 
Markahæstar: Brynhildur Kjartansdóttir 7 - 
María Karlsdóttir 9. 
 
Afturelding - Fjölnir 24-25 
Markahæstar: Hekla Daðadóttir 6 - Díana 
Kristín Sigmarsdóttir 11. 

Efri hlutinn 
ÍBV 10
Grótta 10 
Valur  8  
Selfoss 8 
Haukar 5 
Fram  6 
Stjarnan 6
 
 

Neðst 
Fylkir 4 
FJölnir 4 
ÍR 2 
HK 2
FH 2 
KA/Þór 1
Afturelding 0

Fót b O lt i  Brendan Rodgers, 
knattspyrnustjóra Liverpool í 
ensku úrvalsdeildinni, var í gær 
sagt upp störfum hjá félaginu 
eftir 1-1 jafntefli við Everton í 
Bítlaborgarslagnum á Goodison.

Rodgers er með liðið í tíunda sæti  
deildarinnar og hefur aðeins innbyrt 
tvö stig í Evrópudeildinni, en Liver-
pool er búið að gera fimm sinnum 
1-1 jafntefli í síðustu sex leikjum og 
marði Carlisle í vítaspyrnukeppni í 
deildabikarnum á dögunum.

Rodgers var tilkynnt það, að hans 
starfskrafta væri ekki lengur óskað 

innan við klukkustund eftir jafn-
teflið gegn Everton.

Rodgers er á sinni fjórðu leiktíð 
með Liverpool-liðið en hann var 
hársbreidd frá því að gera liðið að 
Englandsmeistara fyrir tveimur 
árum. Tímabilið í fyrra var ekki gott 
og ekki byrjar það vel núna.

Rodgers keypti leikmenn fyrir 
um 80 milljónir punda fyrir leik-
tíðina og fékk einnig mikið að eyða 
síðasta sumar. Mörg kaupin hafa 
ekki gengið upp og uppskeran hjá 
Norður-Íranum verið of lítil að mati 
eigenda liðsins. – tom

Of lítið fyrir mikið hjá Brendan Rodgers

Brendan Rodgers er orðinn atvinnulaus. FRéttABLAðið/GEtty
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Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í KópavogiAuglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Vatnsendi - Ögurhvarf 4a (áður Vatnsendablettur 72). Breytt deiliskipulag.

Í breytingunni felst að núverandi lóð að Ögurhvarf 4a er skipt upp í 3 lóðir; núverandi lóð 4a sem minnkar og verður 3.940 m2 eftir 
breytingu og tvær nýjar lóðir Ögurhvarf 4b og 4c. Aðkoma verður frá Ögurhvarfi. Lóðin að Ögurhvarfi 4b  verður 1.150 m2 og að 
Ögurhvarfi 4c verður 1.340 m2.  Á lóðinni að Ögurhvarfi 4b er gert ráð fyrir fjórbýlishúsi á tveimur hæðum.  Á lóðinni Ögurhvarfi 
4c er gert ráð fyrir fjölbýlishús með fimm íbúðum á tveimur hæðum og kjallara með innbyggðri opinni bílageymslu fyrir tvo bíla. 

Hámarks flatarmál grunnflatar íbúða við Ögurhvarf 4b er áætlað 250  m2 og hámarks byggingarmagn er um 460 m2. Hámarks 
flatarmál grunnflatar íbúða við Ögurhvarf 4c er áætlað 270  m2 og hámarks byggingarmagn um 600 m2. Hesthús í suðausturhluta 
lóðar Ögurhvarfs 4 b er fellt út. Skipulagssvæðið er tengt göngu- og reiðleiðum hverfisins. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 
1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum í mkv. 1:500 dags. 14. september 2015.  
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð  
frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 6. október 2015.  
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. 

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist 
skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is  
eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 17. nóv ember 2015. 

Skipulagsstjóri Kópavogs

kopavogur.is

Reitur 1.174.0, Landsbankareitur
Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 16. september 2015 og borgarráð Reykjavíkur þann 24. 
september 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.174.0, sem afmarkast af Vitastíg, Hverfisgötu, 
Barónsstíg og Laugavegi. Breytingin nær til allra lóða á reitnum og umtalsverðar breytingar verða gerðar á lóðarmörkum 
og nýtingarhlutföllum. Markmið breytingar er að styrkja húsavernd og götumyndir eldri húsa á vesturhluta reitsins ásamt 
því að vernda götumynd Laugavegar í meira mæli en nú er. Samhliða því er uppbygging á randbyggð íbúðarhúsnæðis 
heimil á miðbiki og austari hluta reitsins umhverfis inngarða. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,  
frá 5. október 2015 til og með 16. nóvember  2015.  Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni,  www.reykjavik.is, undir 
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,  eða 
á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 16. nóvember  2015.  Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 5. október 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með 
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.. 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Körfubolti Stjarnan stóð uppi 
sem sigurvegari í Lengjubikar karla 
í körfubolta á laugardaginn, en 
bikarmeistararnir höfðu betur gegn 
Þór frá Þorlákshöfn, 72-58, í úrslita-
leiknum sem fram fór í Iðu á Selfossi.

Í undanúrslitum vann Stjarnan 
nýliða FSU, 91-81, þar sem MArvin 
skoraði 17 stig en Justin Shouse, 
leikstjórnandinn magnaði, var 
stigahæstur Stjörnuliðsins með 24 
stig. Al’lonzo Coleman, nýr kani 
í liði Stjörnunnar, skoraði 24 stig 
í undanúrslitunum og 16 stig í 
úrslitaleiknum auk þess sem hann 
tók átta fráköst.

Marvin Valdimarsson, framherji 
Stjörnumanna, var næst stigahæstur 
í liði Stjörnunnar með 15 stig auk 
þess sem hann tók sex fráköst. „Við 
spiluðum vel. Varnarleikurinn var 
góður og við náðum að stoppa 
þeirra lykilmenn algjörlega,“ segir 
Marvin við Fréttablaðið.

Staðan í hálfleik var 45-33 fyrir 
Stjörnuna sem náði að halda ann-
ars vel spilandi Þórsliði undir stjórn 
Einars Árna Jóhannssonar undir 
sextíu stigum.

Geðugur piltur
„Sóknarleikur okkar var ekkert frá-
bær en við náðum að riðla þeirra 
sóknarleik og stoppa þeirra bestu 
menn eins og Þorstein, Ragnar Örn 
og Ragga stóra auðvitað. Tómas 
Heiðar spilaði líka flotta vörn á 
Kanann þeirra,“ segir Marvin.

Tómas Heiðar Holton, sem bauð 
upp á skotlínuna 50/50/90 á síðustu 
leiktíð sem leikmaður Þórs, söðlaði 
um og gekk í raðir Stjörnunnar. Þar 
er honum ætlað að fylla í skarð Dags 
Kárs Jónssonar sem fór í háskóla í 
Bandaríkjunum.

„Maður hefur kynnst því 
að spila núna með 
Tomma, hversu 
þægilegt það 
er. Hann tekur 
ekki neitt frá 
neinum og er 
góður sendinga-
maður og auð-
vitað frábær skot-
maður. Hann er líka bara geðugur 
piltur sem hefur alltaf verið lýst sem 
miklum liðsmanni,“ segir Marvin.

Stjarnan mætir inn í Domino's-
deildina með gott lið sem er líklegt 
til afreka. Liðið varð bikarmeistari 
á síðustu leiktíð og hélt nánast öllu 
liðinu en bætir við sig Tómasi fyrir 
Dag Kár.

Getum unnið KR
„Ég held við séum orðnir fullmann-
aðir. Ég allavega veit ekki betur. 
Þetta lið hefur styrkleika til að gera 
atlögu að titlinum. Við ætlum okkur 
allavega ekki að sætta okkur við eitt-
hvert miðjumoð,“ segir Marvin sem 
vill vinna Íslandsmeistaratitilinn.

„Við urðum bikarmeistarar og 
unnum þar KR sem er alltaf spáð 
titlinum. Við höfum sýnt undan-
farin ár að við getum unnið KR. Það 
er búið að vera virkilega gaman 

að vinna bikarmeistara-
titilinn undanfarin ár 

en okkur vantar enn 
þann stóra,“ segir 
Marvin Valdimars-
son. – tom

Bikarinn góður en okkur 
vantar þann stóra

Körfubolti „Ég hafði á tilfinningunni 
allan tímann að við værum með 
þetta,“ segir Helena Sverrisdóttir, spil-
andi þjálfari Hauka í Domino’s-deild 
kvenna í körfubolta, við Fréttablaðið 
um sigurinn á Keflavík, 70-47, í úrslita-
leik Lengjubikarsins sem fram fór í Iðu 
á Selfossi um helgina.

Þetta er fyrsti titillinn sem Helena 
vinnur eftir að hún kom heim úr átta 
ára háskóladvöl og atvinnumennsku 
og margir telja að hann verði ekki sá 
síðasti. Helena var best á vellinum eins 
og svo oft áður með 22 stig og 10 fráköst.

„Við spiluðum jafnt og þétt yfir allan 
leikinn en mér finnst við eiga meira 
inni. Það er líka eins gott enda er bara 
október. Við erum með stóran og 
flottan hóp og það er mikil samkeppni 
á æfingum. Við erum á réttri leið. Við 
höfum ekki enn átt einhvern stjörnu-
leik þar sem við spilum 40 mínútur af 
góðum körfubolta,“ segir Helena sem 
bendir á að liðið sé tiltölulega nýtt að 
vissu leyti.

„Ég vissi alltaf að það tæki okkur tíma 
að spila okkur saman. Við erum að spila 
nýjan sóknarleik sem tekur tím að læra 
en við erum alltaf að bæta okkur með 
hverjum leik. Við fórum til Danmerkur 
á dögunum sem ég tel að hafi gefið 
okkur mikið. Við erum eins og nýtt lið 
þó við þekkjumst allar frá því í gamla 

daga,“ segir Helena sem hefur áður 
þjálfað sumar af stelpunum í liðinu.

„Ég þjálfaði þær þegar þær voru bara 
lillur. Ég var orðin aðstoðarþjálfari í 
yngri flokkum þegar ég var tólf ára og 
var að þjálfa þar til ég fór út. Þó Auður 
Rafns sé bara fjórum árum yngri en ég 
þjálfaði ég hana áður,“ segir Helena.

Allt gott nema veðrið
Þessi besta körfuboltakona þjóðarinnar 
sinnir nú nýju hlutverki, en samhliða 
því að spila er hún í þriggja manna þjálf-
arateymi liðsins. Það hefur ekki áhrif á 
spilamennsku hennar, segir Helena.

„Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. 
Í leikjunum stjórna Andri og Ingvar 
meira en ég sé kannski hluti inni á vell-
inum sem er erfiðara að sjá frá hliðar-
línunni. En svo hef ég mjög gaman af 
því að skipuleggja æfingar. Ég hef líka 
alltaf verið í leiðtogahlutverki og talað 
mikið. Þetta mun bara hafa góð áhrif 
á mig,“ segir Helena sem fagnar því að 
mestu leyti að vera komin heim aftur.

„Það er alveg æðislegt að vera heima. 
Ég finn fyrir því mest núna því síðustu 
tvær vikur hefðu vanalega verið fyrstu 
vikurnar úti. Fyrir utan veðrið er þetta 
alveg frábært en ég venst því alveg eins 
og áður en ég fór. Ég er bara alveg ótrú-
lega sátt,“ segir Helena Sverrisdóttir. 
tomas@365.is

Alltaf verið í leiðtogahlutverki
Helena Sverrisdóttir vann sinn fyrsta titil sem spilandi þjálfari Hauka er liðið vann Lengjubikar kvenna eftir stórsigur á Keflavík í úr-
slitaleik. Hún telur sitt lið eiga mun meira inni fyrir veturinn. Helena þjálfaði áður suma leikmenn liðsins þegar þær voru smástelpur.

Helena Sverrisdóttir var stigahæst í úrslitaleik Lengjubikarsins þar sem Haukar unnu öruggan sigur á Keflavík í Iðu á Selfossi. 
FRéttAbLAðIð/Anton
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Hættu að skræla
Það er leiðinlegt að skræla enda 

eru skrælingar oft óþarfar 
og stundum beinlínis til 

óþurftar.
Síða 2

 High Tech rafgeymar. 

Nýir og endurbættir

95 Ah, 800 Amper. 
Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon boost).
Nýjar blýgrindur (3DX) = lengri ending.
Alveg lokaðir og viðhaldsfríir.
Mikið kaldræsiþol, örugg ræsing í miklum kulda.
Góðir fyrir jeppa með miklum aukarafbúnaði.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta.

Járn & Gler ehf.    -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

Fyrirtæki - Húsfélög 
—————————
Við bjóðum upp á 
sjálfvirkan hurða-
opnunarbúnað ásamt 
uppsetningu og 
viðhaldi 
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir 
aðgengi fatlaðra. 
Áratuga reynsla af búnaði  
tryggir gæðin. 

Fjölbreytileikinn í súpugerð 
landsmanna hefur aukist 
mikið undanfarin ár, sam-

fara fjölbreyttara hráefni í mat-
vöruverslunum og sífellt meiri 
mataráhuga fólks á öllum aldri. 
Sigurveig Káradóttir, eigandi 
Matarkistunnar, gaf út bókina 
Súpur allt árið fyrir nokkrum 
árum og eldar súpur reglulega, 
bæði vinnu sinnar vegna en einn-
ig heima fyrir.

„Það sem heillar mig mest við 
súpurnar er einfaldleikinn og fjöl-
breytileikinn. Þær má einnig gera 

deginum áður enda yfirleitt betri 
næsta dag. Svo er gott ráð að 
elda þær í stærri skömmtum, t.d. 
meðfram annarri eldamennsku, 
og frysta svo í hæfilegum 
skömmtum.“

Súpur þurfa ekki að vera flókn-
ar til að bragðast vel. Sjálf styður 
Sigurveig sig mikið við „hina heil-
ögu þrenningu“, lauk, sellerí og 
gulrætur. „Annars ættu Íslending-
ar endilega að prófa rófur í súpu-
gerð og reyndar í marga aðra 
rétti þar sem t.d sætar karöflur 
koma við sögu.“

Sjálf segist hún ekki nota 
uppskriftir þegar hún eldar 
í vinnunni, heldur finni það 
sem henni líst best á þann dag-
inn og úr því verður súpa. „Þær 
eru allar án allra dýraafurða, 
hveitis, sykurs og mjólkurvara 
þannig að allir geti notið þeirra. 
Súpurnar sem ég elda heima 
þegar von er á gestum eru matar-
meiri og þá oft fiskisúpur.“

Hér gefur Sigurveig lesendum 
Fréttablaðsins tvær uppskriftir 
að einföldum og ljúffengum 
súpum.

Sjóðandi Heit 
Sæla í SúpuSkál
SúpuGeRð  Haustið er tíminn fyrir súpuuppskriftir enda fátt betra á köldu 
haust- og vetrarkvöldi en að ylja sér við bragðgóða og heita súpu heima fyrir.

Sigurveig Káradóttir styður sig mikið við „hina heilögu þrenningu“, lauk, sellerí og gulrætur. MYND/STEFÁN
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CALVIN tungusófi  269X153 cm kr. 227.400FINN skenkur160 cm kr. 138.700

HYPE stólar kr. 35.990 MINIMAL kr. 9.980FINN sófaborð kr. 62.900

FINN TV skenkur
120 cm kr. 68.300

FINN TV skenkur
150 cm kr. 79.800

DIONE stóll kr. 133.500 GINA stóll kr. 19.700



Fólk|

Fólk er kynningarblað 
sem býður auglýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig 
hefðbundið ritstjórnarefni. 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

Það hafa allir gott af því að borða meira af græn-
meti og ávöxtum. Sumum leiðist hins vegar heil 
ósköp að skræla, flysja og skola áður en þeir 

skera og steikja eða setja í salatið. Enda er það alveg 
óþarfi að skræla allt sem tilheyrir grænheimum, sumt 
hýði er meira að segja mjög hollt fyrir okkur og inni-
heldur gnægð vítamína og steinefna auk hinna ómiss-
andi trefja. Hér eru nokkrar gerðir grænmetis og 
ávaxta sem algjör óþarfi er að skræla.

kartöFlur 
Kartöfluhýði inniheldur tuttugu prósent af næringar-
efnunum í kartöflum og allar trefjarnar. Og að skræla 
nýjar kartöflur er beinlínis bannað. Eldri eintök má 
þvo og bursta fyrir suðu.

eggaldin 
Dökkfjólubláa og bragðgóða hýðið af eggaldini inni-
heldur fjölda góðra andoxunarefna sem 
vinna gegn öldrun og öðrum frumuskemmd-
um.

Sætar kartöFlur 
Hýðið er troðfullt af næringu sem og C-
vítamíni, kalíum og betakarótíni.

agúrka 
Ekki láta ykkur detta í hug að svipta gúrk-
urnar góðum andoxunarefnum og trefjum 
sem meðal annars hjálpa til við blóðsykurs-
tjórnun.

gulrætur 
Skolið og burstið en skrælið ei því þá fara vítamínin í 
vaskinn.

epli 
Eplahýði er auðugt af öllum mögulegum næringar- 
og bætiefnum en við látum nægja að nefna quercitin, 
 C-vítamín og þríterpenóður sem eru afar duglegar að 
kveða niður krabbameinstilburði í frumum líkamans.

leyFum hýðinu að halda Sér 
Hýðið á grænmetinu og ávöxtunum er sneisa-
fullt af bætiefnum, vítamínum og andoxunar-
efnum og því góð ástæða til að leyfa því að 
halda sér.

hættu að Skræla!
matur  Skrælingar eru oft óþarfar og stundum beinlínis til óþurftar.

C M Y CM MY CY CMY K
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Leiðbeinendur eru:     Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi, 
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, 
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver  
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ

Save the Children á Íslandi

brokkólíSúpa F. 2-3
2-3 msk. ólífuolía
120 g laukur
50 g sellerí
500 g brokkólí
1 l vatn/grænmetiskraftur/kjúk-
lingakraftur
1 lárviðarlauf
Sjávarsalt og hvítur pipar

Brokkólístilkurinn er not-
aður í súpuna. Hann þarf 
lengri tíma og er settur í pott-
inn á undan brokkólíblóm-
unum. Trénaði hluti endans 
er skorinn af og skrælið ysta 
lag stilksins af.

Laukurinn skorinn smátt 
og settur í pott ásamt olíunni. 
Látið malla á lágum hita í 5 
mín. áður en smátt skornu 
selleríinu er bætt við. Stilk-
unum bætt út í ásamt vatninu. 
Látið malla þar til orðið vel 
mjúkt. Einni tsk. af sjávarsalti 
er bætt í pottinn og meira 
vatni ef þarf.

Mikilvægt er að það 
bullsjóði í pottinum 
og eins að það sé 
komið dálítið 
af salti í pott-
inn þegar 
brokkólí-
hausarnir 
fara út 
í. Þann-
ig halda 
þeir betur 
litnum og 
súpan verð-
ur skærgræn 
og falleg.

Sjóðið í smá-
stund eða þar til 
allt er orðið vel soðið í 
gegn. Takið frá nokkur brok-

kólíblóm áður en súpan er 
maukuð ef þið viljið skreyta 
hana. Maukið allt vel, hitið upp 
og smakkið til með salti og 
pipar.

Það er gott að steikja 
smá beikon í pott-

inum áður en 
laukurinn er 

steiktur, taka 
það úr þeg-
ar það er 
stökkt og 
setja svo 
ofan á 
súpuna 
áður en 

hún er borin 
fram. Einn-

ig má setja 
rifinn cheddar-

ost, parmesan eða 
gráðaost yfir súpuna 

þegar hún er borin fram.

SelleríSúpa, Fyrir 3-4
4 -5 msk. ólífuolía
300 g laukur
700 g sellerí
300 g kartöflur
1,3-1,5 l grænmetiskraftur/kjúk-
lingakraftur
3-4 lárviðarlauf
5-6 greinar ferskt timían
Sjávarsalt og hvítur pipar

Laukurinn skorinn smátt og 
settur í pott ásamt olíunni og 
örlitlu salti. Leyft að glærast ör-
lítið áður en kraftinum er bætt 
í. Selleríið skorið smátt og bætt 
út í ásamt timían og lárviðar-
laufum. Karöflurnar skornar í 
bita og bætt út í. Þegar selleríið 
og kartöflur eru soðnar er slökkt 
undir pottinum, lárviðarlaufin og 
timíangreinar tekin úr og súpunni 
leyft að kólna aðeins áður en hún 
er maukuð. Hituð að nýju og 
smökkuð til.

brokkólí ljúffeng og ilmandi brokkólísúpa.



BaðherBergi
MÁNUDagUr  5. októBer 2015 Kynningarblað Byko, húsasmiðjan, ikea, innlit í falleg baðherbergi.

Árið 1991 opnaði BYKO 
fyrst deild undir nafn-
inu Hólf & gólf í kjallara 

eldri verslunarinnar í Breidd-
inni. Í dag er hins vegar stór 
og glæsileg valvörudeild undir 
sama gamla nafni í stórversl-
un BYKO í Breiddinni. BYKO 
hefur um áratuga bil þjónu-
stað jafnt verktaka og heimili 
landsins þegar kemur að bað-
herbergjum.

Örugg þjónusta
Þau skipta þúsundum, bað-
herbergin á heimilum lands-
ins, sem hafa verið innréttuð 
frá Hólfi og gólfi undanfarna 
áratugi enda hafa verktakar 
alla tíð geta fengið allt sem þarf 
til að fullgera baðherbergi hjá 
BYKO að sögn Arnar Haralds-
sonar, sölustjóra BYKO. „Ég 
hóf störf hér árið 2001 og hef 
því þjónustað verktaka í um 
fjórtán ár. Við gefum þeim til-
boð í öll verk og leitum um leið 
tilboða fyrir þá að besta verði 
þegar kemur að stórum verk-
efnum. Það er mjög virk sam-

keppni í þessum bransa hér 
á landi og því þurfum við að 
standa okkar pligt en í krafti 
stærðar og styrks BYKO getum 
við veitt viðskiptavinum okkar 
ekki bara gott vöruúrval heldur 
líka gott verð.“

Þekkt vörumerki eru eitt að-
alsmerki BYKO og þar er Hólf 
og gólf engin undantekn-
ing. „Helstu merkin okkar eru 
Grohe og Gustavsberg en auk 
þeirra má nefna Villeroy & 
Boch, Duravit, Svedbergs, Stei-
rer, E-Stone, Krono Original, 
Herholz og Damixa. Flestir í 
verktakabransanaum þekkja 
þessi merki okkar enda höfum 
við alltaf boðið upp á góða 
þjónustu í kringum þau. Það 
skiptir t.d. miklu máli varðandi 
blöndunartækin að öll varal-
hlutaþjónusta sé 100%.“

Grohe er leiðandi merki í 
blöndunartækjum og hefur 
verið í boði hér á landi í nær 
40 ár. „Við bjóðum upp á mjög 
breiða vörulínu frá þeim, allt 
frá einföldum gerðum upp í 
hátísku hönnun. Auk þess er 

Grohe stöðugt að koma fram 
með nýjar línur þannig að vöru-
úrvalið hér breytist reglulega.“

Þegar svo stórum viðskipta-
mannahópi er sinnt skiptir 
miklu máli að lagerstaðan sé 
góð. „Verktakar þurfa að geta 
gengið að vörum hér fljótt og 
örugglega þegar stór verkefni og 
mörg eru í gangi. Í krafti stærð-
ar sinnar á BYKO yfirleitt stóran 
lager af algengustu gerðum og 
stuttur afhendingartími er einn-
ig að jafnaði á sérpöntunum.“

Persónuleg ráðgjöf
Heimili landsins geta valið úr 
fjölda innréttinga, gólfefna 
og blöndunartækja hjá BYKO 
enda má finna þar allt á einum 
stað fyrir baðherbergið; allt frá 
tannburstaglasi til sturtuklefa.

Sérstakur stílisti, Ásta Sig-
urðardóttir, leiðbeinir við-
skiptavinum með val og sam-
setningar á f lísum og innrétt-
ingum auk þess að veita ráðgjöf 
um litaval og annað sem teng-
ist baðherberg i nu. „V ið-
skiptavinum finnst mörgum 

gott að geta leitað til fagaðila 
þegar kemur að svona stórum 
ákvörðunum. Enda notfæra 
margir sér þjónustuna þegar 
stórar framkvæmdir eru fyrir-
hugaðar eða jafnvel einfaldar 
endurbætur.“

Fyrsta skrefið að sögn Ástu 
er gera sér grein fyrir pening-
um sem á að eyða í verkefnið 
og síðan er unnið út frá þeim 
upplýsingum. „Stílistinn sest 
niður með viðskiptavinin-
um og þeir ræða saman hvaða 
stíll og litir eiga að vera á bað-
herberginu. Einnig skoða þeir 
saman rýmið og velta fyrir sé 
hvernig nýta megi það sem 
best. Saman skoða þeir svo úr-
valið í sameiningu og velja flís-
ar, innréttingar, tæki og annað 
sem fullbúið baðherbergi þarf 
að búa yfir.“

Auk Ástu starfar frábært 
starfsfólk hjá deildinni með 
áralanga reynslu sem gagnast 
viðskiptavinum vel við erfiðar 
ákvarðanir. „Við leggjum mik-
inn metnað í góða þjónustu 
enda koma viðskiptavinir okkar 

margir hverjir aftur og aftur.”
Helstu vörumerki BYKO eru 

vönduð og þekkt fyrir góða end-
ingu. Meðal þeirra helstu má 
nefna Gustavsberg, Villeroy & 
Boch, Grohe, Herholz-hurðir, 
Svedberg-innréttingar, parket 
frá Krono Original svo eitthvað 
sé nefnt.

Stöðugt er boðið upp á nýj-
ungar í baðherbergi lands-
manna og nefnir Ásta m.a. fal-
legar baðplötur sem þola að 
vera inni í sturtuklefanum og 
rakadrægt parket sem hentar 
vel á gólf baðherbergja. „Það 
auðveldar vinnuna við að gera 
upp baðherbergið. Ekki eins 
mikið rask og vinnan verður öll 
miklu hreinlegri.“

Hólf og gólf er í opnu og vel 
hönnuðu rými þar sem m.a. má 
finna sýningarbása með upp-
settum baðherbergjum. „Hér 
er vítt til veggja og þægilegt að 
skoða úrvalið í ró og næði með 
aðstoð starfsfólks okkar. Auk 
þess er alltaf heitt á könnunni 
þannig að hingað eru allir vel-
komnir.“

Byggt á traustum grunni
Í deildinni Hólf og gólf í BYKO Breiddinni er boðið upp á breitt vöruúrval þegar kemur að baðherbergjum. Deildin byggir á traustum 
grunni þar sem áhersla er lögð á góða þjónustu. Sérstakur stílisti veitir viðskiptavinum ráðgjöf varðandi uppsetningu baðherbergis.

Ásta Sigurðardóttir stílisti leiðbeinir viðskiptavinum BYKO og Örn Haraldsson sölustjóri þjónustar verktakafyrirtækin. MYND/ANTON BriNK



Hvernig myndir þú lýsa baðherbergj-
unum þínum?
„Baðherbergin eru tvö og hvort 
með sinn karakterinn. Aðalbað
herbergið er kvenlegra með frí
standandi kari, steyptu gólfi og 
marmara. Það má segja að það 
sé undir smá Parísaráhrifum. 
Gestabaðherbergið er aðeins 
töffaralegra með svörtum flísum 
sem lagðar eru í „herringbone“ 
eða fiskibeinamynstur frá gólfi 
og upp í loft. Í sturtunni er svo 
lóðrétt óbein lýsing sem skapar 
kynþokkafulla stemningu. Inn
réttingar og blöndunartæki eru 
eins á báðum baðherbergjunum; 
sprautulakkaðar með viðarborð
plötu og vaski á borði. Tækin eru 
svört.“

Á hvað lagðir þú áherslu – hver var 
innblásturinn?
„Mig langaði til að prufa eitt
hvað nýtt og njóta þess að hanna 
fyrir sjálfa mig og mína. Hug
myndin var að skapa notalega 
en skemmtilega stemningu – 
eitthvað í líkingu við herbergi 
á „boutique“ hótelum þar sem 
oft ríkir nútímalegt og útpælt 
þema,“ segir Sæbjörg en henni 
þykir gaman að hanna baðher
bergi sem minna á hótelbaðher
bergi. „Ég vil hafa smá lúxus í 
bland við notagildi enda verja 
flestir miklum tíma á baðher
berginu.“ Gestabaðið var upp
haflega minna en Sæbjörg og 
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Stærra baðherbergið er kvenlegra með frístandandi kari, steyptu gólfi og marmara.  MYNDIR/ANTON

Sæbjörg sérpantaði blöndunartækin frá 
Ástralíu. 

Gestabaðið er töffaralegra með svörtum flísum sem lagðar eru í fiskibeinamynstur.

Sápurnar á gestabaðherberginu eru frá 
Zara Home. Röndótta skálin var keypt í 
Marokkó. Höndin er frá Hay.

Diskurinn undir Aesop sápunum, sem fást 
meðal annars í Ilmhúsinu, er frá ILVU og 
kertastjakinn líka. Svörtu eyrnapinnarnir 
eru frá Muji. Þessi skreyting er á stærra 
baðherberginu.

Sæbjörg rekur hönnunarstofuna S i D. Hún 
útskrifaðist sem innanhússhönnuður árið 
2011 og hefur unnið við fagið síðan bæði 
á arkitektastofum erlendis og hérlendis. 
Hægt er að skoða verk hennar á heima-
síðunni sid.is

Innréttingarnar og blöndunartækin eru 
eins á báðum baðherberjum; sprautulakk-
aðar með viðarborðplötu og vaski á borði. 

Eitt mikilvægasta rými heimilisins
Innanhússhönnuðurinn Sæbjörg Guðjónsdóttir segir eldhús og baðherbergi þau herbergi heimilisins sem skipta hvað mestu þegar 
kemur að því að selja eignir. Standi til að gera breytingar á þessum rýmum borgar sig því að vanda vel til verka og hugsa málin til 
enda. Sjálf keypti hún hús árið 2013 og hannaði meðal annars bæði bað og gestasalerni. Hún féllst á að sýna afraksturinn.

eiginmaður hennar stækkuðu 
það til að rýma fyrir sturtu. „Það 
er því frekar langt og mjótt en ég 
ákvað að leika mér að lengd
inni með því að leggja flísarnar 
í fiskibeinamynstur sem bein
ist að endanum og heldur áfram 
upp vegginn og svo yfir loftið í 
sturtunni. Ég setti svo sérstak
lega glært gler án festinga til að 
trufla ekki mynstrið.“

Hvaðan koma innréttingarnar, gólf-
efni og flísar?
Ég hannaði þær og fékk GKS 
til að smíða. Gólfið var steypt, 
pússað og mattlakkað. Flísarnar 
á gestabaðinu eru úr Flísabúð
inni en ég lét saga þær niður til 
að gera mynstrið. Ég sérpant
aði svo vaska og blöndunartæki 
frá Ástralíu því ég fann ekki það 
sem mig langaði í hér heima,“ 
segir Sæbjörg en hún er dugleg 
að fylgjast með nýjungum sem 
rata ekki alltaf hingað til lands. 
„Ég reyni alltaf að skapa eitt
hvað nýtt fyrir hvern viðskipta
vin og reyni yfirleitt að sérpanta 
eitthvað frá útlöndum enda 
ekkert gaman að fá hönnuð til 
að hanna fyrir þig rými sem er 
svo bara alveg eins og hjá næsta 
manni,“ segir Sæbjörg en hún 
hefur komið að hönnun hótela, 
veitingastaða og verslana ásamt 
því að hanna fyrir einkaheimili 
og skrifstofur.“

Að hverju þarf að huga þegar baðher-
bergi er breytt?
„Ég mæli auðvitað með að fólk 
leiti til fagmanns sem kemur 
með góðar lausnir og hannar 
rýmið svo það nýtist sem best 
og með þarfir eiganda í huga. 
Baðherbergi og eldhús eru þau 
herbergi sem selja hvað mest og 
mikilvægt að hugsa sig vel um 
áður en farið er af stað í breyt
ingar. Það þarf að hugsa rýmið 
til enda og skipuleggja það vel.“

Að hverju þarf helst að huga varðandi 
lýsinguna?
„Hún skiptir mjög miklu máli 
á baðherbergjum og þarf að 
vera góð til að rýmið nýtist sem 
best. Að mínu mati virkar góð 
blanda af beinni og óbeinni lýs
ingu best. Oft breytir miklu að 
bæta dimmer á ljósin sem fyrir 
eru og best er að hafa þau ekki 
öll á sama slökkvara til að geta 
skapað mismunandi stemn
ingu.“ Ljós beint ofan á höfuðið 
fyrir ofan spegil og vask mynd
ar að sögn Sæbjargar skugga á 
andlitið. „Því þarf oft að bæta 
við vegglýsingu sem skín fram
an á andlit eins og margir kann
ast við í förðunarherberjum leik
húsanna. Þetta skiptir sérstak
lega máli ef ætlunin er að mála 
sig við spegilinn.“

Hvaða skraut og fylgihlutir finnst þér 
tilheyra á baðinu?
„Það fer alveg eftir karakter íbúa. 
Mér finnst fólk þó mega vera að
eins djarfara ef það er með gesta
baðherbergi og nota til dæmis 
hringlaga spegil, skemmtilega 

vegglampa eða hangandi ljós. 
Það má líka alveg hugsa út fyrir 
kassann og skella myndum upp 
á vegg eða á hillu. Punkturinn 
yfir iið er svo auðvitað góður 
ilmur, sápur og kannski upprúll
uð þvottastykki sem bíða gesta.“

Er einhver baðherbergistíska ríkjandi 
um þessar mundir?
„Mér finnst margir vera að 
gera þau aðeins persónulegri. 
Blöndunartæki í öðrum litum 
en krómi eins og messing eða 
svörtu eru líka áberandi. Sömu
leiðis opnar sturtur og frístand
andi baðkör. Þá er ekki endi
lega verið að skella flísum á öll 
gólf og upp um alla veggi, enda 
þarf þess heldur ekki. Það er til 
dæmis vel hægt að nota máln
ingu eins og Akrýl 7 frá Lita
landi en hún er frábær í stað 
flísa. Þá finnst mér lögun og 
stærð flísa líka vera að breyt
ast. Þessar hefðbundnu 30x60 
eru að víkja fyrir skemmti
legum stærðum eins og 80x80 
og 10X10 svo dæmi séu nefnd. 
Þegar kemur að fylgihlutum 
og skrauti má segja að Aesop 
og La:Bruket sápurnar tröllríði 
öllu ásamt fallegum grænum 
plöntum sem lífga upp á rýmið.
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Aldís Axelsdóttir sölustjóri 
segir nýja baðdeild rúm
góða og því hægt að sýna 

fjölbreytt úrval, enda séu bað
herbergi afar misjöfn. „Reyndar 
eru þau stærri hér á landi miðað 
við víða annars staðar, en í flest
um tilvikum þarf að nýta pláss
ið mjög vel.“ Hún segir að það 
sé nánast sama hver stærð bað
herbergisins sé eða að hvaða stíl 
fólk sé að leita – það ætti að finna 
eitthvað við hæfi í vöruúrvali 
IKEA. „Veggfestu skápunum og 
vaskaskápunum er hægt að raða 
saman eftir þörfum. Flestir vilja 
setja upp eins mikið af skápum 
og plássið leyfir til að hafa sem 
mest af hirslum. Svo er líka hægt 
að fá frístandandi skápa á mjög 
góðu verði,“ segir Aldís. Þar sem 
plássið sé lítið henti best að hafa 
handlaugina sem nettasta. „Þar 
hentar til dæmis minnsta stærð
in í LILLANGEN línunni full
komlega, enda er hún hönnuð 
til að nýta lítið rými sem best. 
GODMORGON er svo vinsæl
asta línan okkar í baðherbergis
deildinni.“ Henni tilheyri breitt 
úrval af vaskaskápum og vegg
skápum í nokkrum litum, spegl
um og lýsingu. „GODMORGON 
hefur verið vinsæl um árabil, 
enda falleg og sígild, og svo er 
hún með 10 ára ábyrgð, eins 
og öll blöndunartækin. Vegg
skápar með spegilhurðum eru 
mjög vinsælir enda er tilvalið 
að nýta plássið bak við spegil
inn fyrir snyrtivörur og smádót, 
sem flestir kannast við að safn
ist upp á baðherberginu. Það 
er í raun mjög mikið sem þarf 
að koma fyrir á baðherberginu; 
snyrtivörur, smádót, hreinlætis
vörur, handklæði, baðleikföng 
og annað. Hirslurnar eru því 
mjög mikilvægar svo hægt sé að 
halda herberginu snyrtilegu,“ 
segir Aldís.

Einföld uppsetning
Hún segir uppsetningu á inn
réttingunum einfalda, og á 
flestra færi að sjá um hana, en 
viðskiptavinum standi líka til 
boða fjölbreytt þjónusta gegn 
vægu gjaldi ef þeir vilji það 
heldur. „Ef ætlunin er að hanna 
nýtt baðherbergi frá grunni er 
Home Planner teikniforritið 
okkar fyrsta stoppistöð. Það er 
hægt að nálgast það frítt á vefn
um okkar. Þar eru allar innrétt
ingarnar, úrval af nýjum borð
plötum, vaskar, blöndunartæki 
og aukahlutir. Það er því hægt 
að leika sér með liti, vörur og 
útlit þangað til rétta innrétt
ingin og heildarútlitið er fund
ið. Forritið heldur líka utan um 
öll vörunúmerin svo ekkert 
gleymist þegar komið er í versl
unina. Það er því mjög sniðugt 
að nýta sér það sem mest,“ segir 
Aldís.

Lítil skref breyta miklu
Ef f járhagurinn, t ími eða 
annað bjóða ekki upp á al
gjöra yfirhalningu á baðher
berginu, eða ef innrétting
in er í góðu lagi en þörf á smá 
endurnýjun, segir Aldís samt 
hægt að gera mikið í smærri 
skrefum. „Stundum þarf þó 
ekki stórframkvæmdir til að 
breyta heilmikið til. Það er 
hægt að nota vefnaðarvöru, 
spegla, plöntur og aðra auka
hluti til að gjörbreyta baðher
berginu á einfaldan og hag
kvæman hátt. Það getur gert 
mikið að skipta aðeins um stíl, 
skipta til dæmis stílhreinu stáli 
út fyrir mynstur og mýkt – eða 
öfugt,“ segir Aldís. Það sé alltaf 
gaman að breyta til og að fólk 
finni örugglega það sem vant
ar í baðherbergisdeild IKEA – 
allt frá nýjum handklæðum til 
innréttinga.

Notalegt baðherbergi gerir 
daginn svo miklu betri
Baðherbergið er í aðalhlutverki á heimilinu í upphafi dagsins og aftur þegar honum lýkur. Herbergið tengist hreinlæti og snyrtingu 
og því sjálfsagt að gera það sem notalegast. Baðherbergisdeildin í IKEA er nú sérstaklega glæsileg eftir umfangsmiklar endurbætur 
nýlega. Þar er fjölbreyttum innréttingum stillt upp ásamt aukahlutum eins og speglum, lýsingu, smávöru og vefnaðarvöru þannig að 
hver sá sem er að hugleiða endurnýjun á baðherberginu ætti að fá fullt af innblæstri og góðum hugmyndum.

Þegar innréttingin er komin á sinn stað er útlitið fullkomnað með fallegri smávöru. Litrík vefnaðarvara setur sterkan svip á 
hvítt baðherbergi – og svo er einfalt að 
breyta til eftir þörfum.

LILLÅNGEN línan er tilvalin á lítil baðherbergi. Grunnur vaskaskápur og hár skápur nýta 
plássið til fulls.

GODMORGON línan er vinsælasta baðherbergislínan í IKEA, enda sígild og með 10 ára ábyrgð. Hér eru notaðir RÅGRUND aukahlutir úr 
hlýlegum bambusvið, sem er umhverfisvænt og sterkt náttúrulegt hráefni.

Það eru ótal smáhlutir sem þarf að geyma á baðherberginu. Með snjöllum hirslum verða skúffurnar skipulagðar og óreiðan er á 
bak og burt.
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Steindór Elísson, verslunarstjóri hjá 
Slippfélaginu í Dugguvogi, segir að 
algengt sé að fólk máli baðherbergi. 

Það sé ódýrari kostur en að flísaleggja. 
Einnig þurfi yfirleitt að mála eitthvað 
meðfram flísum. „Gæta þarf að þegar 
málað er í kringum baðkar eða sturtu að 
hreinsa vel með góðum fituhreinsi. Það er 
til mjög gott hreinsiefni sem heitir Delf-
in fettlösare sem vinnur vel á fitumynd-
un. Það er blandað einn á móti einum í 
vatni og úðað á flötinn. Síðan er efnið látið 
standa í 20 mínútur áður en það er skolað 
af. Gott er að nota efnið í sturtuklefum og 
á veggi í kringum baðkar.“

Steindór segir að ef málningin sé farin 
að flagna við baðkarið þurfi að skafa allt 
slíkt í burtu og spartla með rakaþolnu 
spartli. Síðan er grunnað með vatnsheld-
um akrýlgrunni og síðan er mikilvægt að 
mála með akrýl-málningu sem er til í fjór-
um gljástigum, 7, 20, 35 og 85% gljáa. Hún 
er myglu- og sveppaþolin. Við ráðleggjum 
fólki alltaf að nota slíka málningu á bað-
herbergi og jafnvel í þvottahúsum líka.“

Steindór segir að oft þurfi að mála loft-
in á baðherbergjum þótt veggir séu flísa-
lagðir og þá er þessi sama málning notuð. 
Hún er miklu sterkari en venjuleg inni-
málning og hentar vel þar sem er mikill 
raki og bleyta. Raki getur skapað sveppa-
myndun. „Ef notuð eru rétt efni gefst vel 
að hafa baðherbergið málað í stað flísa,“ 
segir Steindór.

Þegar hann er spurður um vinsældir 
lita um þessar mundir, segir hann að ljósir 
litir séu alltaf vinsælastir. „Allir ljósir litir 
eru vinsælir, alveg hvítir eða hvíttónað-
ir. Ég seldi reyndar svartan lit á baðher-
bergi fyrir stuttu, þannig að þetta er auð-
vitað misjafnt. Gráir tónar hafa sömuleið-
is verið vinsælir lengi en eru á útleið fyrir 
pastelliti,“ segir Steindór sem hefur unnið 
í málningarbransanum í 32 ár og veit hvað 

hann syngur í þessum efnum. „Litatískan 
fer alltaf í hringi.“

Steindór segir að ef málað er af fag-
mennsku og með vönduðum efnum geti 
málningin dugað í sex ár og jafnvel leng-
ur. „Oft er fólk bara að skipta um liti frek-
ar en að málningin sé orðin ljót.“

Mikið hefur verið rætt um myglusvepp 
undanfarið. Steindór segir að ef einhver 
svartur blettur sjáist í hornum eða ann-
ars staðar á málningunni þurfi þeir sér-
staka meðhöndlun. „Við eigum til klór-
sápu sem heitir Alg & Mögeltvätt en hún 
drepur alla virkni í blettinum. Efninu er 
úðað á blettinn og látið standa í 20 mínút-
ur. Síðan þrifið á eftir. Þá er óhætt að mála 
yfir án þess að eiga á hættu að myglu-
sveppur breiðist út.“

Þrífa þarf fitu af veggjum áður en 
baðherbergið er málað aftur 
Margir kjósa að mála allt baðherbergið í stað þess að flísaleggja. Oft eru flísar lagðar til hálfs á móti málningu. Það þarf þó að hafa 
ýmislegt í huga áður en málað er og vanda skal til verksins. Ljósir litir eru vinsælastir um þessar mundir en pastellitir að koma.

Ljósir litir eru vinsælir á baðherbergið. Hægt er að fá fallega liti með handklæðum. 

Hvít baðherbergi eru vinsæl um þessar mundir.  
Pastel-litir eru þó að koma sterkir inn. 

Hægt er að koma í veg 
fyrir myglusvepp.

Sá allra dýrasti
Dýrasti klósettpappír sögunnar er úr 22 karata gullflögum og kostar rúllan 
um 163 milljónir króna. Um er að ræða þriggja laga pappír sem fram-
leiddur er af ástralska fyrirtækinu Toilet Paper Man. Eftir að starfsmenn 
þess höfðu notað gullslegið klósett í Dubai í Sameinuðu arabísku fursta-
dæmunum fyrir nokkrum árum kom þessi hugmynd eðlilega upp: Hvers 
vegna ekki að fara alla leið og framleiða klósettpappír úr gullflögum?

Undirbúningur hófst strax við heimkomuna og nú er varan loks komin 
á markað. Á þessu stigi hefur fyrirtækið þó bara framleitt eina rúllu enda 
tæpast mikil eftirspurn eftir slíkri lúxusvöru.

Eðalvara á borð við þessa er seld í glæsilegum gjafaumbúðum auk þess 
sem dýrindis kampavín fylgir að sjálfsögðu hverri rúllu. Viti menn ekki aura 
sinna tal má skoða þann möguleika að fjárfesta í gullhúðuðu klósetti sem 
Hang Fung Gold Technology Group selur en stykki kostar um 315 milljónir 
króna.

Að sögn talsmanns fyrirtækisins er klósettpappírinn 100% öruggur fyrir 
afturendann.

Gullklósettpappír

BAÐHERBERGIS-

Mán. - fim. kl. 09-18   - Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumarÞitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í 
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um 
samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst við 
líka uppsetningu og endanlegan frágang.
Fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Fjölbreytt úrval aF hurðum, Framhliðum, 
klæðningum og einingum

styrkur - ending - gæði

HÁGÆða DaNSKar

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

15Ára
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FASTEIGNIR.IS
40. tbl.

Fasteignasalan Torg hefur til 
sölu einbýlishús við Hraunás 
6 í Garðabæ.OPIÐ HÚS verður 
í dag, mánudaginn 5. október 
frá klukkan 17.30 til 18.

Húsið er stórglæsilegt með inn-
byggðum bílskúr og möguleika á 
aukaíbúð með sérinngangi. Það 
stendur á frábærum útsýnisstað 
í Ásahverfi í Garðabæ.

Húsið er á tveimur hæðum, 
skráð 302,9 fm en að auki er um 

100 fm óskráð rými og eignin 
því samtals um 400 fm. Húsið er 
steypt, stendur neðan götu og 
óhindrað útsýni er yfir hraunið, 
í átt að Bessastöðum og Snæ-
fellsjökli.

Garðurinn er fullkláraður, 
verðlaunagarður. Innréttingar 
og efnisval er allt samræmt og 
fallegt. Eigandi skoðar skipti á 
minni eign.
Efri hæð: Forstofa og innan-
gengt í tvöfaldan 41 fm bílskúr. 
Úr stofa/borðstofu er gengið út 

á rúmgóðar um 18 fm suður-
svalir. Eldhús, baðherbergi og 
hjónaherbergi.
Neðri hæð: Hægt er að ganga 
niður steyptan stiga en einnig er 
sérinngangur að neðri hæðinni 
þar sem útbúa mætti séríbúð. 
Í dag eru á neðri hæðinni tvö 
stór um 20 fm svefnherbergi, fjöl-
skyldurými, sjónvarpsherbergi, 
baðherbergi og tvær geymslur.

Auk þess er ca 100 fermetra 
óskráð rými sem er gluggalaust 
með inngang úr stigaholi.

Glæsieign í Garðabæ
Húsið stendur á frábærum útsýnisstað.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Stefán Már 
Stefánsson 

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Stærðir eru frá 71,1 fm til 102,3 fm. Öllum íbúðum fylgja stæði í 
bílageymsluhúsi. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar, en án gólf
efna nema á baðherbergi og í anddyri. Í sumum íbúðanna er 
mikil lofthæð og öðrum fylgja allt uppí 28 fm verönd. Allar íbúðir 
með suðursvölum, fallegt útsýni.  Verð frá 27,5 milljónir. 
Traustur byggingaraðili, Flotgólf byggingarverktakar. 
Afhending í janúar 2016. Allar frekari upplýsingar má finna á 
www.heimili.is.

Til sýnis og sölu  vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á 
góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar 
með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118176 fm. Bjartar íbúðir með 
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum 
að hluta. Afhending við kaupsamning. 
Verð frá 49,8 milljónir.

Glæsilegt 34 íbúða fjölbýli fyrir 55 ára og eldri i, staðsett  í rólegu 
og friðsælu umhverfi rétt við Elliðavatn. Margar íbúðirnar eru 
með fallegu útsýni yfir vatnið. Á sama reit er þjónustumiðstöðinn 
Boðinn sem vetir margs konar þjónustu. Íbúðirnar er afhentar 
fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergjum. Í boði eru 
íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja herbergja. 
Flestum íbúðum fylgir auk þess stæði í bílageymslu.  
Afhending í mars 2016. Verð frá 30,9 millj. 

Freyjubrunnur 20 – 6 íbúðir eftir Hraungata 1 – Grb – 3 íbúðir eftir Boðaþing 1-3, - 12 íbúðir eftir

Landmark leiðir þig heim!
Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Sími 512 4900 • landmark.is Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

 Rúmg. 4ra herb. 85,9 fm. íb. + 25,2 fm bílsk.  
 Öll endurnýjuð. 4. hæð 
 Endurnýjað eldhús og bað 
 3 svefnherbergi 
 Suðursvalir 
 Vel umgengin eign 
 Stórbrotið útsýni 

 Afhending STRAX, við kaupsamning  
 Möguleg yfirtaka á ca.23 millj kr láni frá LSB  
 Afborgun 125 þús pr/mán. 
 Sér inng. Þvottah og geymsla, sama hæð. 
 Vel skipulögð íbúð, skráð Þ.Í.  fm 102,6  
 Hægt að gera útgengi út í garð 
 Jarðhæð, lítillega niðurgrafin  

Opið hús fim. 8. okt. 
 kl. 17:30-18:00 

Ásbraut 19 

29,9 m 

Safamýri 59 
Opið hús fim. 8. okt. 

 kl. 16:30-17:00 

33,8 m 

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

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

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

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650



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

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

krókamýri dimmuhvarf

Krókamýri - Garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í  Garðabæ.  Húsið að utan og þak eru nýlega 
máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að 
byggja bílskúr á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í skóla, 
íþróttasvæði og aðra þjónustu. Verð 42,5 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.
Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, eldhúsi, arinstofu og 
herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 upp 
í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og sér bað-
herbergi innaf. Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Grasflatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin halda sér víðast 
hvar. Verð 125,0 millj.

Þorláksgeisli. endaraðhús.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á 
frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð 
hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað. Rúmgóðar suðursvalir auk 
stórrar og skjólsællar viðarverandar til suðurs. 

álfhólsvegur - kópavogi.
Fallegt 203,5 fm.  raðhús sem er kjallari og tvær hæðir að meðt. 37,8 fm. bílskúr á 
þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Möguleiki er að útbúa séríbúð í kjallara en einnig 
er sérinngangur er í hann. Búið er að endurnýja þak á húsi og bílskúr. Lóðin er 
mjög snyrtileg með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verönd til suðurs út af 
stofum. Stutt er í alla skóla og ýmsa þjónustu.

hlíðarás - hf. einbýlishús á útssýnisstað.
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. 
Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til 
norðurs og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.Aukin 
lofthæð er á báðum hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. Nánari 
uppl. veittar á skrifstofu. 

ljósvallagata 22. frábær staðsetning.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel staðsettu steinsteyptu fjórbýlis-
húsi.  Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stórir gluggar til suðurs út af stofu. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta til undir súð 
til suðurs.  Verið velkomin.

langalína – sjálandi garðabæ. 
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Sel-
tjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. 
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. 
Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd.

naustabryggja. útsýnisíbúð, stórar svalir.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni með frábæru 
útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og úr stofu. 
 Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með  
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. 

hamraborg 20 – kópavogi. Öll endurnýjuð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 52,9 fm. íbúð að meðtaldri 4,6 fm. geymslu á 3. 
hæð (efstu) með suðursvölum. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, inni-
hurðar, skápar og öll gólfefni. Þá var íbúðin öll máluð. Sameiginlegur fallegur garður. 
Aðgangur að opinni bílageymslu. Íbúð merkt 0301. 

langalína - sjálandi garðabæ
Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftu-
húsi, ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð 
með fallegum samstæðum eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög 
stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu og eldhúsi. Tvennar svalir aðrar mjög stórar. 

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð 
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir 
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt 
fyrir framan húsið með hitalögnum undir. Stutt í alla þjónustu.

37,9 millj.

47,9 millj.

46,5 millj.

22,9 millj.

39,9 millj.

43,9 millj.

56,9 millj.

46,9 millj.

,

SÉRBÝLI 3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Furuás 23, 25 og 27, Hafnarfirði
Raðhús á einstökum útsýnisstað
Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst í Furuási í Hafnarfirði. Húsin 
er staðsteypt og með hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir eru útaf stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi.  Fjögur 
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en að innan skilast húsin 
tilbúin undir innréttingar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda götu við opið svæði og stutt er í fallegar útivistarperlur.  

Vatnsstígur. Glæsileg útsýnisíbúð á 6. hæð.
Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í  bílageymslu í kjallara hússins.  
Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa. 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. 

verð 95,0 millj.

furuásvatnsstígurÓskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

VindakóR 10-12- kópaVogi.
nýjaR 4Ra og 5 HERbERgja ÍbúðiR.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og gunnars.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða 
afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum 
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða 
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og 
gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum.

 Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og 
gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Glæsileg 91,3 fm. íbúð á 2. hæð í mjög fallegu 
timburhúsi við Laufásveg með útsýni yfir Reykja-
víkurtjörn og víðar.  

Mjög mikil lofthæð er í íbúðinni og fallegir gifslistar 
og rósettur eru í loftum. Íbúðin hefur verið mjög 
mikið endurnýjuð hið innra á sl. árum, m.a. gólfefni, 
baðherbergi, eldhúsinnrétting, raflagnir og tafla, 
settur gólfhiti í alla íbúðina o.fl. 

Staðsetning eignarinnar er frábær í hjarta  
miðborgarinnar.

verð 44,9 millj

Laufásvegur. 4ra herbergja - útsýni yfir Reykjavíkurtjörn. 

Mjög björt, fallega og vel skipulögð 98,7 fm. íbúð á 
3. hæð, efstu, við Rauðalæk, að meðtalinni 3,9 fm. 
sér geymslu í kjallara hússins.  

Íbúðin skiptist í hol, samliggjandi skiptanlegar 
stofur, rúmgott eldhús með góðum innréttingum, 2 
barnaherbergi, hjónaherbergi með fataskápum og 
baðherbergi með sturtuklefa.  

Svalir til suðurs og fallegt útsýni. 

verð 39,9 millj.

Rauðalækur – 5 herbergja á efstu hæð

Til sölu byggingarréttur á frábærum stað við Sólvallagötu 79 í Reykjavík, á svokölluðum Bykó-reit. 

Á lóðinni, sem er 4.163 fermetrar að stærð, má skv. núgildandi deiliskipulagi frá árinu 2006 byggja 
allt að 8.350 fermetra íbúðarhúsnæði ofanjarðar auk bílastæða í bílakjallara. 

Þær byggingar, sem á lóðinni standa í dag eru að stærstum hluta í útleigu.  
Um er að ræða 1.483 fermetra steinsteypta húseign, sem er í útleigu auk 486,0 fermetra skýlis, 
sem er óútleigt. 

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu  
gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500

Sólvallagata 79 - Byggingarréttur

• Furuás 23 - endahús – stærð 233,4 fermetrar. Verð 55,0 millj.
• Furuás 25 - miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar. Verð 55,0 millj.
• Furuás 27- endahús – stærð 233,4 fermetrar. Verð 55,0 millj.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

krókamýri dimmuhvarf

Krókamýri - Garðabæ. 
Mjög fallegt og bjart 106,3 fm. parhús á tveimur hæðum á mjög góðum stað í  Garðabæ.  Húsið að utan og þak eru nýlega 
máluð. Að innan er húsið í mjög góðu ástandi. Stofa með gluggum í suður og vestur. Fjögur herbergi. Mögulegt væri að 
byggja bílskúr á lóðinni. Lóð með tyrfðum flötum og viðarverönd. Staðsetning eignarinnar er mjög góð og stutt er í skóla, 
íþróttasvæði og aðra þjónustu. Verð 42,5 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.
Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, eldhúsi, arinstofu og 
herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 upp 
í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og sér bað-
herbergi innaf. Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Grasflatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin halda sér víðast 
hvar. Verð 125,0 millj.

Þorláksgeisli. endaraðhús.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á 
frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð 
hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaher-
bergi. Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað. Rúmgóðar suðursvalir auk 
stórrar og skjólsællar viðarverandar til suðurs. 

álfhólsvegur - kópavogi.
Fallegt 203,5 fm.  raðhús sem er kjallari og tvær hæðir að meðt. 37,8 fm. bílskúr á 
þessum eftirsótta stað í Kópavogi. Möguleiki er að útbúa séríbúð í kjallara en einnig 
er sérinngangur er í hann. Búið er að endurnýja þak á húsi og bílskúr. Lóðin er 
mjög snyrtileg með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verönd til suðurs út af 
stofum. Stutt er í alla skóla og ýmsa þjónustu.

hlíðarás - hf. einbýlishús á útssýnisstað.
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. 
Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til 
norðurs og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.Aukin 
lofthæð er á báðum hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. Nánari 
uppl. veittar á skrifstofu. 

ljósvallagata 22. frábær staðsetning.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg 80,6 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í vel staðsettu steinsteyptu fjórbýlis-
húsi.  Svalir til vesturs útaf eldhúsi. Stórir gluggar til suðurs út af stofu. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Hús að utan yfirfarið og málað.  Íbúðin er að hluta til undir súð 
til suðurs.  Verið velkomin.

langalína – sjálandi garðabæ. 
Glæsileg 128,4 fm. íbúð á 2. hæð á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Sel-
tjarnarnesi. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. 
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórt opið rými sem í eru eldhús og stofur. 
Setustofa er með miklum gluggum. Örstutt er í ylströnd.

naustabryggja. útsýnisíbúð, stórar svalir.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni með frábæru 
útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og úr stofu. 
 Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með  
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. 

hamraborg 20 – kópavogi. Öll endurnýjuð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 52,9 fm. íbúð að meðtaldri 4,6 fm. geymslu á 3. 
hæð (efstu) með suðursvölum. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, inni-
hurðar, skápar og öll gólfefni. Þá var íbúðin öll máluð. Sameiginlegur fallegur garður. 
Aðgangur að opinni bílageymslu. Íbúð merkt 0301. 

langalína - sjálandi garðabæ
Mjög falleg 106,7 fm.  íbúð á 1. hæð að meðtaldri 7,9 fm.  geymslu í nýlegu lyftu-
húsi, ásamt sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða óvenju rúmgóða íbúð 
með fallegum samstæðum eikarinnréttingum og parketi og flísum á gólfum. Mjög 
stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu og eldhúsi. Tvennar svalir aðrar mjög stórar. 

garðatorg - garðabæ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð 
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir 
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt 
fyrir framan húsið með hitalögnum undir. Stutt í alla þjónustu.
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Furuás 23, 25 og 27, Hafnarfirði
Raðhús á einstökum útsýnisstað
Frábærlega staðsett raðhús á tveimur hæðum með mikilli lofthæð á einstökum útsýnisstað innst í Furuási í Hafnarfirði. Húsin 
er staðsteypt og með hlöðnum milliveggjum. 12,1 fermetra svalir eru útaf stofum og útgengi á verönd úr eldhúsi.  Fjögur 
svefnherbergi og fataherbergi innaf hjónaherbergi. Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð, en að innan skilast húsin 
tilbúin undir innréttingar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð í enda götu við opið svæði og stutt er í fallegar útivistarperlur.  

Vatnsstígur. Glæsileg útsýnisíbúð á 6. hæð.
Glæsileg 135,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum á 6. hæð við Vatnsstíg auk sér bílastæðis í  bílageymslu í kjallara hússins.  
Tvö herbergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa. 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. 

verð 95,0 millj.

furuásvatnsstígurÓskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

VindakóR 10-12- kópaVogi.
nýjaR 4Ra og 5 HERbERgja ÍbúðiR.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum 
svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og gunnars.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða 
afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum 
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða 
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og 
gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 

Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 87,5 
fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góð-
um svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum.

 Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

byggingaraðili er: byggingarfélag gylfa og 
gunnars.

Naustavör 2 – 12,  Kópavogi.  Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Glæsileg 91,3 fm. íbúð á 2. hæð í mjög fallegu 
timburhúsi við Laufásveg með útsýni yfir Reykja-
víkurtjörn og víðar.  

Mjög mikil lofthæð er í íbúðinni og fallegir gifslistar 
og rósettur eru í loftum. Íbúðin hefur verið mjög 
mikið endurnýjuð hið innra á sl. árum, m.a. gólfefni, 
baðherbergi, eldhúsinnrétting, raflagnir og tafla, 
settur gólfhiti í alla íbúðina o.fl. 

Staðsetning eignarinnar er frábær í hjarta  
miðborgarinnar.

verð 44,9 millj

Laufásvegur. 4ra herbergja - útsýni yfir Reykjavíkurtjörn. 

Mjög björt, fallega og vel skipulögð 98,7 fm. íbúð á 
3. hæð, efstu, við Rauðalæk, að meðtalinni 3,9 fm. 
sér geymslu í kjallara hússins.  

Íbúðin skiptist í hol, samliggjandi skiptanlegar 
stofur, rúmgott eldhús með góðum innréttingum, 2 
barnaherbergi, hjónaherbergi með fataskápum og 
baðherbergi með sturtuklefa.  

Svalir til suðurs og fallegt útsýni. 

verð 39,9 millj.

Rauðalækur – 5 herbergja á efstu hæð

Til sölu byggingarréttur á frábærum stað við Sólvallagötu 79 í Reykjavík, á svokölluðum Bykó-reit. 

Á lóðinni, sem er 4.163 fermetrar að stærð, má skv. núgildandi deiliskipulagi frá árinu 2006 byggja 
allt að 8.350 fermetra íbúðarhúsnæði ofanjarðar auk bílastæða í bílakjallara. 

Þær byggingar, sem á lóðinni standa í dag eru að stærstum hluta í útleigu.  
Um er að ræða 1.483 fermetra steinsteypta húseign, sem er í útleigu auk 486,0 fermetra skýlis, 
sem er óútleigt. 

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu  
gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500

Sólvallagata 79 - Byggingarréttur

• Furuás 23 - endahús – stærð 233,4 fermetrar. Verð 55,0 millj.
• Furuás 25 - miðjuhús – stærð 249,2 fermetrar. Verð 55,0 millj.
• Furuás 27- endahús – stærð 233,4 fermetrar. Verð 55,0 millj.



 Einbýli 

Hnjúkasel 7 107 Rvk.
Vandað vel staðsett þrílyft 247,8 fm einbýlishús með 
innbyggðum 52,2 fm bílskúr.  Á miðhæðinni er forstofa, 
hol, stór stofa, stórt eldhús, tvö herbergi og baðherbergi.  
Í risinu er stórt fjölskyldurými með arni, baðherbergi og 
stórt herbergi.  Í kjallara/jarðhæð er hol, bakforstofa, 
baðherbergi m. saunaklefa, stórt þvottahús, geymsla, 
herbergi og bílskúrinn en hann er tvískiptur þar sem an-
nar helmingur hans er nýttur sem íbúðarrými (herbergi) 
en hinn sem bílskúr.  Innaf bílskúrnum er köld geymsla.  
V. 74 m. 9046 

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Dimmuhvarf 29 er fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög 
góðum stað innarlega í botnlangagötu. Húsið er 194 fm 
bílskúr er skráður 59 fm og hesthús er skráð 87 fm. Góðar 
innréttingar 4 svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. 
Eignin er til afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

Hólastekkur 5 111 Rvk.
Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið 
útsýni er til norðurs, stutt í helstu þjónustu og útivista-
paradísina Elliðaárdalinn.  Hverfið er rólegt og ákaflega 
skjólsælt.  V.  Tilboð 8958

Kleifarvegur 1 104 Rvk.
Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thord-
arsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk 
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara 
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni 
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. 
hæð skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi 
og geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla.  V. 69,8 
m. 3651

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.  V. Tilboð 8739

 Parhús

Víkurströnd 3 170 
 Glæsilegt 280 fm parhús með bílskúr við Víkurströnd. 
Húsið sem er á pöllum var teiknað af Gunnari Kr. Friðb-
jörnssyni arkitekt. Húsið var byggt árið 1982 og er með 
nýju járni á þaki og nýmálað að utan. Glæsilegar stofur 
með arni. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, fimm herbergi 
og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð og birta eru í efri hluta 
hússins. Glæsilegt útsýni til sjávar. MAGNEA S. SVER-
RISDÓTTIR SÝNIR HÚSIÐ. HAFIÐ SAMBAND Í SÍIMA 861 
8511. V. 79,5 m. 8970

 raðhús

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955 

Kársnesbraut Kópavogi
Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæðum við Kársnes-
braut í Kópavogi.  Innbyggður bílskúr. Falleg gróin lóð til 
suðurs með hellulagðri verönd og skjólvegg. Glæsilegt 
útsýni frá efri hæð hússins. V.  52,9 m. 8813

 4ra-6 hErbErgja

Meistaravellir 35 107 Rvk.
Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð á 
2. hæð. Um er að ræða neðstu blokkina við Meistarav-
elli rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, 
eldhús, gang/svefnálmu, þrjú herbergi og baðherbergi. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús og 
þurkherbergi. V. 40,7 m. 9054 

Leifsgata 12 101 Rvk.
Vel staðsett og björt 92,2 fm 4-5 herbergja enda íbúð 
á 3. hæð (efstu) við Leifsgötu í Reykjavík ásamt 53 fm 
bílskúr sem hefur verið innréttaður sem stúdíó með 
eldhúsaðstöðu og snyrtingu. Heildarstærð er  145,2 fm. 
Rúmgóðar L-laga svalir til suðvesturs. V. 42,8 m. 8998 

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum. 
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

Lækjasmári 2 201 Kópavogi
Laus strax: 4ra herberja 111,7 fm íbúð á 2. hæð í fallegu 
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir að hluta.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús.  V. 35 m. 9041 

 3ja hErbErgja

Vallakór 2d 203 Kópavogi  íbúð merkt 01-08. 
Ný fullbúnin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd 
og svölum ásamt bílastæði í bílakjallara. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til 
afhendingar.  V. 39,5 m. 9039

 Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
*Mikið áhvílandi, lág útborgun. Mjög falleg og björt 94,4 
fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. 
Mikið útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
baðherbergi, tvö herbergi og geymslu (hægt að hafa þrjú 
herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 1881 

Álftamýri  íbúð merkt 03-06. 
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð 
innrétting í eldhús og standsett baðherb. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus V. 29,8 m. 9007 

Snorrabraut 35a 
Falleg og frábærlega staðsett ca 91 fm 3-4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð við Snorrabraut í Reykjavík. Húsið er 
nýlega endursteinað að utan og með rúmgóðum svölum 
til suðurs. Þá er stúdíó herbergi í kjallara með baðher-
bergi.   V. 33,9 m. 9004

Álfholt 16 – laus strax. 
3 herbergja 94,5 fm, íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við 
Álfholt í Hafnarfirði.  Íbúðin er laus strax, sölumenn sýna. 
V. 24,5 millj. 

 2ja hErbErgja 

Öldugata 31 220 Hafnarfirði
Þriggja herbergja 45,6 fm íbúð í risi í tvíbýlishúsi. Sa-
meiginlegur inngangur. Íbúðin er laus við kaupsamning, 
lykla á skrifstofu. V. 17,9 m. 8995 

 lóðir

Leirvogstunga 31 - 270 Mosfellsbær
Vel staðsett 742,3 fm lóð undir einbýlishús við Leirvogs-
tungu 31 í Mosfellbæ. Falleg sjávar- og borgarsýn er frá 
lóðinni. Gatnagerðagjöld hafa verið greidd. V. 6,5 m. 4537 

  atvinnuhúsnæði

Bæjarlind 14-16 201 
218,9 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð til sölu. Um 
er ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði sem hefur verið 
endurnýjað að innan.  Rýmið skiptist upp í rúmgóð opin 
vinnurými, salerni, fundarherbergi, geymslur og eldhús. 
Slípaður og lakkaður steinn er á gólfum. Eignin er laus 
strax. V. 39 m. 8634 

Hverfisgata 125, 101 Reykjavík
Einstaklega vel staðsett atvinnueining samtals 211 fm 
að stærð í húsi sem byggt var 2007. Eignin er skráð sem 
hárgreiðslustofa/þjónusturými. Hluti (53,1 fm) eru stórar 
geymslur í kjallara.  Mjög góð aðkoma. Húsnæðið er að 
mestu stór salur með snyrtingu, eldhús,ræstikompu og 
tveimur herbergjum. Laust við kaupsamning og sölumenn 
sýna.  V. 34,9 m. 8397 

Stórhöfði 17 110 Reykjavík
256,7 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð við Stórhöfða í 
Reykjavík. Í dag er eigninni skipt upp í þrjár einingar sem 
hver um sig er með sér inngang og sér snyrtingu. Ein 
eining er í útleigu. V. 31 m. 4543 

 50 ára og Eldri.

Naustahlein 7 210  íbúð merkt 01-01. 
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 2-3ja herbergja ca 78 
fm parhús á einni hæð ásamt 23 fm bílskúr. Nýtt þak, ný 
eldhúsinnrétting og hluti af baðherbergi endurnýjað. 
Parket og flísar á gólfi. Tvær verandir með skjólveggjum. 
Kaupendur þurfa að vera 60 ára eða eldri.  V. 38 m. 8874

 vEsturbrún 16
nEðri sérhæð. 

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 148,7 fm neðri sérhæð í vel staðsettu 
þríbýlishúsi. Sérinngangur. Sérmerkt bílastæði við inngang. Stór verönd. 
Parket, granit, innfellt lýsing o.fl. Einstaklega vel staðsett íbúð með tveimur 
stórum herbergjum ( hægt að hafa þrjú herbergi). Opið eldhús, stórar stofur 
og útsýni. Aukarými á jarðhæð sem gefur ýmsa möguleika.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,9 m. 9049

Efstasund 29 
Efri sérhæð

 
Mjög falleg 4ra herb. efri sérhæð í 2-býlishúsi.Íbúðin skiptist m.a. í stofu og 
þrjú herbergi. Nýstandsett eldhús og nýtt parket á stofu, eldhúsi og herber-
gum. Rúmgóðar svalir.   Eignin verður sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. Verð 34,9 millj.

 grandavEgur 47 107 rvk. 
íbúð mErkt 08-05. 

 
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. Íbúðin er fyrir félags-
menn í Félagi eldri borgara. Sér þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og 
góð sameign, húsvörður.  Eignin verður sýnd mánudaginn 5.okt milli kl. 17:15 
og 17:45  9035

 hringbraut 113 107 rvk. 
íbúð mErkt 03-01. 

 
Mikið endurnýjuð og snyrtileg tveggja herbergi 51,2 fm íbúð á 3.hæð. Eldhús 
er með nýlegri innréttingu. Sturta og vegghengt wc. í baðherbergi. Hús nýleg 
viðgert og steinað að utan. Rúmgóð og falleg íbúð.  Eignin verður sýnd mán-
udaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.23,9 m. 9036

Eskihlíð 16 105 rvk. 
íbúð mErkt 02-01.

 
Falleg og björt 119,9 fm 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Eskihlíð í Rey-
kjavík. Rúmgóð íbúð með vestur svölum, aukaherbergi í risi með aðgengi að 
snyrtingu og tvær geymslur í kjallara, önnur með glugga. Húsið er ný málað 
að utan.  Eignin verður sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 millj. 

EinarsnEs 30, skErjafirði 
Parhús 

 
Glæsilegt 221,2 fm parhús á tveimur hæðum með bílskúr við Einarsnes í Sker-
jafirði. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. Húsið skiptist m.a. í 2-3 stofur, 
sólstofu, 4-5 herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús og snyrtingu.  Húsið 
hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum. Stór skjólsæl timburverönd til 
suðurs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
Verð 79,9 millj.

vEsturgata 20 hafnarf. 
þrjú stæði fylgja.

 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð nær fullbúin íbúð 
á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð 
á hverri hæð og fylgja þessari íbúð tvö stæði í lokaðri bílageymslu.  Að auki 
fylgir stæði í opnu bílskýli íbúðum undir Vesturgötu 20 . Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 millj.

skriðusEl 6, 109 rvk. 
Einbýlishús

 
Mjög reisulegt og vel skipulagt ca 290 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
tvöföldum bílskúr og möguleika á aukabíbúð. Eignin er staðsett innst í botn-
langagötu í rólegu umhverfi. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 millj.

 PErlukór 3a 203  
íbúð mErkt 02-02. 

 
Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar 
ljósar viðar innréttingar, flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og 
víðar. Sérinngangur.    V. 36,9 m. 8976

 háalEitisbraut 16 108 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Mjög góð og einstaklega vel staðsett  112,8 fm íbúð ásamt 20,7 fm bílskúr, 
samtals 133,5 fm í nýlega viðgerðu mjög góðu fjölbýli.  Svefnherbergin eru 
þrjú samkvæmt teikningu en opnað hefur verið á milli tveggja herbergja sem 
auðvelt er að breyta aftur.  Endurnýjað þak, hús nýmálað, nýlegar skolplagnir 
undir húsi, bílskúrar nýl.klæddir og fl.  V. 38,9 m. 5988

mEistaravEllir 35
 107 rvk.

 
Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð. Um er að ræða 
neðstu blokkina við Meistaravelli rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, 
stofu, eldhús, gang/svefnálmu, þrjú herbergi og baðherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús og þurkherbergi. V.40,7 millj. 

mánatún 3 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-04. 

 
123,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang frá svölum ásamt 
stæði í bílageymslu. Stór timburverönd er við íbúðina. Um er að ræða vandað 
lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu.  
V. 45,5 m. 8987
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 Einbýli 

Hnjúkasel 7 107 Rvk.
Vandað vel staðsett þrílyft 247,8 fm einbýlishús með 
innbyggðum 52,2 fm bílskúr.  Á miðhæðinni er forstofa, 
hol, stór stofa, stórt eldhús, tvö herbergi og baðherbergi.  
Í risinu er stórt fjölskyldurými með arni, baðherbergi og 
stórt herbergi.  Í kjallara/jarðhæð er hol, bakforstofa, 
baðherbergi m. saunaklefa, stórt þvottahús, geymsla, 
herbergi og bílskúrinn en hann er tvískiptur þar sem an-
nar helmingur hans er nýttur sem íbúðarrými (herbergi) 
en hinn sem bílskúr.  Innaf bílskúrnum er köld geymsla.  
V. 74 m. 9046 

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Dimmuhvarf 29 er fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög 
góðum stað innarlega í botnlangagötu. Húsið er 194 fm 
bílskúr er skráður 59 fm og hesthús er skráð 87 fm. Góðar 
innréttingar 4 svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. 
Eignin er til afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

Hólastekkur 5 111 Rvk.
Fallegt 336,3 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara. Mikið 
útsýni er til norðurs, stutt í helstu þjónustu og útivista-
paradísina Elliðaárdalinn.  Hverfið er rólegt og ákaflega 
skjólsælt.  V.  Tilboð 8958

Kleifarvegur 1 104 Rvk.
Afar skemmtilegt einbýlishús teiknað af Sigvalda Thord-
arsyni. Um er að ræða einbýlishús á tveim hæðum auk 
kjallara og bílskúrs. Húsið skiptist í tvær hæðir og kjallara 
eins og fyrr segir og er gengið inn á 1. hæð, á hæðinni 
er anddyri, gestasnyrting, eldhús, borðstofa og stofa. 2. 
hæð skiptist í fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi 
og geymslu. Í kjallara er þvottahús og geymsla.  V. 69,8 
m. 3651

Kvistaland 9 108 Rvk.
Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 
33,0 fm bílskúr, samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað 
í fossvoginum. Húsið er teiknað af Albínu Thorðarson 
arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.  V. Tilboð 8739

 Parhús

Víkurströnd 3 170 
 Glæsilegt 280 fm parhús með bílskúr við Víkurströnd. 
Húsið sem er á pöllum var teiknað af Gunnari Kr. Friðb-
jörnssyni arkitekt. Húsið var byggt árið 1982 og er með 
nýju járni á þaki og nýmálað að utan. Glæsilegar stofur 
með arni. Húsið skiptist m.a. í tvær stofur, fimm herbergi 
og tvö baðherbergi. Mikil lofthæð og birta eru í efri hluta 
hússins. Glæsilegt útsýni til sjávar. MAGNEA S. SVER-
RISDÓTTIR SÝNIR HÚSIÐ. HAFIÐ SAMBAND Í SÍIMA 861 
8511. V. 79,5 m. 8970

 raðhús

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 
46 m. 8955 

Kársnesbraut Kópavogi
Mjög fallegt endaraðhús á tveimur hæðum við Kársnes-
braut í Kópavogi.  Innbyggður bílskúr. Falleg gróin lóð til 
suðurs með hellulagðri verönd og skjólvegg. Glæsilegt 
útsýni frá efri hæð hússins. V.  52,9 m. 8813

 4ra-6 hErbErgja

Meistaravellir 35 107 Rvk.
Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð á 
2. hæð. Um er að ræða neðstu blokkina við Meistarav-
elli rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, stofu, 
eldhús, gang/svefnálmu, þrjú herbergi og baðherbergi. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús og 
þurkherbergi. V. 40,7 m. 9054 

Leifsgata 12 101 Rvk.
Vel staðsett og björt 92,2 fm 4-5 herbergja enda íbúð 
á 3. hæð (efstu) við Leifsgötu í Reykjavík ásamt 53 fm 
bílskúr sem hefur verið innréttaður sem stúdíó með 
eldhúsaðstöðu og snyrtingu. Heildarstærð er  145,2 fm. 
Rúmgóðar L-laga svalir til suðvesturs. V. 42,8 m. 8998 

Mýrargata 26 101 Rvk.
Glæsileg fimm herbergja 154 fm íbúð.  Fjögur svefnher-
bergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar og granít á öllum borðum. 
Bókið tíma hjá sölumönnum Eignamiðlunar til að skoða 
þessa glæsilegu íbúð. V. 69,9 m. 1489

Lækjasmári 2 201 Kópavogi
Laus strax: 4ra herberja 111,7 fm íbúð á 2. hæð í fallegu 
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir að hluta.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús.  V. 35 m. 9041 

 3ja hErbErgja

Vallakór 2d 203 Kópavogi  íbúð merkt 01-08. 
Ný fullbúnin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd 
og svölum ásamt bílastæði í bílakjallara. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til 
afhendingar.  V. 39,5 m. 9039

 Eskivellir 3ja herbergja með útsýni
*Mikið áhvílandi, lág útborgun. Mjög falleg og björt 94,4 
fm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi með sérinngangi af svölum. 
Mikið útsýni. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
baðherbergi, tvö herbergi og geymslu (hægt að hafa þrjú 
herbergi í íbúð) V. 29,8 m. 1881 

Álftamýri  íbúð merkt 03-06. 
Rúmgóð og björt 3ja herb. 83 fm íbúð á 3. hæð. Góð 
innrétting í eldhús og standsett baðherb. Blokkin hefur 
nýlega verið máluð. Íbúðin er laus V. 29,8 m. 9007 

Snorrabraut 35a 
Falleg og frábærlega staðsett ca 91 fm 3-4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð við Snorrabraut í Reykjavík. Húsið er 
nýlega endursteinað að utan og með rúmgóðum svölum 
til suðurs. Þá er stúdíó herbergi í kjallara með baðher-
bergi.   V. 33,9 m. 9004

Álfholt 16 – laus strax. 
3 herbergja 94,5 fm, íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi við 
Álfholt í Hafnarfirði.  Íbúðin er laus strax, sölumenn sýna. 
V. 24,5 millj. 

 2ja hErbErgja 

Öldugata 31 220 Hafnarfirði
Þriggja herbergja 45,6 fm íbúð í risi í tvíbýlishúsi. Sa-
meiginlegur inngangur. Íbúðin er laus við kaupsamning, 
lykla á skrifstofu. V. 17,9 m. 8995 

 lóðir

Leirvogstunga 31 - 270 Mosfellsbær
Vel staðsett 742,3 fm lóð undir einbýlishús við Leirvogs-
tungu 31 í Mosfellbæ. Falleg sjávar- og borgarsýn er frá 
lóðinni. Gatnagerðagjöld hafa verið greidd. V. 6,5 m. 4537 

  atvinnuhúsnæði

Bæjarlind 14-16 201 
218,9 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð til sölu. Um 
er ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði sem hefur verið 
endurnýjað að innan.  Rýmið skiptist upp í rúmgóð opin 
vinnurými, salerni, fundarherbergi, geymslur og eldhús. 
Slípaður og lakkaður steinn er á gólfum. Eignin er laus 
strax. V. 39 m. 8634 

Hverfisgata 125, 101 Reykjavík
Einstaklega vel staðsett atvinnueining samtals 211 fm 
að stærð í húsi sem byggt var 2007. Eignin er skráð sem 
hárgreiðslustofa/þjónusturými. Hluti (53,1 fm) eru stórar 
geymslur í kjallara.  Mjög góð aðkoma. Húsnæðið er að 
mestu stór salur með snyrtingu, eldhús,ræstikompu og 
tveimur herbergjum. Laust við kaupsamning og sölumenn 
sýna.  V. 34,9 m. 8397 

Stórhöfði 17 110 Reykjavík
256,7 m² verslunarhúsnæði á jarðhæð við Stórhöfða í 
Reykjavík. Í dag er eigninni skipt upp í þrjár einingar sem 
hver um sig er með sér inngang og sér snyrtingu. Ein 
eining er í útleigu. V. 31 m. 4543 

 50 ára og Eldri.

Naustahlein 7 210  íbúð merkt 01-01. 
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 2-3ja herbergja ca 78 
fm parhús á einni hæð ásamt 23 fm bílskúr. Nýtt þak, ný 
eldhúsinnrétting og hluti af baðherbergi endurnýjað. 
Parket og flísar á gólfi. Tvær verandir með skjólveggjum. 
Kaupendur þurfa að vera 60 ára eða eldri.  V. 38 m. 8874

 vEsturbrún 16
nEðri sérhæð. 

 
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 148,7 fm neðri sérhæð í vel staðsettu 
þríbýlishúsi. Sérinngangur. Sérmerkt bílastæði við inngang. Stór verönd. 
Parket, granit, innfellt lýsing o.fl. Einstaklega vel staðsett íbúð með tveimur 
stórum herbergjum ( hægt að hafa þrjú herbergi). Opið eldhús, stórar stofur 
og útsýni. Aukarými á jarðhæð sem gefur ýmsa möguleika.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,9 m. 9049

Efstasund 29 
Efri sérhæð

 
Mjög falleg 4ra herb. efri sérhæð í 2-býlishúsi.Íbúðin skiptist m.a. í stofu og 
þrjú herbergi. Nýstandsett eldhús og nýtt parket á stofu, eldhúsi og herber-
gum. Rúmgóðar svalir.   Eignin verður sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. Verð 34,9 millj.

 grandavEgur 47 107 rvk. 
íbúð mErkt 08-05. 

 
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. Íbúðin er fyrir félags-
menn í Félagi eldri borgara. Sér þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og 
góð sameign, húsvörður.  Eignin verður sýnd mánudaginn 5.okt milli kl. 17:15 
og 17:45  9035

 hringbraut 113 107 rvk. 
íbúð mErkt 03-01. 

 
Mikið endurnýjuð og snyrtileg tveggja herbergi 51,2 fm íbúð á 3.hæð. Eldhús 
er með nýlegri innréttingu. Sturta og vegghengt wc. í baðherbergi. Hús nýleg 
viðgert og steinað að utan. Rúmgóð og falleg íbúð.  Eignin verður sýnd mán-
udaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.23,9 m. 9036

Eskihlíð 16 105 rvk. 
íbúð mErkt 02-01.

 
Falleg og björt 119,9 fm 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Eskihlíð í Rey-
kjavík. Rúmgóð íbúð með vestur svölum, aukaherbergi í risi með aðgengi að 
snyrtingu og tvær geymslur í kjallara, önnur með glugga. Húsið er ný málað 
að utan.  Eignin verður sýnd mánudaginn 5.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 millj. 

EinarsnEs 30, skErjafirði 
Parhús 

 
Glæsilegt 221,2 fm parhús á tveimur hæðum með bílskúr við Einarsnes í Sker-
jafirði. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. Húsið skiptist m.a. í 2-3 stofur, 
sólstofu, 4-5 herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús og snyrtingu.  Húsið 
hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum. Stór skjólsæl timburverönd til 
suðurs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:30 og kl. 18:00.  
Verð 79,9 millj.

vEsturgata 20 hafnarf. 
þrjú stæði fylgja.

 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð nær fullbúin íbúð 
á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð 
á hverri hæð og fylgja þessari íbúð tvö stæði í lokaðri bílageymslu.  Að auki 
fylgir stæði í opnu bílskýli íbúðum undir Vesturgötu 20 . Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 millj.

skriðusEl 6, 109 rvk. 
Einbýlishús

 
Mjög reisulegt og vel skipulagt ca 290 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
tvöföldum bílskúr og möguleika á aukabíbúð. Eignin er staðsett innst í botn-
langagötu í rólegu umhverfi. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 6.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 millj.

 PErlukór 3a 203  
íbúð mErkt 02-02. 

 
Glæsileg 108,1 fm 3ja - 4ra herbergja efri hæð í þríbýli ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er teiknuð sem 4ra en nýtt sem rúmgóð 3ja. Vandaðar 
ljósar viðar innréttingar, flísar og parket. Glæsilegt útsýni m.a á Elliðavatn og 
víðar. Sérinngangur.    V. 36,9 m. 8976

 háalEitisbraut 16 108 rvk. 
íbúð mErkt 01-01. 

 
Mjög góð og einstaklega vel staðsett  112,8 fm íbúð ásamt 20,7 fm bílskúr, 
samtals 133,5 fm í nýlega viðgerðu mjög góðu fjölbýli.  Svefnherbergin eru 
þrjú samkvæmt teikningu en opnað hefur verið á milli tveggja herbergja sem 
auðvelt er að breyta aftur.  Endurnýjað þak, hús nýmálað, nýlegar skolplagnir 
undir húsi, bílskúrar nýl.klæddir og fl.  V. 38,9 m. 5988

mEistaravEllir 35
 107 rvk.

 
Falleg og vel skipulögð 109,5 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð. Um er að ræða 
neðstu blokkina við Meistaravelli rétt við KR völlinn. Íbúðin skiptist m.a. í hol, 
stofu, eldhús, gang/svefnálmu, þrjú herbergi og baðherbergi. Sér geymsla 
fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvottahús og þurkherbergi. V.40,7 millj. 

mánatún 3 105 rvk. 
íbúð mErkt 01-04. 

 
123,5 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang frá svölum ásamt 
stæði í bílageymslu. Stór timburverönd er við íbúðina. Um er að ræða vandað 
lyftuhús sem er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu.  
V. 45,5 m. 8987
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

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

BÓKIÐ SKOÐUN Í S: 898-3326

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur 36.900.000

*Frábært útsýni*Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. Endurnýja þak og húsið 
nýlega málað að utan. Endurnýjað baðherb. og eldhús. Í dag er íbúðin 4ra herb. 
en auðvelt að breyta í 5 herb. Eignin er með opið rými við stofu, borðstofu, gang 
og eldhús. Tvær sérgeymslur í sameign+ sameiginl. þvottahús/ hjóla-vagnag.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 104,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Árskógar 8   109 Reykjavík 36.900.000

Gullfalleg 3ja herbergja íbúð í afar vinsælu fjölbýli fyrir 60 ára og eldri. Eldhús opið 
yfir í stofu, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi með sturtu og innaf því þvottahús. 
Yfirbyggðar svalir, fallegt útsýni. Lyfta. Húsvörður og mikil þjónusta í húsinu og 
næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 95,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 18:30-19:00

Sandakur 3   210 Garðabær 83.700.000

Stílhreint og fallegt einbýli í funkísstíl með 4 svefnherb., sjónvarpsherb. og tveimur 
baðherbergjum í Akralandinu. Húsið er fullklárað að utan en að hluta að innan. Tvö 
baðherb. flísalögð í hólf og gólf m/sturtu. Stórt eldhús m/bráðabirgðainnréttingum. 
Gólf einangruð m/hitalögn. Skipti á minna í hverfinu umhverfis Hofstaðaskóla 
möguleg.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 5     Stærð: 249,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl. 17:30-18:00

Gnoðarvogur 82   104 Reykjavík 27.900.000

LÁGT FERMETRAVERÐ: Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið 
niðurgröfnum kjallara.  Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í 
garð. 2 svefnherbergi. Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. 
Geymsla inn í íbúð sem nýtt hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 98,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Laugarnesvegur 62    105 Reykjavík 33.000.000

Fasteignasalan Torg kynnir: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð góðu fjölbýlishúsi á 
frábærum stað í Reykjavík. Stórt bílaplan er bak við húsið. Eignin er nýleg miðað 
við hverfið sem hún er í.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 87,3 m2

GÓÐ FJÁRFESTING – HEILL STIGAGANGUR

Njálsgata 94    105 Reykjavík 115.000.000

Stigagangur með 4 íbúðum sem hafa allar verið mikið endurnýjaðar. Allar 
íbúðirnar eru með eikarparketi, flísum á baðherbergjum, nýlegum innréttingum, 
rafmagns- og hitalagnir hafa verið edurnýjaðar. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

4 íbúðir      Stærð: 258,5 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 898-3326

Hlíðarvegur 41   200 Kópavogur 73.000.000

Vel hannað fjölskylduhús með 5 rúmgóðum herb., gott vinnurými á neðri hæð 
með sérinngangi ásamt 75,2 fm tvöföldum bílskúr. Mikil lofthæð á holi, stofu og 
borðstofu. Útgengi út í garð úr stofu og frá þvottahúsi. Fallegur garður og rúmgóð 
hellulögð heimtröð með hitalögn í.  Auðvelt að útbúa stúdeóíbúð á neðri hæð með 
sér inngangi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 308,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.17.30-18.00

Strandvegur 24     210 Garðabær 44.900.000 

Falleg og mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram sjónum 
og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru úr eik og innrétting-
ar eru fallegar hvítar. Stofa rúmgóð og 3 svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 4     Stærð: 126,7 m2     Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt kl.17:00-17:30

Kirkjulundur 8    210 Garðabæ 34.900.000

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu lyftuhúsi með sér 
inngangi og stæði í lokaðri bílageymslu húsið er ætlað eldri borgurum. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús með góðri innréttingu, rúmgóða stofu með útgengi á 
suður verönd, flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og tvö góð svefn-
herbergi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 96,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.18:00-18:30

Fálkagata 34    107 Reykjavík 27.900.000

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli á þessum vinsæla 
stað í Vesturbænum. Íbúðin skiptist í eldhús með góðri innréttingu og stofu í opnu 
rými, flísalagt baðherbergi og tvö góð svefnherbergi, þvottahús er á hæðinni. Björt 
og falleg íbúð í góðu húsi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 63,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6 .okt. Kl. 17:30-18:00

Langalína 35   210 Garðabær 47.900.000

Stórglæsilega 3ja herb. íbúð við sjávarsíðuna í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin er á 
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi á þremur hæðum auk bílakjallara. Langalína 33-35 
stendur alveg við ströndina vestanmegin í Sjálandinu og er þar glæsilegt 
sjávarútsýni. Sólpallur til suðurs með útsýni yfir ylströndina. Hér er um að ræða 
eign í sérflokki. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3     Stærð: 111,6 m2

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir, stæði
í bílageymslu fylgir. Mynddyrasími er í öllum íbúðum. Þegar er byrjað að afhenda íbúðir!
Afhentar fullbúnar án gólfefna.

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem staðsetning
húsanna býður uppá. Einstaklega vandaðar íbúðir. Allar innréttingar og fataskápar eru frá Trésmiðju GKS
og allt efnisval í hæsta gæðaflokki. Eldunartæki af vandaðri gerð með burstaðri stáláferð frá Siemens.
Öll hönnun tekur mið að notagildi íbúða og að staðsetning hússins gefi íbúum sem mest útsýni yfir bæinn,
Sjálandið, út á sjó, Álftanesið, Bessastaði, o.fl. Mjög traustur byggingaraðili, ÞG Verk ehf.

Í dag eru flest allar íbúðir tilbúnar til afhendingar og má skoða hverja og eina. Hikið ekki við að kynna ykkur
nánar húsið og hverja íbúð fyrir sig. Margar eru með tvennar svalir, tvö salerni, þvottaherbergi innan íbúðar 
o.fl.
 
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu má nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TORG í
síma 520-9595 og/eða senda fyrirspurn á netfangið torg@fstorg.is

Garðatorg 4  
210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Íbúð      Stærð          Herbergi       Svalir                   Bað     Bílastæði

201       113,4 m²       3ja                 26,1 m²                1          Já                 
202       76,5 m²         2ja                 34,9 m²                1          Já
203       129,6 m²       3-4ra             48,5 m²                2          Já
204       108 m²          3ja                 8,5 m²                  1          Já
205       108 m²          3ja                 49,3 m²                2          Já
206       101 m²          3ja                 5,2 m²                  1          Já
207       129 m²          4ra                18,2 m²                 2          Já    
208       116 m²          3ja                 47,2 m²/16,1 m²   2          Já 
209       115,7 m²       3-4ra             11,9 m²                 2          Já  
210       137,2 m²       3-4ra             48,3 m²/27,1 m²   2          Já 
211       89,3 m²         3ja                 35,8 m²                 1           Já
212       100,6 m²       3ja                 8,7 m²                  1          Já

301       115,2 m²       3ja                 10 m²                   1           Já
302       75,9 m²         2ja                 9,2 m²                  1           Já
303       126,3 m²       3-4ra             17,1 m²/6,8 m²      1          Já
304       108,2 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
305       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²            1          Já
306       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
307       129 m²          4ra                11,9 m²                 1          Já
308       116 m²          3ja                 8,7 m²/5,8 m²
309       116,3 m²       3-4ra             11,8 m²                 2           Já
310       134,3 m²       3-4ra             16,6 m²/5,7 m²     2           Já
311       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                   1          Já
312       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

401       112,1 m²       3ja                 10 m²                   1          Já
402       75,7 m²         2ja                 9,2 m²                  1          Já
403       126,5 m²       3-4ra             17,1 m²/ 6,8 m²     2          Já
404       107,9 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
405       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²          2          Já
406       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
407       129 m²          4ra                11,9 m²                 2          Já
408       115,4 m²       3ja                 8,7 m²                  2          Já
409       115,5 m²       3-4ra             11,9 m²                2          Já
410       136,2 m²       3-4ra             16,9 m²/5,8 m²     2          Já
411       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                  1          Já
412       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

501      144,2 m²        3-4ra             14,4 m²/20,2 m²   2          Já
502      190,4 m²        4-5                9,4 m²/5,8 m²       3          Já
503      115,4 m²        3-4ra             11,8 m²                 2          Já
504      134,4 m²        3-4ra             16,7 m²/5,7 m²     2          Já 
505      91 m²             3ja                 8,6 m²                  1          Já
506      99,5 m²          3ja                 10,5 m²                1          Já
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HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

Naustavör 2-12    200 Kópavogur

Naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Frábær staðsetning þar sem 
stutt er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

Vindakór 10-12    203 Kópavogur 35,5-44,8 millj

Tilbúnar íbúðir með fallegum HTH innréttingum og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. Sérinngangur er inn í 
íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum. Góð staðsetning í barnvænu 
hverfi, þar sem stutt í skóla, leikskóla, Kórinn og ýmsa þjónusta.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4-5     Stærð: 113,6-144,8 m2

NÝTT

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.18.30-19.00

Ólafsgeisli 26  113 Reykjavík 64.900.000

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að 
ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með innbyggðum bílskúr, stórri 
suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega 
náttúru. Eignin er mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og 
allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í 
öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en þar sem sjónvarpsholið 
er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að 
svefnherbergin verði 4.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 5     Stærð: 199,3 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. okt. kl. 17.30-18.00

Hofakur 1   210 Reykjavík 49.900.000

Falleg 3-4ra herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu lyftuhúsi með stæði í lokaðri 
bílageymslu. Einstakt útsýni er frá íbúðinni yfir Garðabæinn til suðurs og yfir 
Kópavoginn og Esjuna til Norðurs. Örstutt er í alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 133 m2     Bílageymsla

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUNS. 820-2222

Kaldalind 2    201 Kópavogur 84.900.000

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: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr

PANTIÐ SKOÐUN Í S. 893 4416 NÚNA

Lækjarbrún 13   Hveragerði 28.900.000

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 3ja herbergja íbúð í raðhúsi, sem stendur á lóð 
innan vébanda og þjónustusvæðis Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands, 
(HNLFÍ). Íbúðin er með tveimur herbergjum, stórt svefnherbergi og sérvinnuherbergi, 
auk stórrar stofu og eldhúss, sem vel rúmar borðstofu. Þvottahús, geymsla og stórt 
baðherbergi. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     Stærð: 99,4 m2

Þorrasalir 13-15   201 Kópavogur 36,9- 48,2 m

AFHENDING ÞREMUR MÁNUÐUM EFTIR KAUPSAMNING
 
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan 
golfvöllinn við Vífilsstaði.  

Einstaklega fallegt útsýni.  

Upplýsingar veita: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499 og
Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fjölbýlishús     Herbergi: 3-4     Stærð: 107-126 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt.  kl 17.30-18.00

Hraunás 6   210 Garðabæ

Verð: 109.000.000 

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr og möguleika á aukaíbúð með 
sérinngangi á frábærum útsýnisstað. Um er að ræða hús á tveimur hæðum skráð 302,9fm en 
að auki er ca 100 fm óskráð rými og eignin því samtals um 400fm. Húsið er steypt, staðsett 
neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er yfir hraunið, í átt að Bessastöðum og að Snæfells-
jökli. Garðurinn er fullkláraður, verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið, lýsingu og 
sérvöldum gróðri. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 302,9 m2     Bílskúr

AÐEINS 

10 ÍBÚÐIR 

EFTIR

Herbergi: 2-4     Stærð:  83-169 m2
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

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

BÓKIÐ SKOÐUN Í S: 898-3326

Þinghólsbraut 19   200 Kópavogur 36.900.000

*Frábært útsýni*Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð. Endurnýja þak og húsið 
nýlega málað að utan. Endurnýjað baðherb. og eldhús. Í dag er íbúðin 4ra herb. 
en auðvelt að breyta í 5 herb. Eignin er með opið rými við stofu, borðstofu, gang 
og eldhús. Tvær sérgeymslur í sameign+ sameiginl. þvottahús/ hjóla-vagnag.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 104,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Árskógar 8   109 Reykjavík 36.900.000

Gullfalleg 3ja herbergja íbúð í afar vinsælu fjölbýli fyrir 60 ára og eldri. Eldhús opið 
yfir í stofu, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi með sturtu og innaf því þvottahús. 
Yfirbyggðar svalir, fallegt útsýni. Lyfta. Húsvörður og mikil þjónusta í húsinu og 
næsta nágrenni.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 95,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 18:30-19:00

Sandakur 3   210 Garðabær 83.700.000

Stílhreint og fallegt einbýli í funkísstíl með 4 svefnherb., sjónvarpsherb. og tveimur 
baðherbergjum í Akralandinu. Húsið er fullklárað að utan en að hluta að innan. Tvö 
baðherb. flísalögð í hólf og gólf m/sturtu. Stórt eldhús m/bráðabirgðainnréttingum. 
Gólf einangruð m/hitalögn. Skipti á minna í hverfinu umhverfis Hofstaðaskóla 
möguleg.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 5     Stærð: 249,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl. 17:30-18:00

Gnoðarvogur 82   104 Reykjavík 27.900.000

LÁGT FERMETRAVERÐ: Mjög rúmgóð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í lítið 
niðurgröfnum kjallara.  Rúmgóð stofa með útgengi út á hellulagða stétt og út í 
garð. 2 svefnherbergi. Rúmgott eldhús með borðkrók og þvottahús innaf. 
Geymsla inn í íbúð sem nýtt hefur verið sem skrifstofa. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 98,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Laugarnesvegur 62    105 Reykjavík 33.000.000

Fasteignasalan Torg kynnir: 3ja herbergja íbúð á 3. hæð góðu fjölbýlishúsi á 
frábærum stað í Reykjavík. Stórt bílaplan er bak við húsið. Eignin er nýleg miðað 
við hverfið sem hún er í.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 87,3 m2

GÓÐ FJÁRFESTING – HEILL STIGAGANGUR

Njálsgata 94    105 Reykjavík 115.000.000

Stigagangur með 4 íbúðum sem hafa allar verið mikið endurnýjaðar. Allar 
íbúðirnar eru með eikarparketi, flísum á baðherbergjum, nýlegum innréttingum, 
rafmagns- og hitalagnir hafa verið edurnýjaðar. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

4 íbúðir      Stærð: 258,5 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 898-3326

Hlíðarvegur 41   200 Kópavogur 73.000.000

Vel hannað fjölskylduhús með 5 rúmgóðum herb., gott vinnurými á neðri hæð 
með sérinngangi ásamt 75,2 fm tvöföldum bílskúr. Mikil lofthæð á holi, stofu og 
borðstofu. Útgengi út í garð úr stofu og frá þvottahúsi. Fallegur garður og rúmgóð 
hellulögð heimtröð með hitalögn í.  Auðvelt að útbúa stúdeóíbúð á neðri hæð með 
sér inngangi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 308,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.17.30-18.00

Strandvegur 24     210 Garðabær 44.900.000 

Falleg og mjög rúmgóða 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Örstutt er í mjög fallegar gönguleiðir meðfram sjónum 
og að ylströndinni. Sér þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru úr eik og innrétting-
ar eru fallegar hvítar. Stofa rúmgóð og 3 svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 4     Stærð: 126,7 m2     Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt kl.17:00-17:30

Kirkjulundur 8    210 Garðabæ 34.900.000

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu lyftuhúsi með sér 
inngangi og stæði í lokaðri bílageymslu húsið er ætlað eldri borgurum. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús með góðri innréttingu, rúmgóða stofu með útgengi á 
suður verönd, flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og tvö góð svefn-
herbergi. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 96,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.18:00-18:30

Fálkagata 34    107 Reykjavík 27.900.000

Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli á þessum vinsæla 
stað í Vesturbænum. Íbúðin skiptist í eldhús með góðri innréttingu og stofu í opnu 
rými, flísalagt baðherbergi og tvö góð svefnherbergi, þvottahús er á hæðinni. Björt 
og falleg íbúð í góðu húsi.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 63,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6 .okt. Kl. 17:30-18:00

Langalína 35   210 Garðabær 47.900.000

Stórglæsilega 3ja herb. íbúð við sjávarsíðuna í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðin er á 
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi á þremur hæðum auk bílakjallara. Langalína 33-35 
stendur alveg við ströndina vestanmegin í Sjálandinu og er þar glæsilegt 
sjávarútsýni. Sólpallur til suðurs með útsýni yfir ylströndina. Hér er um að ræða 
eign í sérflokki. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3     Stærð: 111,6 m2

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir, stæði
í bílageymslu fylgir. Mynddyrasími er í öllum íbúðum. Þegar er byrjað að afhenda íbúðir!
Afhentar fullbúnar án gólfefna.

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem staðsetning
húsanna býður uppá. Einstaklega vandaðar íbúðir. Allar innréttingar og fataskápar eru frá Trésmiðju GKS
og allt efnisval í hæsta gæðaflokki. Eldunartæki af vandaðri gerð með burstaðri stáláferð frá Siemens.
Öll hönnun tekur mið að notagildi íbúða og að staðsetning hússins gefi íbúum sem mest útsýni yfir bæinn,
Sjálandið, út á sjó, Álftanesið, Bessastaði, o.fl. Mjög traustur byggingaraðili, ÞG Verk ehf.

Í dag eru flest allar íbúðir tilbúnar til afhendingar og má skoða hverja og eina. Hikið ekki við að kynna ykkur
nánar húsið og hverja íbúð fyrir sig. Margar eru með tvennar svalir, tvö salerni, þvottaherbergi innan íbúðar 
o.fl.
 
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu má nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TORG í
síma 520-9595 og/eða senda fyrirspurn á netfangið torg@fstorg.is

Garðatorg 4  
210 Garðabær

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt. kl. 17:30-18:00

Íbúð      Stærð          Herbergi       Svalir                   Bað     Bílastæði

201       113,4 m²       3ja                 26,1 m²                1          Já                 
202       76,5 m²         2ja                 34,9 m²                1          Já
203       129,6 m²       3-4ra             48,5 m²                2          Já
204       108 m²          3ja                 8,5 m²                  1          Já
205       108 m²          3ja                 49,3 m²                2          Já
206       101 m²          3ja                 5,2 m²                  1          Já
207       129 m²          4ra                18,2 m²                 2          Já    
208       116 m²          3ja                 47,2 m²/16,1 m²   2          Já 
209       115,7 m²       3-4ra             11,9 m²                 2          Já  
210       137,2 m²       3-4ra             48,3 m²/27,1 m²   2          Já 
211       89,3 m²         3ja                 35,8 m²                 1           Já
212       100,6 m²       3ja                 8,7 m²                  1          Já

301       115,2 m²       3ja                 10 m²                   1           Já
302       75,9 m²         2ja                 9,2 m²                  1           Já
303       126,3 m²       3-4ra             17,1 m²/6,8 m²      1          Já
304       108,2 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
305       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²            1          Já
306       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
307       129 m²          4ra                11,9 m²                 1          Já
308       116 m²          3ja                 8,7 m²/5,8 m²
309       116,3 m²       3-4ra             11,8 m²                 2           Já
310       134,3 m²       3-4ra             16,6 m²/5,7 m²     2           Já
311       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                   1          Já
312       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

401       112,1 m²       3ja                 10 m²                   1          Já
402       75,7 m²         2ja                 9,2 m²                  1          Já
403       126,5 m²       3-4ra             17,1 m²/ 6,8 m²     2          Já
404       107,9 m²       3ja                 8,5 m²                  1          Já
405       108 m²          3ja                 7 m²/6,8 m²          2          Já
406       101 m²          3ja                 5,8 m²                  1          Já
407       129 m²          4ra                11,9 m²                 2          Já
408       115,4 m²       3ja                 8,7 m²                  2          Já
409       115,5 m²       3-4ra             11,9 m²                2          Já
410       136,2 m²       3-4ra             16,9 m²/5,8 m²     2          Já
411       90,4 m²         3ja                 6,2 m²                  1          Já
412       99,9 m²         3ja                 8,6 m²                  1          Já

501      144,2 m²        3-4ra             14,4 m²/20,2 m²   2          Já
502      190,4 m²        4-5                9,4 m²/5,8 m²       3          Já
503      115,4 m²        3-4ra             11,8 m²                 2          Já
504      134,4 m²        3-4ra             16,7 m²/5,7 m²     2          Já 
505      91 m²             3ja                 8,6 m²                  1          Já
506      99,5 m²          3ja                 10,5 m²                1          Já
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HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

Naustavör 2-12    200 Kópavogur

Naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Frábær staðsetning þar sem 
stutt er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

Vindakór 10-12    203 Kópavogur 35,5-44,8 millj

Tilbúnar íbúðir með fallegum HTH innréttingum og AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. Sérinngangur er inn í 
íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum. Góð staðsetning í barnvænu 
hverfi, þar sem stutt í skóla, leikskóla, Kórinn og ýmsa þjónusta.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4-5     Stærð: 113,6-144,8 m2

NÝTT

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. okt. kl.18.30-19.00

Ólafsgeisli 26  113 Reykjavík 64.900.000

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að 
ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með innbyggðum bílskúr, stórri 
suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega 
náttúru. Eignin er mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og 
allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í 
öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en þar sem sjónvarpsholið 
er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að 
svefnherbergin verði 4.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 5     Stærð: 199,3 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. okt. kl. 17.30-18.00

Hofakur 1   210 Reykjavík 49.900.000

Falleg 3-4ra herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu lyftuhúsi með stæði í lokaðri 
bílageymslu. Einstakt útsýni er frá íbúðinni yfir Garðabæinn til suðurs og yfir 
Kópavoginn og Esjuna til Norðurs. Örstutt er í alla helstu þjónustu.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4     Stærð: 133 m2     Bílageymsla

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUNS. 820-2222

Kaldalind 2    201 Kópavogur 84.900.000

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: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 250,3 m2     Bílskúr

PANTIÐ SKOÐUN Í S. 893 4416 NÚNA

Lækjarbrún 13   Hveragerði 28.900.000

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 3ja herbergja íbúð í raðhúsi, sem stendur á lóð 
innan vébanda og þjónustusvæðis Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands, 
(HNLFÍ). Íbúðin er með tveimur herbergjum, stórt svefnherbergi og sérvinnuherbergi, 
auk stórrar stofu og eldhúss, sem vel rúmar borðstofu. Þvottahús, geymsla og stórt 
baðherbergi. Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     Stærð: 99,4 m2

Þorrasalir 13-15   201 Kópavogur 36,9- 48,2 m

AFHENDING ÞREMUR MÁNUÐUM EFTIR KAUPSAMNING
 
Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan 
golfvöllinn við Vífilsstaði.  

Einstaklega fallegt útsýni.  

Upplýsingar veita: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499 og
Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fjölbýlishús     Herbergi: 3-4     Stærð: 107-126 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. okt.  kl 17.30-18.00

Hraunás 6   210 Garðabæ

Verð: 109.000.000 

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með innbyggðum bílskúr og möguleika á aukaíbúð með 
sérinngangi á frábærum útsýnisstað. Um er að ræða hús á tveimur hæðum skráð 302,9fm en 
að auki er ca 100 fm óskráð rými og eignin því samtals um 400fm. Húsið er steypt, staðsett 
neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er yfir hraunið, í átt að Bessastöðum og að Snæfells-
jökli. Garðurinn er fullkláraður, verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið, lýsingu og 
sérvöldum gróðri. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 302,9 m2     Bílskúr

AÐEINS 

10 ÍBÚÐIR 

EFTIR

Herbergi: 2-4     Stærð:  83-169 m2
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Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli 

Hraunhamar fasteignasala kynnir gott einbýli á einni hæð 
samtals um 193 fermerar á frábærum útsýnisstað í hraun-
jaðrinum við Vesturvang númer 9 í Norðurbæ Hafnarfjarðar. 
Hús laust strax. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, 
tvö herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr 
og geymslu 

Verð 63,9 millj.

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegar íbúðir

Nýjar 2ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir
Glæsileg hönnun frá ASK Arkitektum
Stærðir frá 69,5 fm til 153,8 fm.
Lyfta í sameign
Mynd-dyrasími
Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Eldhústæki frá Gorenje
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum
Afhending sept. - okt. 2015 - Verð frá 25,3 - 50,8 millj

Hringbraut - Hafnarfjörður - 3ja

Nýkomin sérlega falleg 94,5 fm. 3ja herbergja íbúð á efri 
hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli miðsvæðis í bænum með 
útsýni yfir bæinn. 

Snyrtileg og vel umgengin eign með fallegum eldri innrét-
tingum. Þvottaherb. innan íbúðar.
Laus strax. 

Verð 27,2 millj.

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum 
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. 
Húsið er samtals 420 fm. 

Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem innan frá 2009 
þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. 

Verð 95 millj. 

Brekkuás - Hafnarfjörður - 3ja herbergja - Laus

Hraunhamar kynnir sérlega fallega bjarta 90 fm 3ja herb. 
íbúð á 1.hæð með sérinngang, sérpalli og svölum. 

Parket á gólfum. Hagstæð lán ca 25 millj. Útsýni. Góð eign 
og staðsetning. 

Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 30,5 millj.

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli 

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9 fermetra 
tveggja íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr við Háahvamm 4 
í Hafnarfirði.

Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða. Innréttingar og 
gólfefni eru öll hin vönduðustu. Eignin getur verið laus við 
kaupsamning.  

Verð 89 millj.

Fléttuvellir 9 - Hafnarfjörður - Einbýli 

Nýkomið í sölu mjög gott 258,7 fermetra einbýli á einni hæð 
innst í botnlanga við Fléttuvelli 9 í Hafnarfirði. 

Eigninni fylgir mjög góður 65,5 fermetra tvöfaldur bílskúr. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, gang, þrjú 
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu / vinnuherbergi 
og tvöfaldan bílskúr 65,5 fm. 

Verð 55 millj.

Strandvegur 4 íbúð 205- Garðabær - 2ja herbergja.

Opið hús mánudaginn 5.október milli kl. 17 -17.30.
Hraunhamar kynnir glæsileg 72 fermetra bjarta íbúð á 2.hæð 
í nýlegu vönduðu fjölbýli í Sjálandinu í Garðabæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús. þvottahús og geymslu. Fallegar innrét-
tingar og gólfefni. 

Verð 28,9 millj

Lindarberg 52A - Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr, samtals ca. 215 fm. 

Vandaðar innréttingar, parket, stofa, borðstofa, 4 svefnherb. 
glæsilegt eldhús, ofl. 

Fullbúin eign í sérflokki, frábær staðsetning og útsýni.

Verð 67,8 millj.

Selvogsgata  -  Hafnarfjörður - Hæð og ris

Hraunhamar kynnir: Skemmtilega 84,4 fm íbúð á tveimur 
hæðum með sér inngang hæð og ris, á þessum frábæra stað 
við Selvogsgötu 8 í suðurbæ Hafnarfjarðar. 

Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, borð- 
stofu, tvö herbergi, sjónvarpshol og geymslu.Snyrtileg eign. 

Verð 27,5 millj.

Háaberg 3 - Hafnarfjörður - Neðri sérhæð 

Opið hús mánudaginn 5.október milli kl. 17.30 -18.
Nýkomin sérlega þriggja herbergja íbúð á neðri hæð í góðu 
tvíbýli á þessum einstaka stað, í þessu vinsæla hverfi. 

Sérinngangur, verönd í suður garði. Fallegar innréttingar. 
Allt sér. 

Verð 27,8 millj.

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett  
innst í botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð, 
útsýni. Eignin er  182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi.  Hel-
lulögð innkeyrsla með hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd með 
skjólgirðingum og heitum potti. 

Verðtilboð.

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt einbýli á einni hæð  
með innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í 
Garðabæ.
Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig : anddyr/
forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, stofa, 
gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi 
með fataherbergi og baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 93 millj. 

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 8960058.

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 198,2 fermetra 
einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr samtals um 
241,9 ffm.. Eignin er staðsett við grænt svæði á frábærum 
útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuherbergi, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, sólstofu, gang, tvö herbergi, 
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Skipti á minni eign koma til greina.  
Verð 69,5 millj

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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

OPIÐ HÚS



Sjarmerandi íbúð og ris við Lindargötu
Aðflutt hús, mikið endurnýjað 2004
Neðri hæð : stofa, eldhús, herbergi
Efri hæð : fallegt alrými, herbergi og bað
Eigninni fylgja fínar svalir og skjólgóð lóð
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Lindargata

Verð : 45,9 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb

Afhendist tilbúið til innréttinga

Furuás

Verð : 55,0 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani 

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Laus strax

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík 

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm 

Hjallavegur

Verð : 34,8 millj.Bókaðu skoðun: Páll 893 9929

295 fm einbýlishús innst í botnlanga 

Mikið endurnýjað og vandað hús 

Arinn í stofu Fimm svefnherbergi og 

þrjú baðherbergi. Heitur pottur, gufubað, 

skógur í garðinum

Aðalland 

Verð :125,0 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað 

Rúmgóðar 123-146 fm 

Lausar við kaupsamning 4ra til 5 herbergja 

Stæði í bílgeymslu 

Traustir verktakar 

Álfhólsvegur 22

Verð frá: 45,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Einbýlishús, 241,5 fm

Stórar stofur

Glæsilegur garður til suðvesturs

Bílskúr

Mjög góð og friðsæl staðsetning

Austurbrún

Verð: 67,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt og vel byggt 84 fm heilsárshús ásamt 

15 fm geymslu 8700 fm eignarland, gróðri vaxið 

Næg bílastæði og grasblettur við hús 

Heitt og kalt vatn, heitur pottur á skjólgóðri verönd 

Þrjú svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Vaðnes 

Verð : 32,0 millj.Bókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Eðal heilsárhús á 9100 fm eignarlandi 

Húsið samtals 99 fm og með þremur svefnherb 

Efri hæð nýtist vel sem TV herb. eða svefnloft 

100 fm pallur m miklu útsýni 

Heitur pottur, tengi fyrir þvottavél og fl 

Lokastígur

Verð : 31,9 millj.Bókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð 

Tvöfaldur bílskúr 

Sjávarútsýni

Blikanes

Verð : 63,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1 

á 1, 2 og 4ju hæð 

frá 94,5 fm - 118 fm 

Lyngás 1

Verð frá: 38,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Falleg endaíbúð á annarri hæð 

að stærð 120,7 fm 

Stæði í bílakjallara 

Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol 

Opið eldhús og stofa, útgengi úr stofu

Álfkonuhvarf

Verð : 37,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Laus strax

3ja herbergja íbúð á 3ju hæð - 117 fm 

Glæsilegt eldhús - Gólfhiti 

Útsýni - Tvennar svalir 

Púttvöllur í garðinum

Stæði í bílageymslu

Norðurbakki

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

Sjarmerandi einbýli og bílskúr 

á einstakri 2000 fm eignalóð

Gott skipulag, stór alrými og 4 svefnherbergi

Lóðin er einstök stór með mikla möguleika

Falleg náttúra, hraun, heitur pottur og leiktæki

Hraunhólar

Verð : 59,9 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Til leigu skrifstofuhúsnæði á þessum frábæra 

stað í miðbæðun. Um er að ræða tvær hæðir 

og ris samtals 240 fm. Eignin hefur algerlega 

verið endurnýjuð að innan. Möguleiki að leigja 

hluta af húsnæðinu 101 Reykjavík. 

Ægisgata

Til leiguBókaðu skoðun: Svan 697 9300

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 775 1515

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Helgi Jónsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Fallega 88 fm 2ja herbergja íbúð á 5.hæð

Ný og nánast ónotuð íbúð

Harðparket og gardínur

Stæði í lokaðri bílageymslu

Stakkholt 2a

Verð : 42,5 millj.Bókaðu skoðun: Davíð 697 3080

Laus strax



Lindargata 35
efsta hæð

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.12:30-13:00

Glæsileg og rúmgóð 83,6 fm 

2ja herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Barónsstígur 27

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.okt. Kl.17:00-17:45

Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi

Nýtt bað og eldhús

Samtals 120 fm

Miklar endurbætur á íbúð

Neshagi 19  
(2 íbúðir)

Verð : 43,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:30-18:00

Vel skipulögð risíbúð við Neshaga 

4 herbergja Suðursvalir 

Góð staðsetning

Bústaðavegur 73

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:45

Falleg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð 

Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðar stofur 

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað 

Möguleiki að lyfta þaki og stækka eignina

Lómasalir 2

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.okt. Kl.17:00-17:30

Falleg 83,1 fm 2ja herbergja íbúð 

á þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu 

í góðu lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi 

Rauðarárstígur 36

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:30

Fallega og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun: 

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

Falleg íbúð á 7. og efstu hæð í Gullsmára 

2ja hæða íbúð 

Stórar stofur 

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Gullsmári 

Verð : 43,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsilegt einbýli ofan götu, efst í botnlanga 

Eignin er á þremur hæðum, alls 297 fm með bílskúr 

Aukaíbúð á jarðhæð, öll endurnýjuð þ.e. innréttingar 

lagnir ofl. Möguleiki á nýta sem heilt einbýli eða 

skipta upp í fl einingar. Stór og fjölskrúðugur garður 

Laugarásvegur

Verð : 99,5 millj.Bókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Endaíbúð á fjórðu hæð 

Íbúðin að stærð 141,1 fm 

Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherbergi 

Háaleitisbraut

Verð :44,9 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Vinsæl staðsetning við Gullinbrú 

466 fm verslunarhúsnæði 

Næg bílastæði 

Hægt að skipta plássi upp í 2 bil 

Stórhöfði 

Verð : 69,0 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Fallegt og reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm Hannað af 
Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl Stanislas Bohic 
sá um hönnun garðsins. Í rólegri botnlangagötu 
á Seltjarnarnesi. Hverfið er rótgróið og skjólríkt 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

4ra herbergja íbúð með gólfefnum.

Viðurkenning frágang húss og lóðar 

Fallegt útsýni yfir GKG golfvöll

Stæði í opinni bílageymslu

Þorrasalir 

Verð : 39,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsileg lúxus íbúð. Eignin er 172, fm, þar 

af bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð 

á efstu hæð. Innréttingar sérsmíðaðar, granít 

á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu /Tvennar svalir

Naustabryggja

Verð : 58,8 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

160 fm raðhús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr Þrjú svefnherbergi

Hjónaherbergi með sér baðherbergi 

Skjólgóður suðurpallur og garður 

Eldhús með góðu skápaplássi

Breiðavík

Verð : 49,9 millj.Bókaðu skoðun:  Jón Rafn 695 5520

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð)

Hjónaherbergi með fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jón Rafn 695 5520

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur 

pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og 

baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur 

innbyggður bílskúr Mjög stór og skjólsæl lóð 

með miklum gróðri og sólpalli 210 Garðabær

Ásbúð

Verð : 71,9 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu

Dyngjuvegur

Verð :129,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Laus strax

Fitjasmári 2 

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.18:00-18:45

Björt og rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

145 fm hæð auk 28 fm bílskúr Stórar stofur 

og rúmgott eldhús Þrjú góð svefnherbergi 

Glæsilegt útsýni 

Bókaðu skoðun:

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

Verð : 27,0 millj.Glæsilegt 490 fm iðnaðar - og þjónustu-

húsnæði á ábernadi stað. Um er að ræða 

húsnæði á einni hæð með innkeyrslu- og 

gönguhurðum. Eignin var mest öll endurnýjuð 

fyrir nokkrum árum. Húsnæðið er laust strax.

Skemmuvegur

TilboðBókaðu skoðun: Svan 697 9300

Vel skipulögð hæð í vesturbæ

4 herbergja 112fm

Suðursvalir

Írabakki 22

Verð : 21,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:30

Falleg 66,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð 

Tvennar svalir til austurs og suðurs 

Snyrtileg sameign 

Sér þvottahús innan íbúðar 

Frábær fyrstu kaup
Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

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

Verð  : 42,2 - 81,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra 
herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir 
til suðurs 

Tvennar svalir með 
flestum íbúðum 

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar 
og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum 
bílakjallara

Mánatún 7-17
OPIÐ HÚS

Mánudaginn 5. okt kl. 17:00 - 18:00

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta 

borgarinnar

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Bókaðu skoðun:

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

Laus strax

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum  
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar 
innréttingar, borðplötur  
úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en  
september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru 
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Þrastarhöfði 

Verð : 84,9 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

248 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús, 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr

Selbraut

Verð : 69,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi 
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft 
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð : 62,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958
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Lindargata 35
efsta hæð

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.12:30-13:00

Glæsileg og rúmgóð 83,6 fm 

2ja herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Barónsstígur 27

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.okt. Kl.17:00-17:45

Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi

Nýtt bað og eldhús

Samtals 120 fm

Miklar endurbætur á íbúð

Neshagi 19  
(2 íbúðir)

Verð : 43,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:30-18:00

Vel skipulögð risíbúð við Neshaga 

4 herbergja Suðursvalir 

Góð staðsetning

Bústaðavegur 73

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:45

Falleg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð 

Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðar stofur 

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað 

Möguleiki að lyfta þaki og stækka eignina

Lómasalir 2

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.okt. Kl.17:00-17:30

Falleg 83,1 fm 2ja herbergja íbúð 

á þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu 

í góðu lyftuhúsi við Lómasali í Kópavogi 

Rauðarárstígur 36

Verð : 22,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:30

Fallega og vel skipulögð 56,6 fermetra 

3ja herbergja íbúð auk sér geymslu í risi 

Sameiginlegt þvottaherbergi er í risi hússins

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun: 

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

Falleg íbúð á 7. og efstu hæð í Gullsmára 

2ja hæða íbúð 

Stórar stofur 

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Gullsmári 

Verð : 43,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsilegt einbýli ofan götu, efst í botnlanga 

Eignin er á þremur hæðum, alls 297 fm með bílskúr 

Aukaíbúð á jarðhæð, öll endurnýjuð þ.e. innréttingar 

lagnir ofl. Möguleiki á nýta sem heilt einbýli eða 

skipta upp í fl einingar. Stór og fjölskrúðugur garður 

Laugarásvegur

Verð : 99,5 millj.Bókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Endaíbúð á fjórðu hæð 

Íbúðin að stærð 141,1 fm 

Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherbergi 

Háaleitisbraut

Verð :44,9 millj.Bókaðu skoðun: Jórunn 845 8958

Vinsæl staðsetning við Gullinbrú 

466 fm verslunarhúsnæði 

Næg bílastæði 

Hægt að skipta plássi upp í 2 bil 

Stórhöfði 

Verð : 69,0 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Fallegt og reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm
Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 
Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm Hannað af 
Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl Stanislas Bohic 
sá um hönnun garðsins. Í rólegri botnlangagötu 
á Seltjarnarnesi. Hverfið er rótgróið og skjólríkt 
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

4ra herbergja íbúð með gólfefnum.

Viðurkenning frágang húss og lóðar 

Fallegt útsýni yfir GKG golfvöll

Stæði í opinni bílageymslu

Þorrasalir 

Verð : 39,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsileg lúxus íbúð. Eignin er 172, fm, þar 

af bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð 

á efstu hæð. Innréttingar sérsmíðaðar, granít 

á borðum, mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu /Tvennar svalir

Naustabryggja

Verð : 58,8 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

160 fm raðhús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr Þrjú svefnherbergi

Hjónaherbergi með sér baðherbergi 

Skjólgóður suðurpallur og garður 

Eldhús með góðu skápaplássi

Breiðavík

Verð : 49,9 millj.Bókaðu skoðun:  Jón Rafn 695 5520

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð)

Hjónaherbergi með fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jón Rafn 695 5520

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur 

pöllum Stórar stofur, endurnýjað eldhús og 

baðherbergi 5-6 svefnherbergi, tvöfaldur 

innbyggður bílskúr Mjög stór og skjólsæl lóð 

með miklum gróðri og sólpalli 210 Garðabær

Ásbúð

Verð : 71,9 millj.Bókaðu skoðun: Atli 899 1178

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu

Dyngjuvegur

Verð :129,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Laus strax

Fitjasmári 2 

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.18:00-18:45

Björt og rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

145 fm hæð auk 28 fm bílskúr Stórar stofur 

og rúmgott eldhús Þrjú góð svefnherbergi 

Glæsilegt útsýni 

Bókaðu skoðun:

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

Verð : 27,0 millj.Glæsilegt 490 fm iðnaðar - og þjónustu-

húsnæði á ábernadi stað. Um er að ræða 

húsnæði á einni hæð með innkeyrslu- og 

gönguhurðum. Eignin var mest öll endurnýjuð 

fyrir nokkrum árum. Húsnæðið er laust strax.

Skemmuvegur

TilboðBókaðu skoðun: Svan 697 9300

Vel skipulögð hæð í vesturbæ

4 herbergja 112fm

Suðursvalir

Írabakki 22

Verð : 21,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.okt. kl.17:00-17:30

Falleg 66,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð 

Tvennar svalir til austurs og suðurs 

Snyrtileg sameign 

Sér þvottahús innan íbúðar 

Frábær fyrstu kaup
Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

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

Verð  : 42,2 - 81,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra 
herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir 
til suðurs 

Tvennar svalir með 
flestum íbúðum 

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar 
og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum 
bílakjallara

Mánatún 7-17
OPIÐ HÚS

Mánudaginn 5. okt kl. 17:00 - 18:00

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta 

borgarinnar

Bókaðu skoðun:

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Bókaðu skoðun:

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

Laus strax

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum  
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar 
innréttingar, borðplötur  
úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en  
september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru 
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð / sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr / tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Þrastarhöfði 

Verð : 84,9 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

248 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús, 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr

Selbraut

Verð : 69,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi 
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft 
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð : 62,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958
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2ja herbergja 

2ja-3ja herbergja íbúð á 
svæðum, 101,105,107 og 170.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson 

í síma 893 9929 eða pall@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja 
í breiðholti, rúmur 
afhendingartími í boði. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

2 herbergja íbúð á 
Reykjavíkursvæðinu. 
Verð allt að 26millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi í síma : 780-2700 

eða á helgi@miklaborg.is

Fjárfestir óskar eftir 
2-3ja herb íbúð pnr. 110 
og 112 sem þarfnast 
standsetningar. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

2-3ja herbergja íbúð fyrir 
eldri borgara í Hvassaleiti, 
Árskógum eða Hæðargarði
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

2ja til 3ja herbergja íbúð 
sem er miðsvæðis í 
Reykjavík fyrir Bryndísi, 
má kosta allt að 30 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

2ja til 3ja herbergja íbúð í 
105, 107, 108 fyrir Huldu 
sem er búin að selja
Nánari upplýsingar veitir Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3-4 herbergja 

3-4ra herbergja íbúð til leigu 
í Hafnafriði, kostur ef henni 
fylgja áhvílandi lán.  
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð með lyftu 
í Salahverfi, Lindahverfi eða 
Smárahverfinu. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Íbúð við Gullsmára 7-9 eða 11.  
Sterkar greiðslur í boði.  
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með 
bílskúr við Grænumýri á 
Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson 

í síma 893 9929 eða pall@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 
Salahverfinu Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Fossvoginum. 
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð
með bílskúr við Álfatún 
í Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Baugakór og nágrenni.
Má kosta 32 millj. 
Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð á 
Völlunum í Hafnarfirði. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 697-3080

3 herbergja íbúð í Kópavogi 
fyrir allt að 25millj 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

í síma : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

3 Herbergja íbúð í 103-104-
105-108-110 á jarðhæð með 
garði, bílsúr væri mikill plús. 
Verð í kring um : 35millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð við 
Álfkonuhvarf Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra  herbergja íbúð á 
jarðhæð á Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson 

í síma 893 9929 eða pall@miklaborg.is

3 Herb. íbúð í lyftuhúsi 
í Kópavogi. 
Verð allt að 30millj. 
Nánari upplýsingar veitirv Helgi : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Rvk eða 
Kóp. Fyrir ákveðin aðila. 
Verð allt að : 26millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð óskast í 
112 eða 113. 
Stærð 90-120fm í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu. 
Staðgreiðsla í boði. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

  
3ja herbergja íbúð við 
Sóleyjarima, fyrir borgara 
+55 ára, stæði í bílakjallara 
þarf að fylgja.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir 

löggiltur fasteignasali í síma 845-8958 eða 

jorunn@miklaborg.is

4 herbergja íbúð á jarðhæð 
í litlu fjölbýli eða raðhúsi 
á einni hæð, 
verð allt að 50 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í síma 697-3080

3ja herbergja íbúð við 
Sléttuveg, þar sem 
búseta er fyrir +60 ára. 
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð í 
VR blokkinni þar sem 
búsetuskilyrði eru +60 ára 
Nánari upplýsingar veitir Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Grafarholti
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3j-4ra herbergja íbúð við 
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri 108 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

4ra – 5 herbergja íbúð 
í Kórahverfi Kópavogi.  
Greiðslumat tilbúið. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

5 herbergja 

5 herbergja íbúð 
í Grafarvogi, 
margt kemur til greina. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í síma 697-3080

5 herbergja eign í fjölbýli 
á svæði 108.  
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

5 herbergja íbúð sem 
má þarfnast mikils 
viðhalds í póstnúmerum 
101,104,105,107,108. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í síma 697-3080

Hæðir 

Stórri hæð og eða hæð/ris í 
101-107 fyrir ákveðin aðila. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 eða 

helgi@miklaborg.is

Hæð í 108 fyrir ákveðin 
aðila. Verð í kring um 50millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

hæð með bílskúr fyrir 
Guðrúnu sem er búin að 
selja, helst vera fyrir neðan 
Ártúnsbrekku
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Hæð í vesturbænum eða 101 
Reykjavík, æskileg stærð ca. 
130 fm
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn í síma 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

 

Hæð eða sérbýli í grennd 
við Landakotstún. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

Parhús / raðhús 

Rað eða parhús á einni hæð 
í Grafarvogi, Kópavogi 
eða Garðabæ.  
Verð allt að 55 milljónir
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Sérbýli eða hæð á 
Seltjarnarnesi, 
verð allt að 60 millj.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson í síma 

893 9929 eða pall@miklaborg.is

Rað eða parhúsi við 
Mánalind, Laxalind, 
Krossalind, Jörfalind, 
Geislalind, Heimalind, 
Hljóðalind, Hveralind 
eða Háulind 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Rað/parhús í Ártúnsholti 
fyrir allt að 60 millj. 
5 herbergi. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 eða 

helgi@miklaborg.is

Rað/Parhúsi  í 101 vesturbæ 
fyrir ákveðin aðila. Verð allt 
að 85 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 eða 

helgi@miklaborg.is

Sérbýli í Fossvogi, 
verð allt að 75 millj.
Nánari upplýsingar veitir Páll Þórólfsson 

í síma 893 9929 eða pall@miklaborg.is

húsi, par- eða raðhúsi 
í Lauganeshverfi, má 
þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn í síma 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

par eða raðhúsi, má vera 
einbýlishús í Árbæ, 
helst Kvíslunum
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Ákveðinn kaupandi leitar 
að Sigvaldahúsi (sérbýli).  
Verðhugmyndir 70-100 millj. 
Nánari upplýsingar veitir. Jón Rafn S: 695-5520

Raðhúsi eða parhúsi á 
Seltjarnarnesi. 
Æskileg stærð um 200 fm. 
Ákveðin kaupandi með 
traustar greiðslur.  
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason í 

síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Rað/parhús í Árbæ eða 
Seljahverfi. Aukaíbúð kostur. 
Verðallt af 62millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Raðhús í Grafarvogi á einni 
hæð ásamt bílskúr. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

Einbýli 

Einbýlishús eða stórt rað / 
parhús í Garðabæ með góðri 
auka íbúð. Bein kaup eða 
skipti á glæsilegri 
íbúð í Sjálandinu uppí. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Ártúnsholti. 
5 svefnherbergi skilyrði. 
Verð allt að 62millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ fyrir 
ákveðin aðila, 
verð að 50millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Einbýlishúsi með 2 íbúðum 
í Kópavogi. Minni íbúðin 
verður að vera 3 herb. eða 
mjög góð 2ja með aðgengi 
fyrir hjólastól. Stærri lámark 
4ra herbergja 
Nánari upplýsingar veitir Helgi í síma : 780-2700 

eða helgi@miklaborg.is

Einbýli í Smáíbúðahverfinu 
fyrir ákveðin aðila. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 

 eða helgi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ 
(Flatir), Árbæ (Ásum). 
Hús sem er með aukarými. 
Má þarfnast endurbóta 
Nánari upplýsingar veitir  Jórunn í síma 845-8958 

eða jorunn@miklaborg.is

Einbýlishús í Ásahverfi 
Árbæjar, verð 50-60 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

Gott einbýlishús 250 fm eða 
stærra í Selja 
eða Skógarhverfi 
með góðu útsýni. 
Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn S: 695-5520

Stóru einbýlishúsi á 
Seltjarnarnesi með fallegu 
útsýni. Verðhugmyndir allt 
að 200  milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason í 

síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Einbýli í Árbæ eða 
Seljahverfi, auka íbúð 
kostur. Verð allt að 62millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 780-2700 eða 

helgi@miklaborg.is

Einbýli- eða raðhús með 4 
herbergjum og bílskúr 
í Reykjavík, Kóp., Hafnarf. 
eða Mosó 
–  verðbil 50-55 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

Nýlegu einbýlishúsi í 
Garðabæ, 450 – 500 
fermetra. 130 -160 millj.
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson 

í síma 775 1515 jassi@miklaborg.is

Einbýlishúsi í með 
sjávarútsýni 350 – 500 
fermetra. 120-130 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason Ólafsson í síma 775 1515 

jassi@miklaborg.is

Aðrar séróskir

Góða eign eða sérbýli með 
3-5 svefnherbergi nálægt 
Snælandsskóla Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Hentugum útleiguíbúðum 
miðsvæðis í Reykjavík fyrir 
ákveðna kaupendur. 
Allar nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í síma 697-3080

Lúxusíbúð miðsvæðis 
í póstnúmerum 101, 107, 
eða 170. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is 

Íbúðum miðsvæðis sem 
eru í lélegu ástandi fyrir 
handlaginn mann sem 
vantar verkefni. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

Vinnustofu með aðgang 
að íbúð í Reykjavik, 
verð 45 millj.
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson í síma 

775 1515 jassi@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði á Eiðistorgi. 
Helst sem snýr inn á torgið 
en allt verður skoðað. 
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

Verslunarhúsnæði Skeifa – 
Múlar.  700-1000 fermetra 
verslunarhúsnæði. 
Nánari upplýsingar veitir Þröstur í síma 897-0634 

eða throstur@miklaborg.is

Verslunarhúsnæði Skeifa 
– Múlar vantar 300-500 
fermetra verslunarhúsnæði. 
Nánari upplýsingar veitir Þröstur í síma 897-0634 

eða throstur@miklaborg.is

Skrifstofuhúsnæði 101 Rvk. 
200-400 fermetra húsnæði. 
Nánari upplýsingar veitir Þröstur í síma 897-0634 

eða throstur@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði með 
leigusamningum 
– verð frá 100-1000 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Þröstur í síma 897-0634 

eða throstur@miklaborg.is

leitar að ...



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes  
í Kópavogi.  

2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Sjávarútsýni. Lyfta.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í Kópavogi
NAUSTAVÖR

NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 
ásamt bílageymslu.

 Vandaðar íslenskar innrétt ingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.   
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávar-
útsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburver- 
öndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,  
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Glæsilegar 4ra og 5 herb. íbúðir. 
113,6 fm. til 145,4 fm.    

Vandaðar innréttingar. Lyfta.  Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 
Timburverandir á jarðhæðum. 
Tilbúið til afhendingar.  

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is.  

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LANGALÍNAVINDAKÓR

NÝBYGGING
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í GarðabæFallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

VIÐARÁS 12
• 110 Rvk.  
• 209 fm. einbýli á einni hæð. 
• Stór bílskúr. 
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
• Góð staðsetning.   
• Verð 72 millj. 

SAFAMÝRI 41
Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00. 
• 108 RVK. 
• Sérhæð, 144,9 fm. 
• Efsta hæð. 
• Falleg íbúð. 
• Góð staðasetning. 
• Verð 48,8 millj.  

HRAUNBÆR 68
• 110  RVK. 4ra. herb. 
• Rúmgóð herbergi.  
• Fallegar innréttingar og gólfefni.  
• Íbúðin er laus. 
• Góð íbúð. 
• Góð staðsetning.
• Verð 28,9 millj. 

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:30 og 18:00. 
• 111 RVK. 
• 4ra herb. 111,3 fm. 
• Bílskúr.  
• Rúmgóð herbergi.  
• Endaíbúð.  
• Fallegt útsýni. 
• Verð 28,5 millj 

GRANSKJÓL 40
• 107  RVK. 
• 2ja herb.  
• Falleg íbúð. 
• Góð staðsetning.   
• Verð 26,9 millj. 

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga. 

LANGHOLTSVEGUR 91
• 104  RVK. 
• Einbýli. 208 fm.  
• Stór bílskúr. 
• Aukaíbúð. 
• Verð 55 millj.  

ÁRSALIR 1
Opið í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 17:30. 
• 200 KÓP.  
• 3ja herb. 98,8 fm. 
• Falleg íbúð.  
• Yfirbyggðar svalir. 
• Álklætt lyftuhús.  
• Stutt í þjónustu. 
• Verð 32,0 millj. 

SELJALAND 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem utan.  

MÖÐRUFELL 11
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• 111  RVK.  
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.   
• Mikið standsett. 
• Nýtt parket. 
• Fallegt baðherbergi. 
• Flott útsýni. 
• Verð 24,9 millj.  

LUNDUR
• 200 KÓP.  
• Rað- og parhús.  
• 222,8 fm. til 249,2 fm.  
• Tveggja hæða.  
• Bílskúr.  
• Afhent tilbúið til innréttinga.

NÝHÖFN
Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30
• 210 Gbæ.  138 fm. 4ra herb.  
• Stæði í bílageymslu.  
• Ný íbúð í nýju fallegu fjölbýlishúsi.  
• Fallegar innréttingar.  
• Tvennar svalir.  
• Glæsilegt sjárvarútsýni.  
• Íbúðin er laus. 

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGINGOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

HELLUVAÐ, 110 RVK            Verð 48,5M.

Glæsileg þakhæð (penthouse) íbúð á 5.hæð í vönduðu fjölbýlishúsi í Norðlingaholti. 
Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar 45 fm þaksvalir með frábæru útsýni. Fjögur 
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar, gólfefni og tækiþ Lyfta. Sannkölluð úrvalseign.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

 ÁLFHÓLSVEGUR 111 - 200 KÓP.          39,9 M.

Nýtt þriggja hæða fjölbýlishúsi á góðum stað 
í Kópavogi. Í húsinu eru fimm þriggja til fimm 
herbergja íbúðir sem allar hafa sér inngang. 
íbúðirnar afhendast fullbúnar, án gólfefna í 
september/október 2015. Einstakt tækifæri til 
að eignast nýja íbúð í grónu hverfi.

MIÐHRAUN 2 - 210 GARÐABÆR

Til leigu í  Miðhrauni 2 í Garðabæ: Vorum að fá í leigu í þessu glæsilega húsi, 2050 fm 
verslunarpláss á götuhæð að norðanverðu og 890 fm og verslunar- og lagerpláss á jarðhæð 
að sunnanverðu. Um er að ræða u.m.þ.b. 2051 fm á götuhæð að norðanverðu með mjög 
góðri lofthæð, gluggafrontum og innkeyrsluhurð. Þetta pláss hentar sérlega vel undir 
sérverslun , heildverslun, bílasölu og ýmsa aðra starfsemi. Á jarðhæð að sunnaverðu er til 
leigu u.m.þ.b. 890 fm húsnæði sem getur hentar sérlega vel undir ýmiskonar atvinnurekstur, 
verslun, heildverslun, lager, verkstæði og svo framvegis. Mikil lofthæð, innkeyrsluhurð og 
gluggafrontur. Bent skal á að staðsetning hússins og auglýsingargildi þess er mjög gott.  
Húsið stendur hátt og hægt er að merkja það á áberandi og sýnilegan hátt. 
Afhending er strax. Leiguverð er tilboð. 

VERÐTILBOÐ

  VOGATUNGA 84-88 - 207 RVK       .    34,2 M.

Raðhús í Vogatungu 84 – 88 í Mosfellsbæ. 
Húsin eru 161,1m² að stærð á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og afhendast 
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri lóð. 
Að innan afhendist húsin ófrágengin.

NÝBYGGING

  ASPARHVARF 6 - 203  KÓP.                79,9 M.

GLÆSILEGT PARHÚS á tveimur hæðum við 
Asparhvarf í Kópavogi. Stórglæsilegt 243,1 
fm parhús á tveimur hæðum við Asparhvarf 
í Kópavogi með góðu útsýni yfir Elliðavatn. 
Eignin er einstaklega vel skipulögð og 
hönnuð með notkunareiginleika og fágun að 
leiðarljósi. Í eigninni eru þrjú svefnherbergi, 
þrennar stofur, tvö baðherbergi, tvennar 
stórar svalir, stór hellulögð verönd og 
tvöfaldur innbyggður bílskúr. Í húsinu er 
Instabus rafkerfi og hiti í gólfum. 

  ÞVERHOLT 14, 101 RVK                    TIL LEIGU            

TIL LEIGU Á FRÁBÆRUM STAÐ, LAUST 
UM ÁRAMÓT: Glæsilegar 256 m2 og 211 m2 
fullbúnar skrifstofhæðir á 5. hæð í Þverholti. 
Bílastæði og geymslur í kjallara fylgja. 

  ESKIVELLIR - 221 HFJ                       32,7 M.

Lyftuhús með tvennum svölum. Falleg og björt 
4ra herbergja íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi með 
tvennum svölum og stæði í bílageymslu. Flott 
útsýni. Parket og góðar innréttingar. Útsýni. 
Sérþvottahús er í íbúð.

  BIRKIHOLT - 225 ÁLFTANES                25,7 M.

Rúmgóð og björt ca. 76 fm íbúð á efstu hæð 
í litlu fjölbýli. Húsið stendur á rólegum stað á 
Álftanesi og um er að ræða nýlegt lítið fjölbýli. 
Stórar suðursvalir og útsýni. Sérþvottahús. 
Sérinngangur.Íbúðin er laus strax.

  RJÚPNASALIR 12 - 201 KÓP               34,0 M.

Björt 87  fm 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í 
lyfturhúsi auk 7,7 fm geymslu í kjallara. Allar 
innréttingar frá HTH.

  BOÐAGRANDI 7, 107 RVK                         30M     

72,8 fm 3ja herbergja endaíbúð, á þriðju hæð 
í vel staðsettu lyftuhúsi við Boðagranda 7, í 
vesturbæ Reykjavíkur. Eigninni tilheyrir stæði 
í bílageymslu ásamt c.a. 4-5 fm geymsla í 
sameign sem ekki er tiltekin í birta stærð 
hennar.

   LAXATUNGA 207, MOS.                         41,5M     

Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús með 
innbyggðum bílskúr við Laxatungu 205-207 í 
Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullfrágengin að 
utan með grófjafnaðri lóð. Að innan afhendist 
húsin tilbúin til innréttingar, eða lengra 
komin samkvæmt samkomulagi. Áætlaður 
afhendingatími húsanna er nóvember 2015.

   HÓLMATÚN, 221 ÁLFTAN.                        42M     

Endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á rólegum stað á Álftanesi. 
Húsið þarfnast lokafrágangs.
Nánari lýsing: Neðri hæð skiptist í 
forstofu,bílskúr, þrjú herbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu 
og eldhús. Stórar svalir og útsýni. Sólpallur 
með potti. Laust strax.

   SKÓGARLUNDUR, 210 GARÐAB.           47,7M     

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í 
Garðabæ til afhendingar strax. Húsið er nánast 
tilbúið til innréttinga að innan.
Eignin skiptist þannig: forstofa, bílskúr, 
geymsla, hol, þrjú herbergi, þrjár stofur, 
garðskáli, baðherbergi, gestasnyrting og 
eldhús. Stór garðskáli, verönd. Gróin lóð. 
Þarfnast heildarendurnýjunar og er því 
tækifæri fyri laghenta.

   STÓRHOLT 12, 105 RVK.                       32,5M     

Þriggja herbergja íbúð á annarri í tveggja 
hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum stað í Stórholti 
12, 105 Reykjavík. ATH stórt auka herbergi, 
sameiginlegt eldhús og baðherbergi í kjallara 
fylgir íbúð.

NÝBYGGING
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SÖLUKYNNING 

25 NÝJAR ÍBÚÐIR

STRANDGATA 31-33, NÝBYGGING Í MIÐBÆ HAFNAFJARÐAR - VÆNTANLEG Í SÖLU VERÐ FRÁ: 28,5M

LINDARGATA 28, 101 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ: 31,5M SKÓGARVEGUR 12-14, 103 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ: 33,7M

NÝBYGGING

GÓÐ FJÁRFESTING Í 101 REYKJAVÍK! 
Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar með þarfir nútímafólks í 
huga og eru á bilinu 47 til 91 fermetrar að stærð. Þessar íbúðir 
henta vel fyrir þá sem kjósa að búa í miðborg Reykjavíkur í nálægð 
við verslun, þjónustu og afþreyingu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum og eldhústækjum. Auk íbúðanna eru fjórar vel 
búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði hússins.

NÝBYGGING

NÝBYGGING

ÞÚ TRYGGIR FAST VERÐ MEÐ ÞVÍ AÐ KAUPA STRAX
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með 
lyftu í Fossvogi, öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 
Greiðslur: 10% greitt við kaupsamning, 10% þegar húsið er 
orðið uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og afgangur við 
afhendingu íbúða.

Um er að ræða fullbúnar 2ja og 3ja herbergja íbúðir (45-98 fm) með sér geymslum, þar af 
fimm þakíbúðir (penthouse). Húsið hefur verið endurbyggt frá grunni og í því er lyfta, sér 
bílastæði á baklóð fylgir völdum íbúðum.

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með gólfefnum snemma árs 2016.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stakfells.
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Fiskakvísl 30, Opið hús,
Opið hús þriðjudag frá kl: 18.00 til kl: 18.30, 
Falleg og rúmgóð 4ra til 5 herb.íbúð, hæð og ris í litlu 
fjölbýli. Glæsilegt útsýni. Frábær staðsetning. 
Verð: 41,0 millj. 
Ólafur i síma 896-4090 verður á staðnum.  

Hagasel, 109-Rvík. 
PARHÚS á tveimur hæðum með innbyggða 
bílgeymslu.  Stærð alls 241,1 fm. Gróin og falleg lóð. 
Innkeyrsla að húsinu er lögð steinhellum með hita.   
Allar nánari  uppl. gefur Ólafur í s: 896-4090 

Næfurás í Árbæ
Vandað og vel staðsett endaraðhús, 274 fm með  
innbyggðum bílskúr við Næfurás í Seláshverfi. 
Útsýni. Gott skipulag, upphituð bílastæði fyrir framan 
húsið, garður í góðri umhirðu. Verð 54,9 millj.

Espigerði m/bílgeymslu. 
Rúmgóð 4ra herb. horníbúð á 6.hæð lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Stærð íbúðar er 117,3 fm + 
bílgeymsla. Glæsilegt útsýni. Tvennar svalir og sér 
þvottahús í íbúð. Laus strax. Verð 38,5 millj.  

Funalind, Kóp. m/bílskúr.
Vel staðsett 4ra herb. íbúð á 5.hæð í lyftuhúsi ásamt 
sérbyggðum bílskúr. Glæsilegt útsýni. Stærð íbúðar 
117,6 fm. bílskúr 29,9 fm. samtals 145,5 fm.  
Laus fljótlega. Verð: 44,9 millj.      

Hvassaleiti - Reykjavík
2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð. stærð 74 fm. Nýlegt 
gler og opnanleg fög á austurhlið íbúðar. Upprunaleg 
eldhús og baðinnrétting. Gott verð, 25,9 millj. 

Seljabraut, stæði í bílageymslu
Góð 3ja herbergja íbúð, efsta hæð og ris ásamt stæði 
í bílageymslu. Hús í góðu ástandi. Laus fljótlega.  
Verð 25,9 millj.  

Reykjabraut - Þorlákshöfn
Einbýli m/bílskúr að Reykjabraut, Þorlákshöfn.  
Einbýlishús á einni hæð ásamt sérbyggðum bílskúr. 
Stærð samtals 154,2 fm. þ.e. hús 105,4 fm. og bílskúr 
48,8 fm. Afhending strax. Verð: 24,5 millj.

OPIÐ HÚS

Opið hús

4ra herbergja

Parhús

3ja herbergja

Raðhús - Árbæ

3ja herbergja

4ra herbergja

Einbýli - Þorlákshöfn
LAUS STRAX

LAUS STRAX

LAUST STRAX

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

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

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til 
styrktar ABC hjálparstarfi.

Karlagata 13, 1.hæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.10 FRÁ KL. 17-17:30

Karlagata 13, 1. hæð: 

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í þríbýli á frábærum stað við 
miðborg Reykjavíkur. Parket á gólfum, gott skipulag.

Verð 23 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.10 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Flókagata, Hafnarfirði.- Efri sérhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.10. KL. 17-17:30

Flókagata 2, Hafnarfirði, efri sérhæð: Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð 
í tvíbýli á frábærum stað við sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Íbúðin er öll 
endurnýjuð. Vandað eikarparket á gólfum, flísar á baði og í þvottahúsi. 
Allar innréttingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler, húsið er nýmálað að 
utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru sjávarútsýni. Fjögur 
svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í kjallara. Verð 41,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.10 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Bárugata , miðhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 6.10 KL.17-17:30

Bárugata 6: ca. 151,6 fm björt og falleg sérhæð. Á hæðinni eru svefnher-
bergi, rúmgóðar stofur, eldhús og baðherbergi. Gengt er frá borðstofu 
niður á helulagða veönd og í garðinn, möguleika að breyta annari stofu í 
herbergi.  Í kjallara eru tvö góð svefnherbergi, hol, geymsla og snyrting.  

Verð 59,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 6.10 KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Grandavegur 47, íbúð fyrir 60 + 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 6.10 KL.17-17:30

Grandavegur 47, 2.hæð, ÍB. 204: 

Björt og falleg íbúð á annari hæð í góðu húsi fyrir 60 ára og eldri. Í húsinu 
er mikil sameign og fylgir líkamsræktaraðstaða með tækjum, sauna, 
heitum potti og. fl.Íbúðin er laus til afhendingar. 

Verð kr. 24,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 6.10 FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Einbýlishús  
DALBRAUt BíLDUDAL

Ca. 150 fm. fallegt vel staðsett einbýli á Bíldudal. 

Þrjú svefnherbergi auk vinnukróks. Rúmgóð stofa, bjart og gott eldhús. 
Stór og gróin lóð. Einstkt útsýni. 

Eigninni fylgir timburhjallur. 

Verð 15,9 millj.

Sumarhús í Ellífsdal
KJóS

Ca. 43 fm. fm. vel staðsett sumarhús á gæðum stað innarlega í landi 
Valshamra, Kjós. 

Rafmagn er komið að lóðarmörkum og vatn til staðar í bústaðnum. 

Húsið stendur hátt og er útsýni frá því fallegt. Fallegt umhverfi. 

Verð 5,9 millj.

Dalaland Fossvogi
3JA HERBERGJA GóÐ íBÚÐ.

Nýtt á skrá: 81 fm góð endaíbúð á annarri hæð í vönduðu húsi á þessum 
eftirsótta stað. 

Suðursvalir, björt stofa. Baðherbergi og eldhús eru endurnýjuð.  
Tengt fyrir þvottavél á baði. . 

Eignin er laus til afhendingar við samning. 

Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun.

Álfkonuhvarf
3JA + StæÐI í BíLGEyMSLU

Mjög góð 3ja herbergja 95,5 fm íbúð á 2.hæð ásamt 10,5 fm geymslu, 
samtals 106 fm og stæði í bílageymslu. 

Stórar flísalagðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan 
íbúðar. 

Íbúðin er laus í janúar 2016. 

Verð 33,9 millj. 

EIGN VIKUNNAR

EIGN VIKUNNAR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



SUMAR/HEILSÁRSHÚS REYKJASKÓGI BISKUPSTUNGUM.

NÝTT Í SÖLU. Nýkomið í 
einkasölu fallegur ca 60 fm 
sumar/heilsársbústaður á 
frábærum eftirsóttum stað í 
Reykjaskógi rétt við Brúará 
(milli Laugavatns og Geysis) 
Hitaveita, rafmagn, góð 
mikil afgirt verönd m.heitum 
potti. 2 svefnherbergi og 
stórt (hátt) svefnloft. Allur 
húsbúnaður fylgir.  
Verð 15,9 m.  
 
 

 
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur Fasteignasali S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Sumarhús á eignarlóð, Reykjavöllum í Bláskógabyggð.
Í einkasölu fallegt 60 fm 
sumarhús á eignarlóð í landi 
Reykjavalla í Bláskógaby-
ggð, húsið er byggt 2009 
og er mjög vandað. Húsið 
skiptist í stofu með parketi 
á gólfum, hvíttaður panill 
á veggjum, fallegar innrét-
tingar tvö herbergi með 
parketi á gólfum, forstofu, 
svefnloft og geymslu.  Stór 
ca. 70 fm pallur með heitum 
potti og skjólgirðingum. 
Verð 16,9 milj, 
 

Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

FALLEG 4RA HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐ VIÐ ASPARHVARF

Asparhvarf 19F Kópavogi 
Falleg og rúmgóð 135 fm, 
efri sérhæð ásamt stæði í 
bílgeymslu. Glæsil. útsýni 
yfir Elliðavatn og til Bláfjal-
la. Þrjú rúmgóð svefnherb. 
Stofa og borðstofa. Stórar 
suðursvalir. Eldhús opið inn 
í borðstofu. Vandað flísalagt 
baðherbergi innréttingu. 
Parket á gólfum. Sérþvot-
tahús og geymsla. Sérinng. 
Verð 44,9 milj. 
 

 
Bókaðu skoðun  Heimir Bergmann aðstoðarmaður fasteignasala í síma 630-9000

EINBÝLI MEÐ SÉRÍBÚÐ VIÐ ÞRÚÐVANG Í HAFNARFIRÐI

Höfum tekið í einkasölu 
fallegt 218 fm einbýlishús í 
enda á götu við Þrúðvang í 
Hafnarfirði.  Aðalhæðin er 
126 fm, með þremur svefn-
herbergjum, rúmgóðu eld-
húsi og stofum, baðherberg, 
gestasnyrting og þvottarhús. 
Bílskúrinn er sérstæður 
45 fm og séríbúð í kjallara 
er 47 fm.  Hún skiptist í 
eldhús, stofu, baðherbergi 
og svefnherbergi.  
Verð 54,9 milj,  

 
Allar uppl. veitir Heiðar Lögg. fast. í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is 

GLÆSILEGT 380 FM EINBÝLI M/ TVEIMUR AUKAÍBÚÐUM

Til sölu 390 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum í smíðum 
við Aflakór í Kópavogi.  Húsið 
er hannað þannig að það er 
möguleiki á að vera með eina 
eða tvær aukaíbúðir á neðri 
hæð, báðar með sérinngangi.  
Gert er ráð fyrir 6- svefnher-
bergjum fjórum baðher-
bergjum, sankallað fjölskyldu 
hús.  Húsið skilast samkvæmt 
skilalýsingu fullbúið að utan 
en tilbúið til innréttinga að 
innan. Verð 97,5milj. 

 
Allar frekari uppl. um húseignina annast Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

FULLBÚIÐ PARHÚS VIÐ AFLAKÓR MEÐ AUKAÍBÚÐ.

Í einkasölu 268 fm parhús á 
tveimur hæðum við Aflakór 
í Kópavogi.  Á neðri hæð er 
50 fm, 2ja herb. íbúð með 
sérinngangi. Aðalíbúðin 
skiptist í þrjú herb, þar 
af eitt á neðri hæð, þvot-
tarhús, geymslu, bílskúr, 
rúmgóðar stofur, eldhús og 
stórar svalir. Allar innrét-
tingar vandaðar frá GKS, og 
allur frágangur sérstaklega 
vandaður. Verð 74 milj 
 

Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

GVENDARGEISLI - NÝLEG  ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI OG 
BÍLAGEYMSLU

Höfum tekið í sölu góða 3ja 
herb. 121,3 fm íbúð með 
sérinngangi og sér palli og 
skjólgirðingum við Gven-
dargeisla í Grafarholti. Tvö 
rúmgóð herb. með parketi á 
gólfum og skápum.  Fallegt 
eikar eldhús með rúmgóðum 
borðkrók. Þvottarhús innan 
eignar.  Baðherbergi með 
flísum og baðkari.  Stæði í 
bílageymslu og geymsla í 
kjallara.  Íbúðin er laus við 

kaupsamning. Áhv. Íls 24,5 milj, verð 34,5 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

MÁNAGATA - Á BESTA STAÐ Í RVK. GÓÐ 2JA HERB.. 

Góð ca 52 fm íbúð á 1.hæð í 
góðu þríbýli í Norðurmýrinni. 
Skiptist í hol, bjarta og rúm-
góða stofu, svefnherbergi, 
eldhús með eldri innréttingu 
og baðherbergi flísalagt 
með sturtu. Í kjallara er 
sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús.  
 
 
 
 
 

Allar frekari upplýsingar og sýningu eignarinnar annast: Sturla Pétursson löggildur 
Fasteignasali.S: 899-9083, sturla@valholl.is

124,4 FM 2JA ÍBÚÐA EIGN VIÐ ÞINGHÓLSBRAUT KÓP.

Hef tekið í einkasölu 2ja 
íbúða eign við Þinghólsbraut 
í Kópavogi.  Aðalíbúðin 
er þriggja herb 72,4 fm 
íbúð með sérinngangi, og 
í kjallara er 2ja herb. 52 
fm íbúð með sérinngangi. 
Aðalíbúðin er rúmgóð með 
bjartri stofu og fallegu 
eldhúsi, tveimur herbergjum 
og baðherbergi með sturtu, 
glugga og tengi fyrir þvot-
tavél. Íbúðin í kjallara er 
með sérinngangi bakatil, 

stofu, eldhúsi og svefnherbergi.  Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél.  
Verð 33,6 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

ESKIVELLIR 1, 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI

Nýleg glæsileg 4ra her-
bergja 108,5 fm endaíbúð 
á 5.hæð í lyftuhúsi að 
Eskivöllum nr. 1 í Hafnar-
firði, ásamt góðu stæði 
í bílageymslu í kjallara 
(innangengt úr sameign). 
Stutt í skólann, íþróttasvæði 
Hauka, sundlaugina, nátt- 
úruna og fl. V 32,7m
ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING! 

 
 
Bókaðu tíma í skoðun  Heimir Bergmann aðstoðarmaður fasteignasala sýnir 630-9000. 

GOÐAKÓR - GLÆSILEGT EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ. 

Í einkasölu glæsilegt 228 
fm, vel skipulagt einbýli á 
2 hæðum með innb. góðum 
bílskúr. Frábær staðsetning, 
innst í lokuðum botnlanga. 
Mögul. á 5 svefnherb. 
Rúmgóðar stofur. Parket á 
gólfum. Vandaðar innrét-
tingar. Fallegur frág. garður. 
Stórt hellulagt bílastæði f. 4 
bíla. Eign í sérflokki.  
Verð 67 millj.  
 
 

 
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

STRANDVEGUR 8 -  MJÖG GÓÐ 4 RA HERB. + BÍLSKÝLI.
Opið hús þriðjudag 6.okt. 
2015  kl. 17,00 - 17,30  
Vorum að fá í einkasölu 
glæsilega 115 fm 4ra 
herbergja íbúð á 3.hæð (ef-
stu) í litlu fjölbýli á góðum 
stað í Sjálandshverfinu í 
Garðabæ. Mjög gott stæði 
í bílageymslu (innangengt) 
og sérgeymsla innaf því.  
Vandaðar innréttingar (eik), 
parket, upptekin loft í stofu, 
góðar suðvestur svalir, 
þvottahús í íb.  

Ásett verð 41,0 m. Upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali 
S:896-5222 eða   ingolfur@valholl.is 

LAUGALÆKUR - ENDARAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ
Höfum tekið í ein-
kasölu glæsilegt 250 fm 
endaraðhús við Laugalæk.  
Aðalhæð: Elhús, anddyri, 
gestasnyrting, stofur, 
útgengi úr stofu út á svalir 
og þaðan er stigi niður í 
garðinn.  Efri hæð: Tvö bar-
naherbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi, baðher-
bergi og sjónvarpsherbergi.  
Jarðhæð: Sérinngangur, 
þar er nú þvottarhús 
geymslur og herbergi, en 

má auðveldlega gera séríbúð.  Bílskúr frístandandi í lengju. Verð TILBOÐ , allar uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
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• Það eru eftir þrjár íbúðir í þessu glæsilega nýbyggða húsi. 

• Íbúðirnar eru 145 til 180 fm, verð frá 49,8 milj til 62 milj.   

• Glæsilegur frágangur, opin bílageymsla 

• Kaupendur velja við í innréttingar og afhending eftir 2-3 mánuði.

Við Hraungötu 1, byggja Pétur og Kristinn ehf, vandað 8-íbúða fjölbýlishús

Sölumenn Valhallar veita frekari uppl um eignina í S:588-4477 •  Erum einnig söluaðilar lóða í Urridaholti, leitið uppl. hjá Heiðari í s:693-3356 eða heidar@valholl.is

  

Væntanlegar eignir á söluskrá:
330 fm tveggja íbúða hús í Smárahverfi Kópavogi.  

Uppl. Ingólfur 896-5222

Glæsilegt raðhús í Fossvogi.  
Uppl. Heiðar 693-3356

Glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir í Urriðaholti. 
Uppl. Heimir 630-9000

Lögg. fasteignasalar  
á Valhöll:  

Ingólfur, Heiðar, 
Erlendur og Sturla.



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

Laxatunga.
Til sölu 1308 fm. lóð undir    3  einnar hæðar raðhús 
við L Gert er ráð fyrir 180fm. raðhúsum  með 40 fm. 
innbyggðum bílskúr samt. 220 fm. við  Laxatungu 
105-109 í Leirvogstunguhverfi.  Búið er að greiða 
gatnagerðargjöld. Verð alra lóða samt. Verð: 16,9 m.    

Reykjabyggð.
Vel skipulagt 205 fm. einbýli við Reykjabyggð.  4 góð 
svefnherbergi. Rúmgóð stofa með arni. Tvö baðherberg. 
Góður bílskúr, sólpallur, fallegur garður og mjög gott hellulagt 
bílaplan. Stæði fyrir 4 bíla. Verð: 57,9 m. 

Nýbýlavegur.
Stór 134 fm. sérhðð við Nýbýlaveg í Kópavogi. 3 stór 
svefnherbergi. Björt stofa. Fallegur bakgarður. Laus strax 
við samning. 

Súlunes.
Vel staðsett 216 fm. einbýli á Arnarnesi. Flottur garður 
og umhverfi. Stór stofa og eldhús. 4 svefnherbergui. 
Rúmgóður bílskúr.  Húsið þarfnast viðhalds og viðgerða. 

Sóltún. 
 237 fm.atvinnuhúsnæði á 2. hæð í tveggja hæða húsi við 
Sóltún. Skrifstofur og samkomusalur. býður upp á mikla 
möguleika fyrir ýmis konar starfsemi. Verð 43,5 m.  

Blesabakki  3
Gott endahús, 60 fm. með plássi fyrir 8 hesta.  Gott 
gerði.  Hlaða og hnakageymsla.Eldhús og snyrting. Flottur 
frágangur. Næg bílastæði.Topp hús á besta stað.  
Verð: 12,9 m.  

Grýtubakki
101 fm. íbúð á 2. hæð. laus stax. 3 svefnherbergi.  
Bjart eldhús og stofa. Snyrtilegur garður.  
Verð kr. 24,5 m.

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

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

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Gullengi.
Mjög hugguleg 109 fm. íbúð á jarðhæð með 
sólpalli og svölum. Einnig tveir samliggjandi 
bílskúrar samt. 45 fm.  Samt. stærð eignar 
154 fm. 

Vandaðar innréttingar, merbau parket á gólfum. 
Góð eldhúsinnrétting. Baðherbergi flísalgt í hólf 
og gólf. Mjög góð staðsetning. 

Flottur garður.  

Verð. 41,8 m. 

Klapparstígur 7 Grenimelur 30,  107 - Rvk Sæviðarsund 19,  104 - Rvk Kiðjaberg – Grímsnesi

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. OKT FRÁ KL 17.-17.30.
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð, skráð 
76,3 fm með geymslu sem er 4,8 fm auk stæðis í 
bílageymslu.  Allt umhverfi er mjög snyrtilegt og vel 
við haldið.  Flott eign í 101 Reykjavík. Allar nánari 
upplýsingar gefur Daði Hafþórsson í síma 820-8103.  
V- 42,9 millj.

Sérlega falleg 4ra herb. sérhæð, miðhæð í þríbýli að 
Grenimel Rvk. Skráð 116,7 fm.  Miklar framkvæmdir 
hafa verið á eigninni.  Allar nánari upplýsingar veitir 
Sigrún sölufulltrúi s. 857-2267 eða sigrun@101.is  
V- 47,9 millj.

Mjög falleg 4ra – 5 herb. efri sérhæð í tvíbýlishúsi 
með stórum bílskúr og auka herbergi í kjallara sem 
hefur aðgang að salerni og sturtu. Tvennar svalir eru 
á eigninni og eru suður svalirnar yfirbyggðar. Húsinu 
er hefur verið vel við haldið og er allt nánasta um- 
hverfi mjög gott. Allar nánari upplýsingar veitir  
Daði Hafþórsson í síma 820-8103. V- 49,9 millj.

Mjög falleg lóð í landi Kiðjabergs í Grímsnes - og 
Grafningshreppi.  Lóðin er góin, mjög vel staðsett, í 
enda götu með miklu útsýni. 
Lóðin er staðsett í landi húsasmíðameistara, rétt við 
golfvöllinn í Kiðjabergi.  
Allar nánari upplýsinar veitir Daði Hafþórsson í síma 
820-8103. V- 7,9 millj.
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OPIÐ HÚS

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni hæð, í byggingu, við laxatungu 72, 74 og 76 í 
Mosfellsbæ. Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. húsin standa á 
góðum stað rétt við leikskólasvæði leirvogstungu. skipulag er mjög gott og fer hvergi fermetri 
til spillis. skipulag samkvæmt teikningu: Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, 
sjónvarpshol, eldhús, stofa, geymsla og bílskúr. eldhús og stofa liggja saman í opnu rúmlega 
40 m2 rými þar sem lofthæð er um 4,5m í hæsta punkti. 

Laxatunga 72 V. 40,5 m.• Laxatunga 74 V. 38,9 m.• Laxatunga 76 V. 38,9 m.

nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á tveimur hæðum á góðum stað efst í hlíðum Krikahverfis í 
Mosfellsbæ. húsið verður tilbúið til afhendingar 15.01.2016 fullbúið án gólfefna, þó eru baðher-
bergi á báðum hæðum og þvottahús flísalögð. frábær staðsetning. Gott skipulag. Þrjú mjög 
rúmgóð svefnherbergi. tvö baðherbergi. Mikil lofthæð er á efri hæð og fallegt útsýni.  
hellulagt bílaplan með hitalögn og timburverönd og náttúrulegum gróðri í suður. V. 54,5 m.

Laxatunga - 270 Mosfellsbær 

Litlikriki 70 - 270 Mosfellsbær 

Leifsgata 12 - 101 Reykjavík 

 
92,2 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 53 m2 bílskúr 
við leifsgötu 12 í reykjavík. íbúðin skiptist í 
3-4 svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús 
og stofu. bílskúrinn hefur verið innréttaður 
sem hljóðver með salerni og eldhúskrók.  
V. 42,8 m.

Þrastarhöfði 61 - 270 Mos. 

 
nýtt og glæsilegt 262,2 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr í 
botnlanga rétt við golfvöllinn í Mosfellsbæ. 
Mjög stórar svalir. stórt hellulagt bílaplan. 
V. 83,9 m.

Gerplustræti 18 – 270 Mos.

 
Glæsilegar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við 
Gerplustræti 18 í Mosfellsbæ. stæði í 
bílageymslu. íbúðinrnar afhendist fullbúnar  
með innréttingum og gólfefnum.

3ja herbergja  íbúð 01-01 V. 32,5 m.

2ja herbergja  íbúð 02-02 V. 26,5 m.

Laus strax

Laus strax
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

75,3 m2, 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð við 
fróðengi 6 í Grafarvogi. íbúðin var upphaflega 
2ja herbergja en búið er að búa til herbergi úr 
borðstofu. íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofu, 
baðherbergigeymslu/þvottahús, eldhús og stofu. 
timburverönd í suðvestur. v. 26,7 m.

Fróðengi 6 - 112 Reykjavík 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög fallegt 165,5 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum. stór lóð og fallegur garður með timbur-
verönd í suðvestur, hellulagt bílaplan. björt og 
falleg eign sem skiptist í þrjú rúmgóð svefn-
herbergi, sjónvarpsherbergi, fataherbergi, tvö 
baðherbergi, þvottahús og bjart, opið rými sem 
samanstendur af eldhúsi, borðstofu og stofu. 
flísalagður bílskúr. v. 47,9 m.

Tröllateigur 33 - 270 Mosfellsbær  

Opið hús þriðjud. 6. október frá kl. 17:30 til 18:00

fallegt og vel skipulagt 212,6 m2. einbýlishús 
með tvöföldum bílskúr. stórt hellulagt bílaplan 
og gróinn garður með  timburverönd í suður. 
eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, sjónvarp-
shol, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
geymslu, forstofu, eldhús með borðkrók, stofu 
og borðstofu. eignin er skráð 212,6 m2, þar af ein-
býlishús 160,1 m2 og bílskúr 52,5 m2. V. 57,9 m.

Borgartangi 3 -270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjud. 6. október frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög fallegt og mikið endurnýjuð 183 m2 efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr við Gerðhamra 
14 í Grafarvogi. falleg afgirt lóð með verönd og 
heitum potti. stórt steypt bílastæði og rúmgóðar 
svalir með fallegu útsýni. eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, fa-
taherbergi, forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. 
Gott skipulag. fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 53,5 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

Laus strax
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GRÝTUBAKKI 30 – 109 RVK
OpIð hús mán. 5. OKT fRá 17.30 – 18.00
• Björt 105,2 fm 4ra herb íbúð.
• Rúmgóð herbergi.
• Stutt í alla þjónustu.
• V.26.5.- millj.

sKJÓLBRAUT 1 - 200 KÓp
OpIð hús mán. 5. OKT. KL. 17:00 – 17:30
Hæð í þríbýli ásamt stúdíó-íbúð sem er í leigu og bílskúr. 
Einstaklega fallega 94,9 fm. íbúð ásamt 31,8 fm. bílskúr og 21 fm. 
stúdíóíbúð samtals 147,7 fm.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
2 rúmgóð svefnherbergi á hæðinni. Eignin er í afar 
góðu ástandi bæði að innan sem utan.
V. 39,9 millj.

skipasund 24 sérhæð með góðum bílskúr
OpIð hús mán. 5. OKT. KL. 18:30 TIL 19:00
ATH. MIKIÐ ÁHVÍLANDI FRÁ ÍLS.  
AUÐVELD KAUP YFIRTAKA + KOSTNAÐUR.
• Falleg 135,5 fm. 5 herb. sérhæð, þar af 33.8 fm. bílskúr. 
• Eignin er afar björt með fjórum svefnherbergjum,  
  einstakt tækifæri á þessum vinsæla stað í vogunum.
 V. 38,9 millj.

Landmark leiðir þig heim!
sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

sOGAVEGUR 192 – 108 RVK

OpIð hús þRIðJUdAGInn  
6. OKT fRá KL.18.00 – 18.30

• Snyrtileg 139,2 fm eign á tveim fastanr.
• Sérinngangur og bílskúr.
• Nýlegt eldhús.
• Stutt í þjónustu.
• V.34.9.- millj.

sOGAVEGUR 103  
séRhæð mEð BíLsKúR. 
1 hæð TIL VInsTRI mEð séR 
InnGAnGI í REyKJAVíK.

OpIð hús mándAGInn. 5. OKT. 
fRá KL. 17:30 TIL 18:00

• Falleg 270 fm. 5 herb. sérhæð, þar af sirka 
  70 fm. óskráð rými undir bílskúr sem bíður 
  uppá ýmsa möguleika. 
• Eignin er afar björt og býður upp á mikla 
  möguleika, fjögur svefnherbergi.
• Eign sem vert er að skoða. 
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 49,9 millj.hafðu samband 

EGGERT mARíUsOn 
Sími 690 1472

hafðu samband 
BEnEdIKT ÓLAfssOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
EGGERT mARíUsOn 
Sími 690 1472

hafðu samband 
BEnEdIKT ÓLAfssOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
þÓRARInn ThORAREnsEn 
Sölustjóri Sími 770 0309
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Löggiltur fasteignasali

ÁSAKÓR  140 FM ENDAÍBÚÐ
Glæsileg 140 fm endaíbúð 
á efstu hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Einstakt útsýni er úr 
eigninni. Tvö svefnherbergi, 
hægt að hafa þrjú. Stórar 
og bjartar stofur. Vandað 
eldhús með granít plötum. 
Stórar suður svalir.  
Verð 44,9 m

BÆJARGIL - RAÐHÚS
Fallegt bjart og velviðhaldið 
172fm tveggja hæða milli
raðhús með innbyggðum 
bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Garðabænum. Þrjú 
stór herbergi. Stór og björt 
stofa/ borðstofa og stór 
sjónvarpsstofa.  
Glæsilegur suðurgarður.  
Góð staðsetning.  
Verð 56 millj. 

ASPARHVARF  EFRI SÉRHÆÐ.

Björt 134,3 fm efri sérhæð 
með sérinngangi og fallegu 
útsýni yfir Elliðavatnið. 
Eldhús er með fallegri 
innréttingu. Björt stofa með 
gluggum á tvo vegu. Þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi 
og sér gestasnyrtingu.Stæði  
í bílageymslu.Sérlega björt 
og falleg eign. 
44,9 millj

ÓÐINSGATA - 3JA HERBERGJA
Glæsileg 82,4 fm 3ja 
herbergja endurnýjuð íbúð 
á 2. Hæð við Óðinsgötu 4. 
Tvö stór og rúmgóð svefn
herbergi. Flísalagt baðher
bergi með sturtuklefa. Björt 
rúmgóð stofa. Eldhús með 
svörtum glans innréttingum, 
góðum eldunartækjum og 
eyju. LAUS STRAX. 
Verð 36,2 millj.    

LEIRUBAKKI 4 - STÓR 2JA HERBERGJA 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁN-
UDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
Falleg 73 fm 2ja herbergja 
íbúð á 3. hæð í fallegu 
fjölbýli. Stórt svefnherbergi 
og stór og björt stofa. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Sameign falleg og 
mikið endurnýjuð. Falleg lóð 
með leiktækjum. Laus strax. 
Verð 23,1 millj. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR - GLÆSILEG EIGN

Stórglæsileg 280 fm 
efrihæð og ris, ásamt 3ja 
herbergja íbúð í kjallara 
með sérinngangi. Íbúðirnar 
eru í sérstaklega fallegu og 
virðulegu steinhúsi teiknuðu af 
Guðjóni Samúelssyni. Eignin 
hefur verið mikið endurnýjuð á 
vandaðan hátt. Eign sem bíður 
upp á mikla möguleika.  

LAUS STRAX. Verð:103,5 millj. 

SKÓGARLUNDUR - EINBÝLISHÚS

216 fm einbýlishús á einni hæð, tilbúin til innréttinga. Þrjú svefnherbergi, sólstofa, 
stofa, baðherbergi, gestasnyrting, stór bílskúr og stór og mikill garður með timburlagðri 
verönd. Fallegt eign sem á eftir að gera mikið fyrir bíður upp á marga möguleika.  
LAUS STRAX. Verð 47,7 millj.  

BREIÐAHVARF - TVÆR EIGNIR

Glæsilegt 224 fm einbýlishús ásamt sérstæðu 60 fm húsi sem innréttað er sem 3ja 
herbergja íbúð. Í aðalhúsi eru þrjú svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Innbyggður 34 fm bílskúr. Lóð fullbúin með 
veröndum og heitum potti. Vönduð eign á góðum stað. Verð 79 millj. 

BRÚNÁS - EINBÝLISHÚS

Glæsilegt 286 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Þrjú 
stór svefnherbergi, stórt fjölsyldurými og stór og björt stofa. Sérsmíðaðar innréttingar. 
Glæsileg baðherbergi. 60 fm innbyggður bílskúr með mikilli lofthæð og milliloft. Lóð er 
fullbúin með veöndum. Verð 94 millj. 

OPIÐ HÚS



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Laufbrekka 20 Kóp 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 – 18. 
Gott og vel við haldið 233 fm. hús á tve-
imur hæðum við Laufbrekku í Kópavogi. 
Innréttingar hússins eru sérsmíðaðar úr 
ljósu beyki. Um er að ræða vandaða og 
vel viðhaldna eign.  Verð kr. 52 millj. 
Uppl. veitir:  Kristinn Tómasson, Viðskipta-
fr. MBA  Lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali. S: 820-6797, kristinn@hofdi.is 

Holtsbúð Gbæ

Skipti möguleg á minni eign í Garðabæ.  
Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús  
á einni hæð ásamt góðum  bílskúr á þess- 
um vinsælastað, samtals skráð um 160 
fm. Húsið er laust við kaupsamning.   
 Verð kr. 49,9 millj.  Uppl. Runólfur á 
Höfða s. 892 7798 runolfur@hofdi.is

Barónsstígur 16, 101 Reykjavík

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17-18  
Afar reisulegt hús á besta stað á 
Barónsstíg. Húsið er á þremur hæðum 
og er skráð sem tvær eignir.  Einnig 
fylgir garðskáli sem er í bakgarðinum. 
Eignarlóð. ATH! Sjón er sögu ríkari!  
Ásett verð 74,9 millj. Allar nánari uppl. 
veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á 
johann@hofdi.is 

Bláhamrar 2, Lyftuhús!  

Opið hús á morgun þriðjudag  
kl.17:30 og 18:00
Glæsileg 2ja herb. íbúð á 3.hæð með 
nýjum innréttingum. Eitt mjög rúmgott 
svefnherbergi og björt stofa. Nýtt eldhús 
og stórglæsilegt baðherbergi.  
Ásett verð 24,5 millj. Allar nánari uppl. 
veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á 
johann@hofdi.is 

Opið hús á morgun þriðjudag kl. 16-17. 
Góð 136,1 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. 
Íbúðin er 4ra herb. skráð 105,5 fm og 
bílskúrinn 30,6 fm.  Ásett verð 34,9 millj. 
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir,  
s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Langabrekka, Kóp. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 13. október  kl. 16:00
Úthlutun 14. október kl. 12:00

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta vegna kaupa á 
búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati.  Hægt er að velja verðtryggt 
eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum vöxtum. Hámarks 
lánstími 8 ár.  Vextir eru í dag 4,30% og 7,45%.

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:520 5788   

www.buseti.is   buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, fasteignagjöld, 
hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóð. Fyrirvari um prentvillur og 
mögulegar breytingar á verði.  Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum 
félagsins og reglum. 

Kirkjustétt 9   íbúð 305
113 Reykjavík
4. herb.  100,3 m2
Afhending: Miðjan nóv.
Búseturéttur hámark: 3.818.244,-
Búsetugjald: 162.644,-
Mögulegt lán: 1.000.000,-

Breiðavík 7   íbúð 112
112 Reykjavík
3. herb.  81,8 m2
Afhending: Sem fyrst
Búseturéttur hámark: 2.040.826,-
Búsetugjald: 117.272,-
Mögulegt lán: 500.000,-

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

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





Frístandandi baðker eru ekki mjög algeng á Íslandi. 
Þau hafa þó ýmsa kosti, sér í lagi þegar kemur að 
fagurfræðinni. Hér eru nokkrir jákvæðir punktar: 
 
Sveigjanleiki 
Innbyggðum baðkerum verður að koma fyrir upp við veggi meðan 
frístandandi baðker geta staðið hvar sem er. Ef baðherbergið er 
nógu stórt mætti jafnvel koma því fyrir í miðju þess. 
 
Einkennandi stíll 
Frístandandi baðkar vekur athygli enda fágætt að sjá slíkt í 
baðherbergjum í dag. 
 
Margir möguleikar 
Frístandandi baðker er hægt að fá í mjög ólíkum útgáfum, í 
mismunandi litum og úr mismunandi efnum og fjölbreyttri 
hönnun. Því ætti alltaf að vera hægt að finna eitthvað sem hentar. 
Til dæmis er hægt að velja að láta karið sitja á gólfinu eða velja kar 
með fótum. 
 
Fortíðarþrá 
Frístandandi baðker geta verið nútímaleg en mörg hver eru einnig 
fullkomin til að fylla baðherbergið af fortíðartilfinningu. 
 
Rýmið virðist stærra 
Þó frístandandi baðkar taki meira pláss en innbyggt baðkar virðist 
baðherbergið þó ekki minna. Í raun gefur frístandandi baðkar á 
fótum tilfinningu fyrir að rýmið sé meira en það er í raun.

Frístandandi og flott
Flúraðir fætur á frístandandi baðkari leiða í ljós vissa fortíðarþrá. NordIcphoTos/GETTy

Frístandandi baðker geta einnig verið nútímaleg.

Slökun
Fátt er betra en að láta líkam
ann líða ofan í heitt og nota
legt bað að loknum anna
sömum degi. Þar hvílist bæði 
hugur og líkami sem sýnt hefur 
verið fram á með vísindaleg
um hætti. Í tímaritinu comple
mentary Therapies in Medi
cine var sagt frá rannsókn sem 
sýndi fram á að daglegt bað í 
átta vikur hafði meiri kvíðastill
andi áhrif en kvíðastillandi lyf. 
Bað getur líka dregið úr streitu. 
sumir mæla með því að bæta út í 
ilmkjarnaolíum á borð við júkal
yptus eða lofnarblóm.

Mildandi áhrif á sóríasis 
Þeir sem þjást af sóríasis gætu 
hagnast af rétt blönduðu 
baði. Talið er að með því að 
blanda nokkrum matskeiðum 

af ólívuolíu eða kókosolíu út í 
baðvatnið sé hægt að minnka 
kláða. olían á að virka sem 
rakagjafi og geti hjápað til að 
losa um húðflygsur. Þó er ekki 
mælt með að dvelja lengur 
í baðinu en tíu mínútur því 
annars getur vatnið leitt til 
húðþurrks. Eftir baðið á þó að 
bera á sig þau krem sem læknar 
hafa mælt með.

Haframjölsbað 
húðin verður oft þurr á veturna 
vegna kulda og trekks. Til eru 
ýmis ráð til að hressa upp á 
hana. Eitt af því er að nota 
haframjöl en það hefur verið 
notað í þeim tilgangi í langan 
tíma. Það var þó aðeins nýlega 
sem rannsakendur fundu út að 
það er efnið avenanthramides 
í höfrunum sem dregur úr ein

kennum bólgu og kláða í húð. 
haframjölsbaðið er útbúið 
þannig að haframjöl er sett í 
hreinan þurran sokk. Lokað 
er fyrir opið með teygju. síðan 
er sokkurinn látinn út í bað
vatnið. Mælt er með að baða 
sig upp úr baðvatninu í 15 til 
20 mínútur.

Bætir nætursvefninn
Þegar skriðið er upp í rúm 
undir svöl sængurfötin lækk
ar líkamshitinn örlítið. Það 
sendir boð til líkamans um að 
framleiða melatonin sem ýtir 
undir svefn. Því þykir gott að 
fara í heitt bað fyrir svefninn 
því það hækkar líkamshitann 
tímabundið. Þegar komið er 
upp úr baðinu lækkar hitinn 
á ný og líkaminn framleiðir 
melatonin.

Örvar heilann
sumir vilja meina að i lm
kjarnaolíur geti haft marg
v ísleg áhrif  t i l dæmis ef 

þeim er bætt út í baðvatn
ið. Þannig á salvía að skerpa 
minni, bergamot á að draga 
úr streitu.

Gæði góðra baðferða
Margir þeir sem hafa komist á bragðið með að nota baðkarið sitt myndu aldrei skipta því út. Enda hefur verið sýnt fram á ýmis góð 
áhrif sem reglulegar baðferðir hafa á heilsu og ekki síður geðsmuni.

Fáir staðir bjóða upp á jafn góða slökun og baðkarið. NordIcphoTos/GETTy

   

Opið virka daga frá   8-18   laugardaga frá  10-15  
www.tengi.is tengi@tengi.is   •  TENGI Smiðjuvegi  76  •  Kópavogi
Sími 414 1000  •  TENGI Baldursnesi 6   •  Akureyri  •  Sími 414 1050  

Unidrain
Gólfniðurföll
Falleg baðherbergi – með 
niðurfalli frá Unidrain
 
Unidrain hefur hannað nýja og 
glæsilega lausn. Með því að 
færa niðurfallið upp að vegg 
er vandamál vegna vatnshalla 
úr sögunni. Einnig gerir það 
baðherbergið fallegt og auðveldar 
flísalögnina.
 

Ef þig dreymir um nýjar hugmyndir 
á baðið, þá erum við hjá Tengi 
með lausnina. Nútímaleg og falleg 
hönnun frá Unidrain.
 
Komið í verslanir okkar og 
fáið upplýsingar um Unidrain 
niðurföllin, í hugum flestra er 
Unidrain einfaldlega betri lausn.
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Laufen er einn af leiðandi 
framleiðendum hreinlæt-
istækja í Evrópu og nýtur 

mikillar virðingar, sér í lagi 
meðal arkitekta og þeirra sem 
sjá um byggingaframkvæmdir,“ 
segir F. Gunnar Árnason, vöru-
stjóri hjá Húsasmiðjunni.

Laufen er svissneskt gæða-
merki með yfir 130 ára sögu en 
það hefur verið á markaði frá 
1892. „Það hefur unnið til fjölda 
hönnunarverðlauna. Til dæmis 
fékk Kartell línan tvenn verð-
laun í Evrópu á síðasta ári og 
PRO-S línan einnig,“ upplýsir 
Gunnar.

Umfang f yrirtækisins er 
nokkurt enda er Laufen með 
sex verksmiðjur í Evrópu og höf-
uðstöðvar og aðalframleiðslu í 
bænum Laufen, nærri Basel í 
Sviss.

Áhersla á fallega hönnun
Hjá Laufen er lögð mikil áhersla 
á fagurfræði og hafa þekktir 
hönnuðir verið fengnir til sam-
starfs við fyrirtækið:

Alessi línan er hönnuð af Wiel 
Arets.Palomba línan er hönn-
uð af Ludovic og Roberto Pa-
lomba. Kartell línan er hönnuð 
af Ludovic og Roberto Paloma í 
samvinnu við Kartell. Kompass 
línan er hönnuð af Hee Welling.

„Húsasmiðjan leggur áherslur 
á PRO-N línuna frá Laufen sem 
er sérstaklega hönnuð fyrir 
Norðurlandamarkaðinn en 
einnig erum við með nokkuð í 
Kartell línunni,“ segir Gunnar. 
Hann bendir þó á að Húsasmiðj-

an geti pantað allar þær vörur 
sem Laufen framleiðir. „Sölu-
menn í verslunum okkar geta 
aðstoðað við það.“

Nýjungar í fyrirrúmi
Aðsögn Gunnars hefur Laufen 
ávallt verið leiðandi í nýjungum 
á markaðnum. „Til dæmis setti 
Laufen fyrst allra vegghengd 
salerni á markað árið 1960 en 
þau voru hönnuð af Xaver Jer-
mann,“ segir hann en nýjunga-
girnin er enn til staðar í dag.

„Laufen kynnti nýja tækni 
árið 2013. Hún kallast Saphir-
Keramik aðferðin, og hún eykur 
útlits- og framleiðslumögu-
leika keramiks verulega og 
gefur hönnuðum ýmsa mögu-
leika sem þeir höfðu ekki áður. 
Nýjustu vörur Laufen eru síðan 
„rimless“ salerni þar sem skol-
vatnið kemur á einum stað og 
skolbrún allan hringinn því 
óþörf,“ upplýsir Gunnar og 
bendir á að PRO-N Rimless sal-
ernin séu á frábæru verði og 
kosti 45.195 krónur.

Allt í baðherbergið
Húsasmiðjan býður einnig flest-
ar aðrar vörur fyrir baðherberg-
ið. Meðal annars blöndunar-
tæki og sturtusett frá Damixa 
og Emmevi, baðkör og sturtu-
botna frá Kaldewei, sturtuklefa 
frá Macro og sturtuhorn og hlið-
ar frá EPLO. Þá má einnig nefna 
sturtuniðurföll frá Alcaplast í 
ýmsum lengdum.

Nánari upplýsingar má finna 
á www.husa.is

LAUFEN hreinlætistækin  
loks fáanleg aftur á Íslandi
Svissnesku gæðavörurnar frá LAUFEN fást nú hjá Húsasmiðjunni en þau hafa hlotið mörg verðlaun í gegnum árin. Í Húsasmiðjunni 
má einnig finna flestar aðrar vörur fyrir baðherbergið frá merkjum á borð við Damixa, Emmevi, Kaldewei, Macro og EPLO.

Hreinlætistækin frá Laufen eru afar falleg og stílhrein.

F. Gunnar Árnason segir vöruvalið í Húsasmiðjunni afar gott. MyND/PJETUR

Laufen hreinlætistækin fást í Húsasmiðjunni

STÍLHREIN HÖNNUN

SVISSNESK GÆÐI SÍÐAN 1892

Fáðu innblástur á Pinterest Húsasmiðjunnar - Pinterest.com/husasmidjan
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Sápur til SkrautS
Það fer ekki fram hjá neinum sem skoðar íslensk jafnt 
sem erlend heimilis- og lífsstílblöð að sápur í hvers 
kyns pumpum njóta vinsælda á baðherbergjum. Það 
þykir smart að hafa fljótandi handsápu í fallegri 
pumpu við vaskinn og góðan handáburð í sams 
konar pumpu þar við hlið. Helst á lyktin að vera sú 
sama. Þarna bera Aesop-sápurnar höfuð og herðar 
yfir aðrar en þær koma í dökkbrúnum pumpum 
með einföldum hvítum miða og minna um margt á 
meðalaglösin í apótekum forðum. Sömuleiðis þykir 
smart að hafa sjampóið og hárnæringuna í stórum 
pumpum við baðkarið eða sturtuna. Það má því í 
raun segja að sápurnar hafi öðlast nýjan tilgang. 
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tækni á klóinu
Margir vilja lesa blöðin á meðan 
þeir sitja á klósettinu, öðrum til 
mikils ama. Aðrir taka með sér 
spjaldtölvu eða snjallsíma. Nú 
hefur verið þróaður standur fyrir 
klósettpappír þar sem er sér-
stakur haldari fyrir spjaldtölvuna. 
Fólk þarf því ekki að halda á 
iPadinum á meðan það gerir 
þarfir sínar. Það er amazon.com 
sem býður þennan „nytsama“ fyrir 
þá tölvuóðu. Söluaðilar segja að 
þetta auki þægindin á heimilinu, 
hægt sé að stilla spjaldtölvuna 
eftir þörfum hvers og eins. Hægt 
er að lesa bók, kíkja á blöðin eða 
jafnvel horfa á sjónvarpið án þess 
að þurfa að halda á spjaldtölv-
unni. Standurinn er úr vönduðu 
krómi og hann kostar frá 3.832 
krónum á amazon.com.

Heilnæmt 
fótadekur
Það er fátt betra en að fara í fóta-
bað og láta þreytuna líða úr sér. 
Sé það gert reglulega og fæturnir 
snyrtir um leið eykst vellíðan um 
allan skrokkinn. Það er líka miklu 
skemmtilegra að vera með fallega 
snyrta fætur og þó tær þyki ekki 
endilega hin allra mesta prýði 
getur góð umhirða gert mikið 
fyrir útlit þeirra.
Hér er uppskrift að góðu fóta-
dekri. Fylltu hæfilega stóran 
bala með volgu vatni og bættu 
smá salti við en það virkar vel á 
sprungna hæla. Láttu fæturna 
hvíla í vatninu í um það bil 20 
mínútur. Þerraðu fæturna vel á 
eftir. Stundum getur verið gott að 
raspa þurr svæði á eftir, sömu-
leiðis að klippa neglur og þrýsta 
naglaböndum niður. Eftir það má 
skola fæturna og þerra á ný. Síðan 
er gott að bera á þá feit krem 
eða góðar olíur. Það er óþarfi 
að hlaupa út í búð eftir þeim. 
Alveg eins gott að nota ólífuolíu 
eða kókosolíu. Því næst er ráð 
að smeygja sér í góða sokka og 
skríða upp í rúm. Þannig mýkjast 
fæturnir yfir nóttina og verða fínir 
daginn eftir.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

flísar fyrir vandláta
PORCELANOSA



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL
SUBARU XV 4X4. Árgerð 2015, 
bensín,5 gírar,vel útbúinir bílar,eigum 
til nokkra á staðnum, Okkar verð 
3.990.000.- Rnr.127237. S:562-1717.

NÝR BÍLL
SKODA RAPID SPACEBACK.Árgerð 
2015, bensín,5 gírar. Okkar verð 
2.590.000.- er á staðnum. Rnr.127101. 
S:562-1717.

EkiNN 69þ.km.!!!
SUBARU Forester. Árgerð 2010, 
ekinn aðeins 69þ.km., sjálfskiptur. 
Svakalega flott eintak! Verð 2.980.000. 
Rnr.250255. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi 2, s:562-1717.

SJÁLFSkiPTUR - 1990þ!!
HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2012, 
ekinn aðeins 39þ.km, sjálfskiptur. 
Flott eintak! Tilboðsverð 1.990þ.!!! 
Rnr.127091. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi 2, s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

VW Passat comfortline. Árgerð 2012, 
ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.110409. Uppl. Bílás 
4312622 eða 8641728

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

SUZUKI Sx4 glx. Árgerð 2012, ekinn 87 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.161233.

TOYOTA Land cruiser 120 vx 8 
manna. Árgerð 2008, ekinn 273 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.161442.

Kia Sorento EX classic 197 hö. Árgerð 
2014, ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Rnr.161545. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð 
2014, ekinn 17 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.120056.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

MERCEDES-BENZ CLA 250 4matic 
amg line. Árgerð 2014, ekinn 26 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.290.000. 
Rnr.161505.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

MERCEDES-BENZ C 220 bluetec. 
Árgerð 2014, ekinn 13 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.350.000. 
Rnr.110435.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Honda Civic Elegance, 5/2015, ek 31 
þús km, sjsk ,bensín, ásett verð 3790 
þús, er á staðnum, raðnr 210167.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

MB Sprinter II 316 CDI 4x4. Bíllinn er 
glæsilegur, nýinnfluttur með ýmsum 
aukabúnaði. Fjórhjóladrifinn, 163 
hestöfl, nýskráður 03.2012, ekinn um 
140.000km. 3ja sæta, dráttarbeisli, 
heildarburðargeta 3,5 tn. Verð 5,5 
millj. án vsk. Brimco ehf. Flugumýri 8, 
Mosf. s.894-5111 opið frá kl.13-16.30

Ford transit connect 2012 Ekinn 
55.000 Dísel Topp eintak. Uppl 892-
0378

ÓDÝRiR DÍSELBÍLAR
Skoda Octavia, Skoda Fabia, Partner, 
Berlingo, R. Clio, R. Megane, og fleiri 
Nánar á Facebook: Ódýrir Díselbílar 
Sími: 534-0000

 Bílar óskast

BÍLL ÓSkAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

kAUPi BÍLA FYRiR ALLT AÐ 
miLLJÓN STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Fullbreyttur 46” Econolene úr 
ferðaþjónustunni til sölu, frábært 
atvinnutækifæri. ingi@boreal.is og s. 
864 6489

 Hjólbarðar

FRÁBæR DEkkJATiLBoÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSkAR VéLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315 & 699 6069.

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 málarar

REGNBoGALiTiR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

mÁLNiNGARþJÓNUSTA 
REYkJAVÍkUR

Alhliða málningarþjónusta. Sími 776-
0000

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is
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Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Höfðabakki 9, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Nudd

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Geymið auglýsinguna.

Símaspá, spái í spil, ræð drauma. 
Tímapantanir. Geymið auglýsinguna. S. 
891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 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.

 verslun

NÝ SeNDING koMIN!
WE-VIBE IV - Unaðstæki ársins 
fyrir pör mörg ár í röð. Viamax 
fullnægingarkremið sem virkar, 50 
Shades of Grey vörurnar og allt 
það vinsælasta í dag. Millifærsla, 
greiðslukort og netgíró.Sendum um 
allt land www.hush.is

HEILSA

 Nudd

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

www.LeIGUHeRbeRGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TIL SÖLU: 

100 fM. SéRHæð í TvíbÝLI. 
LéTT kAUp.

Fín 3ja herbergja sérhæð í 
góðu steinhúsi á rólegum stað, 

ca. 5mín. asktur frá gólfvelli 
Suðurnesja og athafnarsvæðinu 

í Helguvík. Íbúðin er öll ný 
standsett með nýjum gólfefnum. 
Stórt og fallegt eldhús, stofa og 
2 góð herbergi, með útsýni yfir 

sjávarsíðuna. 

Verð aðeins kr. 18,9 m. Skuldlaus 
eign. 

Get tekið nýlegan bíl uppí kaupin. 

Laust strax.

Húsgögn og húsbúnaður má 
fylgja með í kaupunum. 

Einnig getur fylgt 65 fm. skemma. 

Tilvalið atvinnutækifæri. Verð 
kr. 3,8 m. 

Nánari upplýsingar í s. 866 2257 
og jjjj@simnet.is

 Húsnæði óskast

íbúð ÓSkAST

Ungt par í námi óskar eftir 
2ja til 3ja herbergja íbúð til 
leigu á höfuðborgarsvæðinu. 
Skilvísum greiðslum heitið. 
Meðmæli ef óskað er
 Geymsluhúsnæði

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. LangtÌmasamningur Ì boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. S∆KJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

fyRSTI MÁNUðUR fRÌR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea Ì Garðabæ og 
Fiskislóð Ì ReykjavÌk. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna Ì boði

UppvASkARI / 
DISHwASHeR

Apotek kitchen + bar leitar að 
starfsmanni Ì uppvask og til að 
aðstoða Ì eldhúsi. Upplýsingar 

veittar á staðnum milli 12-17 og 
á apotek@apotekrestaurant.is 

Apotek kitchen + bar is looking 
to hire a dishwasher/assistant 

in kitchen. Further information 
is given at Apotek between 
12-17, or by e-mail apotek@

apotekrestaurant.is 

Apotek kichen + bar,Austurstræti 
16, apotek.is

STARfSfÓLk ÓSkAST 
Á HLÖLLAbÁTA 
INGÓLfSToRGI

kvöld ,nætur og helgarvaktir. 
18 ára aldurstakmark og 

Õslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á hlollabatar@

hlollabatar.is Eða á staðnum 
milli 13-17

MoSfeLLSbAkARÌ - Rvk.
”skum eftir þjónustulunduðu, 

hressu og samviskusömu fólki til 
að vinna með okkur Ì verslunum 
okkar Ì ReykjavÌk. Unnið er eina 

viku fyrir hádegi og aðra viku 
eftir hádegi ásamt helgarvinnu. 

Umsækjendur þurfa að tala góða 
Ìslensku

Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

Verktakafyrirtæki auglýsir eftir 
vönum húsasmið, verður að geta 
unnið sjálfstætt. Mjög fjölbreytt 
verkefni, vinnubÌll getur fylgt starfinu. 
¡hugasamir hafi samband Ì sÌma 896-
5767 eða með tölvupósti á arnar@
ahverktakar.is

Kona: Viltu spjala við heita karla Ì 
sÌma gegn góðu gjaldi? Hitaspjall.eu

 Atvinna óskast

vANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA eðA 

JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 fundir

feRðAkLúbbURINN 
4x4 ANNAR fUNDUR 

STARfSÁRSINS veRðUR 
HALDINN Ì MÁLMTækNI 

Hf Að vAGNHÖfðA 29, kL 
20:00

Dagskráin verður heldur 
óvenjubundin en innafÈlagsmál 
hafa sinn sess og sÌðan verður 
lÈttvæg Jeep sýning með t.d. 
Ultimate á svæðinu, þið sem 

þekkið þann. 

Jeppar, fÈlagstarfið og 
skemmtilegar umræður um ágæti 

Jeep.
Kær kveðja Stjórnin

 einkamál

Kona: leitar þú skyndikynna? 
RauðaTorgið.is

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM
Deiliskipulagsbreyting

Vellir 3. áfangi,  
Kirkjuvellir 8 og Kirkjuvellir 12
Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 1. sept. 2015 að auglýsa tillögu að 
breytingunni í samræmi við 43. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010. Breytingin felst  í að lóðinni Kirkjuvellir 8  
er breytt úr lóð fyrir verslun, þjónustu og íbúðir, 
í lóð fyrir eingöngu íbúðir.  Nýtingarhlutfall lóðar 
nr. 8 verður 0,7 án kjallara og 0,8 með kjallara. Á 
lóðinni verða tvö þriggja hæða hús með samtals 28 
íbúðum.  Lóðinni Kirkjuvellir 12 er breytt úr lóð fyrir 
tvö sambyggð íbúðarhús í lóð með tveimur  þriggja 
hæða frístandandi húsum með samtals 28 íbúðum. 
Nýtingarhlutfall lóðar nr. 12 verður 0,7 án kjallara og 
0,8 með kjallara.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði 
Norðurhellu 2, frá 05. okt. til 16. nóv. 2015. Hægt er að 
skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnar- 
fjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is   
Nánari upplýsingar eru veittar á skipulags- og bygg- 
ingarsviði. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að 
gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
breytinguna og skal þeim skilað skriflega til skipu-
lags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi 
síðar en 16. nóv. 2015. Þeir sem eigi gera athuga- 
semdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum.
 Tillaga að deiliskipulagi fyrir Nesbú  

á Vatnsleysuströnd.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 30. septem-
ber 2015 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi, skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010, fyrir Nesbú á Vatnsleysuströnd vegna 
áforma um lagfæringar á húsakosti alifuglabúsins.
Tillagan er sett fram á uppdrætti ásamt greinargerð og vísast til 
hennar um nánari upplýsingar.
Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 
2, 190 Vogar frá og með mánudeginum 5. október 2015 til og með 
mánudagsins 16. nóvember 2015. Tillagan er einnig aðgengileg á 
vef Sveitarfélagsins Voga,  www.vogar.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við tillöguna. Skila skal skriflegum athuga-
semdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogar 
eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en mánudaginn  
16. nóvember 2015. 

Vogum, 5. október 2015
f.h. bæjarstjórnar, 

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

tilkynningar
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
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hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
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innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
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Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
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Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Björn Stefánssson
sölufulltrúi
s. 698 9056

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 19 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

HVAMMSGERÐI 839,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamidlun.is

Þriðjudag milli kl. 17 og 17:30
OPIÐ HÚS

Björt og falleg neðri sérhæð með aukaherbergi í kjallara 
í þríb. á góðum stað í Gerðunum. Íbúðin er ca.100 fm og að auki er 
herbergi og geymsla í kjallara ca. 22 fm. Samtals 122,3 fm.
Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð m.a. baðherbergi, gólfefni, 
hurðir, ofnar og ofnalagnir, rafmagn ofl. Sér bílastæði og fallegur 
sameiginlegur garður. Frábær staðsetning með skóla, verslanir og 
ýmsa aðra þjónustu í göngufæri.

Til sölu einbýlishús á frábærum stað 
í Garði með miklu útsýni og jarðrými. 

Húsið er 124,5 fm að stærð, 
fimm herbergi, baðherbergi og eldhús. 

Um er að ræða eign á góðum stað, gott tækifæri. 

Erfðaábúðarjörðin Brekka 
fylgir ekki með sölu eignarinnar.

Til sölu  
einbýlishúsið Brekka í Garði.

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja íbúð sem er rúmlega 98 fm 
að stærð. Íbúðin er á sjöttu hæð í tíu 
hæða fjölbýlishúsi og fylgir íbúðinni 
stæði í bílakjallara undir húsinu.   
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir að-
gangur að samkomusal. 
Ásett verð búseturéttar er  
kr. 6.8 millj. og mánaðargjöldin eru 
um kr. 175.000.-. 

Hólmvað 6 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herb-
ergja íbúð sem er um 97 fm af stærð. 
Um er að ræða endaíbúð í fjögurra 
íbúða raðhúsi og fylgir stæði í bíla- 
kjallara. Ásett verð búseturéttar er  
kr. 11 millj. og eru mánaðargjöld um 
192.000.-

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, rekstrarsjóður, 
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

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 9. október  n.k.
Tilboðsfrestur er til 16. október  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 
Akralind 4 í Kópavogi eða í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst 
á netfangið bumenn@bumenn.is

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni  
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum  
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl. 

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.   
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum  
og tólum. 
 
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.   
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi,  
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum. 

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með. 

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta  
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu  
íþróttahöll Asíu.
 
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.   
Sundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.
 
Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin  
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
 
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,  
jörð eða sumarhúsi.
 
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.   
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt  
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

THAILAND HEILLAR !

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Hera Karlsdóttir
ljósmóðir, 

Hjallaseli 55, áður að Neðstaleiti 4,

lést á hjartadeild Landspítalans 28. september.

Fanney Davíðsdóttir
Ingibjörg Snorradóttir Guðm. Geir Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Gottskálk S. Rögnvaldsson 
fyrrverandi útsölustjóri ÁTVR 

á Siglufirði 

lést á Heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar, 
Siglufirði, þann 29. september.  

Útför hans fer fram frá Siglufjarðarkirkju 
laugardaginn 17. október kl. 14. 

Rögnvaldur Gottskálksson Auður B. Erlendsdóttir 
Gunnar Gottskálksson Erla Ó. Hermannsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar og amma,

Arnbjörg Jónsdóttir Waage 

lést 29. september.  
Útförin verður frá Kópavogskirkju  

   8. október kl. 13.

Guðbjörg H. Waage
Ágústa Waage Ingólfur Tryggvason
Guðný Waage

og barnabörn.

1143 Konungsríkið León viðurkenndi sjálfstæði 
Portúgals.

1923 Albert Guðmundsson, knattspyrnu- og stjórn-
málamaður, fæddist.

1944 Konur í Frakklandi fengu kosningarétt.
1946 Alþingi samþykkti að veita Bandaríkjunum 

afnot af landi á Miðnesheiði. 
Samningurinn olli miklum 
deilum.

1946 Melaskóli í Vest-
urbæ Reykja-
víkur hóf starfsemi 
sína.

1991 Blönduvirkjun var 
vígð.

2011 Steve Jobs, banda-
rískur frumkvöðull og 
hugvitsmaður á sviði 
tæknivísinda, lést.

 Merkisatburðir 

„Jafnréttisstefnan sem við vinnum 
að innan háskólans er mjög góð. Við 
reynum að hafa dagana í ár skemmti-
lega og yfir þeim verður hátíðarbragur,“ 
segir Arnar Gíslason, kynjafræðingur 
og jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands, en 
Jafnréttisdagar 2015 hefjast í dag.

Viðburðurinn eru haldinn sjöunda 
árið í röð og lýkur dagskránni föstudag-
inn 16. október næstkomandi.

„Jafnréttisdagar tvinna saman hinar 
ýmsu víddir jafnréttis og skoða fjöl-
breytileika, forréttindi, þöggun, jafn-
réttisbaráttu, vald og mismunun,“ segir 
Arnar og nefnir sem  dæmi að fléttað 
verði saman jafnrétti kynjanna og 
íslamófóbíu. Áhersla verði lögð á þau 
tækifæri sem skapast með því að setja 
hugmyndir um hið  „eðlilega“ og hið 
undirskipaða undir smásjána.

„Dagskráin er fjölbreytt og byggist á 
þverfaglegu samstarfi þar sem gerð er til-

raun til að sameina hátíðarbrag og gagn-
rýna sýn á jafnréttismál,“ segir Arnar.

Hann segir að leitast verði við að 
skapa opna umræðu og aukinn skilning 
á jafnrétti ásamt því að auka sýnileika 
jafnréttismála og virkja þá fjölmörgu 
aðila sem vinna að jafnrétti.

Jafnréttisdagar eru samstarfsverk-
efni Háskóla Íslands og Listaháskóla 
Íslands en allir háskólar á Íslandi taka 
þátt í dögunum í ár. „Síðan byggist þetta 
líka á samstarfi milli fólks sem kemur úr 
ólíkum áttum. Til dæmis vinna sumir 
sem mæta í stjórnsýslunni, sumir eru í 
námi og aðrir í kennslu eða rannsókn-
um. Einnig kemur fólk með mismunandi 
pælingar. Til dæmis koma sumir með 
hinsegin pælingar, til dæmis um mál-
efni trans fólks og aðrir með pælingar 
um jafnrétti kynjanna.“

Fyrsti viðburður Jafnréttisdaga er í 
kvöld og er myrkvaður viðburður. „Ég 

er mjög spenntur fyrir þessum viðburði 
og verður þetta klárlega öðruvísi upp-
lifun, að minnsta kosti fyrir sjáandi gesti. 
Sjáandi og blindir listamenn koma fram 
og verður hið sjónræna lagt til hliðar og 
önnur skilningarvit virkjuð.“

Ókeypis er á alla viðburði Jafnréttis-
daga 2015 og er aðgangur öllum heimill. 
nadine@frettabladid.is

Tvinna saman hinar 
ýmsu víddir jafnréttis
Jafnréttisdagar 2015 hefjast í dag í sjöunda árið í röð. Leitast verður við að skapa opna 
umræðu og aukinn skilning á jafnrétti. Arnar Gíslason, jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands, 
segir að leitast verði við að skapa opna umræðu og aukinn skilning á jafnrétti.

Dalai Lama, andlegur trúarleiðtogi 
Tíbeta, hlaut friðarverðlaun Nóbels 
þann 5. október 1989 fyrir friðsamlega 
baráttu fyrir frelsi þjóðar sinnar. Hann 
barðist fyrir friðsamlegum lausnum 
sem byggðust á umburðarlyndi og 
gagnkvæmri virðingu til að viðhalda 
sögulegri og menningarlegri arfleið 
Tíbets.

Egil Ári, formaður norsku nóbels-
nefndarinnar, afhenti verðlaunin og 
við það tækifæri sakaði Dalai Lama 

Þ ETTA  G E r ð i ST
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Dalai Lama hlaut friðarverðlaun Nóbels

Dalai Lama hefur skrifað margar bækur um 
frið, kærleika, hamingju og andleg málefni. 
NorDicphotos/afp

Kínverja um að herða stöðugt tökin á 
Tíbetum.

Árið 1959 lögðu Kínverjar Tíbet 
undir sig og hraktist Dalai Lama í út-
legð ásamt fjölda munka til Indlands. 
Þar var hann í þrjá áratugi. Hann hefur 
síðan þá ferðast um allan heim til að 
kynna búddadómi og talað fyrir frelsi 
Tíbets.

Dalai Lama hefur skrifað margar 
bækur um frið, kærleika, hamingju og 
andleg málefni. – ngy

Dagskráin er fjölbreytt 
og byggist á þverfaglegu 

samstarfi þar sem gerð er tilraun 
til að sameina hátíðarbrag og 
gagnrýna sýn á jafnréttismál.

Arnar Gíslason, 
jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands
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 Skráðu þig á www.netgiro.is
 

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

LAMBALÆRI OG ÁST!
Nýttu þér frábært tilboð á lambalærum í Iceland og 

hóaðu í fjölskyldu og vini í glaðlega og kærleiksríka máltíð. 
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 FROSIÐ, 2,1–2,6 KG*
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VERÐ ÁÐUR: 1498 KR. 
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MISSTU 

EKKI AF 

ÞESSU!



Skák  Gunnar Björnsson
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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.

veðurspá Mánudagur

Allhvöss suðaustanátt á austurhelmingi landsins í dag, en mun hægari um 
landið vestanvert. Rigning sunnan til og á köflum talsverð suðaustanlands, 
en lengst af úrkomulítið fyrir norðan.

LÁRÉTT
2. hland
6. frú
8. farfa
9. besti árangur
11. karlkyn
12. áfergja
14. einkennis, 
16. pot
17. hlaup
18. titill
20. tveir eins
21. auðveld

LÓÐRÉTT
1. þurrka út
3. gangflötur
4. eyja
5. stykki
7. rekaviður
10. saur
13. námsgrein
15. óhapp
16. skamm-
stöfun
19. stefna

 LAusn

LÁRétt: 2. piss, 6. fr, 8. lit, 9. met, 11. kk, 12. ákafi, 
14. aðals, 16. ot, 17. gel, 18. frú, 20. yy, 21. létt.
LÓðRétt: 1. afmá, 3. il, 4. sikiley, 5. stk, 7. rekatré, 
10. tað, 13. fag, 15. slys, 16. ofl, 19. út. 5 6 3 4 2 8 9 1 7

8 7 4 3 9 1 6 2 5

9 1 2 7 5 6 4 3 8

3 8 9 1 4 2 7 5 6

2 4 6 5 3 7 8 9 1

7 5 1 8 6 9 2 4 3

6 3 5 9 7 4 1 8 2

4 2 8 6 1 5 3 7 9

1 9 7 2 8 3 5 6 4

6 8 3 9 2 4 1 7 5

4 7 2 1 5 8 9 6 3

1 5 9 3 6 7 4 8 2

5 9 7 4 1 6 3 2 8

8 1 4 5 3 2 6 9 7

3 2 6 7 8 9 5 1 4

7 3 8 6 9 5 2 4 1

9 4 5 2 7 1 8 3 6

2 6 1 8 4 3 7 5 9

6 8 7 2 5 3 1 9 4

3 4 1 9 7 8 6 5 2

5 9 2 1 4 6 7 3 8

4 5 9 3 6 1 8 2 7

8 7 6 4 2 5 3 1 9

1 2 3 7 8 9 4 6 5

7 3 4 5 1 2 9 8 6

9 6 5 8 3 7 2 4 1

2 1 8 6 9 4 5 7 3

4 7 6 3 9 2 5 1 8

8 5 9 1 6 4 3 7 2

1 2 3 5 7 8 4 6 9

6 4 1 2 8 3 7 9 5

2 3 5 9 4 7 6 8 1

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 8 4 2 1 9 5 7

5 1 4 7 3 9 8 2 6

7 9 2 8 5 6 1 4 3

5 8 6 4 1 7 9 2 3

7 9 1 2 5 3 4 6 8

2 3 4 6 8 9 5 1 7

8 1 3 7 2 5 6 4 9

4 2 5 9 3 6 7 8 1

6 7 9 8 4 1 2 3 5

9 4 7 1 6 8 3 5 2

1 5 2 3 7 4 8 9 6

3 6 8 5 9 2 1 7 4

5 8 4 7 1 3 9 2 6

2 3 9 4 5 6 1 7 8

7 6 1 8 9 2 3 5 4

6 7 8 5 3 4 2 9 1

9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ég er á virkilega 
dimmum stað núna! 

Allt er sársaukafullt og 
erfitt!

Ég er búinn að prófa 
allt! Og ekkert gengur 
upp! Ég er bara fastur 

á sama stað.

Ég hef ekki 
hugmynd 

um hvað ég 
á að taka 

til bragðs …

Hefur þú íhugað 
að hætta að 

spila golf?

Nei … nei, nei! Það 
get ég alls ekki 

gert! Þetta hlýtur 
að leysast! Verður 

að gera það …

Þá skrifa ég 
upp á eitthvað 
kvíðastillandi 

þar til golftíma-
bilið endar!

Ég er að fara út í 
búð Palli.

Vantar þig 
eitthvað 
annað en 
álpappír, 
síróp og 

sardínur?

Það stendur 
álegg, 

sinnep og 
samloku-

pokar.

Ég giska á að þú 
hyggir ekki á starfs-
feril í skrautskrift?

Vitið þið hvað? Pabbi ætlar að 
fara með ykkur í sund í dag!

Okei!

Jesss!

Fullt af skvísum 
í bikiní! Er það 

ekki pabbi?

Jiiii, hvaðan ætli hann 
hafi pikkað þetta upp?

Frá einhverjum sem 
elskar og hræðist þig 

mjög mikið.

Oliver Aron Jóhannesson (2.202) átti leik 
gegn Svíanum Milton Pantzar (2.175) í 
keppni á milli Fjölniskrakka og sænskra 
unglinga í Uppsölum.
Svartur á leik
27. … Dxe1+! 28. Hxe1 Rf2+. Hvítur gafst upp 
enda tapar hann heilum hrók. Fjölniskrakk-
arnar unnu „landskeppnina“ gegn Svíunum. 
www.skak.is Jafnt hjá Svidler og Karjakin.
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FHD HÁSKERPU
SJÓNVÖRP

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

SJÓNVARPSTILBOÐ
LG 43LF540V / 49LF540V
FHD LED sjónvarp með 1920 x1080p upplausn og 300Hz PMI. 
Triple XD Engine. Dynamic Color Correction. Real Cinema 24p. 
Stafrænn DVB-C/T2/S/S2 móttakari. Gervihnattamóttakari. 
1 x USB. 1 x HDMI tengi, Scart, Component og CI rauf. USB 
upptökumöguleiki.

TILBOÐ

79.990
FULLT VERÐ 99.990

FULLT VERÐ 139.990

119.990
TILBOÐ

LG 32LF561V / 55LF561V
FHD Led sjónvarp með 1920 x1080p 
upplausn og 300Hz PMI. Triple XD Engine. 
Dynamic Color Enhancer. Real Cinema 
24p. Stafrænn DVB-C/T2/S2 móttakari. 
Gervihnattamóttakari. 1 x USB. 1 x HDMI. 
Scart, Component og CI rauf. USB upptaka.

TILBOÐ

149.990
FULLT VERÐ 189.990FULLT VERÐ 84.990

69.990
TILBOÐ

VÖNDUÐ EN EINFÖLD TÆKI Á FRÁBÆRU VERÐI



Með öflugu dreifikerfi Póstsins kemur þú þínum 
vörum hratt og örugglega hvert á land sem er. Hvort 
sem um ræðir stakar vörur eða bílfarma þá hefur 
Pósturinn lausnina. Eitt símtal og við erum að dansa.

STÓRAR SENDINGAR
VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ

www.postur.is 
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Dagana 23.-24. október 2015 standa 
Ljósmyndarafélag Íslands og Blaða-
ljósmyndarafélag Íslands saman að 
einni stærstu ljósmyndaráðstefnu 
sem haldin hefur verið hérlendis. 
Ráðstefnan er ætluð öllu atvinnu- 
og áhugafólki í ljósmyndun. Ráð-
stefnan verður haldin á Grand 
Hóteli Reykjavík í þremur sölum 
og meðal staðfestra fyrirlesara eru: 
Mads Nissen, David Noton, Janette 
Beckman, Gianluca Colla, Páll Stef-
ánsson, Heiðdís og Styrmir Kári, 
David Barreiro, Ragnar Th. Sigurðs-
son, Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, 
Jóna Þorvaldsdóttir, Inga Sólveig 
og Hung Tang.

Sony Nordic-ráðstefnan hefst á 
föstudagskvöldi með opnunarfyrir-
lestri hins margverðlaunaða Mads 
Nissen og að honum loknum býður 

Nýherji til veislu í verslun sinni. Á 
laugardeginum standa ráðstefnu-
gestum til boða 15 mismunandi fyr-
irlestrar sem haldnir verða í þremur 
mismunandi sölum og fjalla um 
allt frá Daguerre-týpum til nýjustu 
framfara í stafrænum myndflögum 
og ætti allt áhugafólk að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Vörusýning 
verður haldin samhliða sýningunni 
þar sem fyrirtækjum gefst einstakt 
tækifæri til að kynna sínar vörur og 
þjónustu fyrir stórum hópi atvinnu- 
og áhugaljósmyndara. Markmiðið 
er að hægt verði að kynna sér allt 
það helsta hvort sem er í búnaði, 
prentþjónustu eða annarri þjónustu 
fyrir ljósmyndara. Við viljum búa til 
vettvang fyrir þá sem þjónusta ljós-
myndara til að koma saman og sýna 
sig og sína þjónustu. – mg

Allt það helsta í ljósmyndun

kvikMyNDir
Þrestir
Leikstjórn og handrit Rúnar Rúnarsson
Aðalleikarar Atli Óskar Fjalarsson, 
Ingvar E. Sigurðsson
Framleiðendur Igor Nola, Lilja Ósk 
Snorradóttir, Mikkel Jersin og Rúnar 
Rúnarsson
Myndataka Sophia Olsson
Klipping Jacob Secher Schulsinger
Tónlist Kjartan Sveinsson
Leikmynd Marta Luiza Macuga
Búningar Helga Rós Hannam
Förðun Áslaug Dröfn Sigurðardóttir

Þrestir er nýjasta mynd leikstjór-
ans Rúnars Rúnarssonar og var hún 
á dögunum valin besta myndin á 
kvikmyndahátíðinni á San Sebasti-
an, viðhaldandi þeirri sigurgöngu 
sem íslenskar myndir hafa haldið á 
kvikmyndahátíðum víða um heim 
undanfarið.

Myndin segir frá unglingspiltinum 
Ara (Atli Óskar Fjalarsson) sem flyst 
úr Reykjavík aftur í smábæinn á Vest-
fjörðum sem hann ólst upp í, til að 
búa hjá föður sínum (Ingvar E. Sig-
urðsson) þar sem móðir hans þarf að 
flytja til Afríku. Ara líkar ekki dvölin 
þar til að byrja með þar sem lítið er 
um að vera þarna auk þess sem faðir 
hans er alkóhólisti sem er í sífelldu 
partístandi. Þar að auki er æskuástin 
hans komin með kærasta og hann 

neyðist til að vinna í frystihúsinu. 
En smám saman breytast hlutirnir.

Þrestir er ekki mynd sem gengur út 
á sterka söguþráðarframvindu held-
ur er þetta fyrst og fremst þroska-
saga, mynd um ungan mann í sjálfs-
skoðun og einnig innlit inn í lítið 
samfélag. Þetta er mynd sem gengur 
út á andrúmsloft og stemningu og 
þar liggur helsti styrkur hennar. 
Rúnar hefur sýnt áður í stuttmynd-
unum sínum og myndinni Eldfjall að 
hann hefur sterkt vald á kvikmynda-
miðlinum og verður bara betri ef 
eitthvað er þegar kemur að mynda-
töku og samsetningu myndmáls, auk 
þess sem hann hefur gott teymi kvik-
myndagerðarmanna á bak við sig. 
Þrestir er full af glæsilegum skotum 
og fallegum augnablikum og nýtir 
miðilinn vel til að segja sögu sjón-
rænt. Sömuleiðis standa leikarnir 
sig flestir prýðilega þó enginn skari 
neitt sérstaklega framúr, en það má 
þó vel segja að Atli Óskar Fjalarsson 
sé búinn að sanna að hann eigi bjarta 
framtíð framundan sem leikari.

En á móti kemur að efniviður-
inn í Þröstum er ekki eins sterkur 
og myndmálið. Myndin er full af 
þemum sem sumir myndu kalla 
klassísk íslensk þemu en aðrir 
þreyttar klisjur: Alkóhólismi, slæmir 
feður, lífið í landsbyggðinni og fleira 
þvíumlíkt. Myndin hefur fátt nýtt 
fram að færa á þessu sviði og segir 
lítið sem ekki hefur verið sagt áður. 

Auk þess eru samtölin í myndinni 
hálfklén á tíðum og þótt myndin 
sé sjónrænt sterk á hún það til að 
láta persónur segja hluti upphátt 
sem voru augljósir fyrir. Stígandin í 
myndinni er þó ágæt þó hæg sé en 
samt nær hún sjaldan almennilegu 
flugi og er full lengi að komast í gang.

Það virðist þó vera ákveðin 
pæling hjá Rúnari að láta samtölin 
vera svona hversdagsleg og klén þar 
sem það endurspeglar á vissan hátt 
hugarheim aðalpersónunnar sem 
finnst allt í kringum sig vera svo 
glatað. Upphafssenurnar lýsa flestar 

frekar hversdagslegum hlutum en 
smám saman poppa upp hlutir sem 
leynast undir yfirborðinu og myndin 
verður minna hversdagsleg eftir því 
sem á líður. Rúnar nær að byggja 
upp ágætis stemningu og myndin 
verður aldrei leiðinleg fyrir vikið 
og oft ágætis húmor í henni.

Annað sem má setja út á hérna 
eru kvenpersónurnar, en eins og í 
allt of mörgum íslenskum myndum 
eru þær til staðar fyrst og fremst til 
að þjóna karlpersónunum og hafa 
litla sem enga dýpt. Móðir og amma 
Ara eru lítið meira en staðlaðar 

týpur og stúlkan sem Ari er hrifinn 
af er ekkert meira en það: Sæta 
stelpan. Þetta er enn ein karlasagan 
í íslensku bíói. Reyndar eru karl-
persónurnar ekkert mikið merki-
legri hérna fyrir utan Ara og föður 
hans en allavega þeir tveir hafa þó 
einhverja smá dýpt.
Atli Sigurjónsson

NiðUrstAðA: Áferðarfalleg mynd sem 
heldur athygli með flottum augna-
blikum og oft fyndin. En hún er full 
kunnugleg og persónurnar í henni hefðu 
geta verið sterkari og dýpri.

Falleg en full kunnugleg þroskasaga

★★★★★

Mynd úr kvikmyndinni Þrestir  í leikstjórn Rúnars Rúnarssonar. 

LjóSMynd /EinAR GuðMAnn



Nýjar vörur í Maggi fjölskyldunni
Maggi fjölskyldan er orðin stærri og fjölbreyttari en 
nokkru sinni fyrr. Prófaðu ljúffengar nýjar kryddblöndur 
fyrir klassískar kjötbollur eða kjötsósu upp á ítalska 
mátann og nýjan Fond Cups kjúklinga-, nauta- og 
grænmetiskraft sem gefur hvaða rétti sem er kröftugri 
fyllingu og ekta bragð.

Einfalt, fljótlegt, ljúffengt!

Það þarf ekki að vera flókið að elda frábæra máltíð 
hvern dag vikunnar. Maggi vörurnar eru fyrir fólk 
sem vill geta eldað á fljótlegan og einfaldan hátt 
án þess að gefa nokkurn afslátt af bragðgæðum.

Verði þér að góðu!



KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

BLACK MASS   KL. 8 - 10:30
THE INTERN   KL. 5:30 - 8
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 10:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

BLACK MASS   KL. 6 - 8 - 9 - 10:40
BLACK MASS VIP  KL. 10:40
THE INTERN   KL. 5:20 - 8 - 10:40
EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:40
EVEREST 2D VIP  KL. 5:20 - 8
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 6
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 10:10
VACATION   KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

BLACK MASS   KL. 5:20 - 8 - 10:35
THE INTERN   KL. 5:20 - 8 - 10:35
EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8
EVEREST 2D   KL. 10:35
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 5:40
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 10:15
VACATION   KL. 8

BLACK MASS   KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE INTERN   KL. 5:20 - 8 - 10:40
PAWN SACRIFICE  KL. 5:30 - 10:30
LOVE & MERCY   KL. 8

BLACK MASS   KL. 8 - 10:40
THE MARTIAN 3D  KL. 8
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Ein besta gamanmynd þessa árs með 
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro & 

Anne Hathaway.

Sýnd með íslensku tali

JOHNNY DEPP ER STÓRKOSTLEGUR Í HLUTVERKI
SÍNU SEM JAMES „WHITEY“ BULGER.

Vissir þú að fyrverandi ungfrú Ísland er 
ástæðan fyrir því að einn alrlæmdasti 

glæpamaður USA náðist?


VARIETY


THE WRAP


ROLLING STONE


USA TODAY

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

THE MARTIAN 3D 7, 10
EVEREST 3D 5, 8, 10:30
SICARIO 8, 10:30
HÓTEL TRANSYLV. 2D ÍSL 5
HÓTEL TRANSYLV. 2D ENS 6 (ótextuð)

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Uppákomur
Hvað?  Íslandsmót í FIFA16
Hvenær?  19.00
Hvar?  Spot, Bæjarlind 6
Í tilefni af útgáfu tölvuleiksins FIFA 
16 á dögunum er efnt til Íslandsmóts 
á skemmtistaðnum Spot. Undanúr-
slitakvöldin eru í kvöld og þann 12. 
október og úrslitakvöldið fer fram 
þann 19. október. Tveir saman í liði 
og er þátttökugjaldið 4.000 krónur. 
Ekkert aldurstakmark en þátttak-
endur undir 18 ára verða að mæta 
í fylgd með foreldrum eða forráða-
manni. Vegleg verðlaun í boði.

Hvað?  Opnun Jafnréttisdaga 2015 – 
Myrkvaður viðburður
Hvenær?  19.45
Hvar?  Listaháskóli Íslands, Laugarnes-
vegi 91
Jafnréttisdagar eru samstarfsverkefni 
Háskóla Íslands og Listaháskóla 
Íslands og eru nú haldnir í sjöunda 
sinn en allir háskólar landsins taka 
þátt. Leitast er við að skapa opna 
umræðu og auka skilning á jafnrétti 
auk þess að auka sýnileika jafnréttis-
mála. Á þessum opnunarviðburði 
leiða sjáandi og blindir listamenn 
gesti um og rannsaka myrkrið með 
tónum, takti, pælingum og uppi-
standi. Fram koma Bergvin Oddsson, 
Íva Marín Adrichem, Kristín Ómars-
dóttir og Ólöf Arnalds. Mikilvægt 

er að gestir mæti 
tímanlega. 

Ókeypis 
er á 
alla 
við-
burði 
og 
aðgangur 

öllum 
heimill.

Hvað?  Efast á 
kránni

 

Hvenær?  20.00
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu 28
Píratinn Helgi Hrafn Gunnarsson 
ræðir spurninguna Hvers vegna er 
ekki búið að skilja að ríki og kirkju?  
á Efast á kránni.

Hvað?  Útgáfuhóf Gústu ehf. og   
gusta.is
Hvenær?  20.00
Hvar?  Nauthóll, Nauthólsvegi 106
Stofnun prjónafyrirtækisins Gústu 
ehf. fagnað en það býður upp á garn 
sem er blanda af íslenskri ull og 
alpakka. Sýnishorn á staðnum, til-
boð á garni og ókeypis uppskriftir á 
vefsíðunni Gusta.is.

Tónlist
Hvað?  Minningartónleikar Lovísu 
Hrundar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíóhöllin Akranesi, Vesturgötu 
27
Ágóði tónleikanna rennur óskiptur 
til Minningarsjóðs Lovísu Hrundar 
en tilgangur hans er að stuðla að 
fræðslu og forvörnum gegn akstri 
ökutækja undir árhifum áfengis og 
annarra vímuefna. Allir sem koma 
að tónleikunum gefa vinnu sína og 
meðal þess tónlistarfólks sem kemur 
fram eru bræðurnir Jón og Friðrik 
Dór Jónssynir. Kynnir kvöldsins er 
Ólafur Páll Gunnarsson og einn-
ig mun Jóhannes Kr. Kristjánsson 
flytja hugvekju. Miðaverð er 3.500 
krónur og athugið að enginn posi er 
á staðnum.

Hvað?  Bræðralag
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kaupvangskaffi, Hafnar- 
byggð 4
Gítarleikarinn Ómar Guðjónsson 
og kontrabassaleikarinn Tómas R. 
Einarsson kynna plötuna Bræðra-
lag á tónleikaferð um landið. Í 
kvöld verða þeir á Vopnafirði og 
leika lög af plötunni en upptaka 

hennar fór fram á Kols-
stöðum í Borgarfirði. 

Miðaverð er 2.500 
krónur.

Hvað?  Dj Anna Brá
Hvenær?  21.00
Hvar?  Big Le-
bowski, Laugavegi 

20a

Hvað?  Mánu-
dagsdjass

 

Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum

Hvað?  Trúbadorarnir Ingi Valur og 
Tryggvi
Hvenær?  21.00
Hvar?  English Pub, 
Austurstræti 
12

Hvað?  
Blús-
félagið 
– Bjöggi 
Gísla og 
blús-
band
Hvenær?  
21.00

Hvar?  Café Rósenberg, Klapparstíg 25

Málþing
Hvað?  Málþing meistaranema við 
Menntavísindasvið
Hvenær?  9.00
Hvar?  Háskóli íslands, Stakkahlíð
Meistaranemar við Menntavísinda-
svið Háskóla Íslands kynna loka-
verkefni sín. Skipt er upp í nokkrar 
málstofur og gefst gestum tækifæri 
til að fara á milli og hlýða á fjöl-
breytt erindi. Meðal efnis eru list- og 
verkmenntun, læsi, menntun og 
margbreytileiki, leikskólafræði, 
tómstundafræði og margt fleira. 

Málþingið er öllum opið.

Fyrirlestrar
Hvað?  Við Babýlons-
fljót þá og nú – 137. 
Sálmur Saltarans í sögu 
og samtíð

Hvenær?  11.40
Hver?  Stofa 229, Aðalbyggingu Há-
skóla Íslands
Gunnlaugur A. Jónsson heldur fyr-
irlestur í boði Guðfræðistofnunar 
sem nefnist Við Babýlonsfljót þá og 
nú – 137. Sálmur Saltarans í sögu og 
samtíð. Í erindinu fjallar Gunnlaug-
ur um sögulegt baksvið sálmsins 
en leggur megináherslu á ríkulega 
síðari tímaáhrifasögu hans. Fyrir-
lesturinn er öllum opinn.

Hvað?  Innsýn í gerð nýrra ferða-
þjónustureikninga fyrir Ísland
Hvenær?  15.00
Hvar?  Stofa 101, Lögberg, Háskóla 
Íslands
Kynningarfundur á vegum Rann-
sóknarmiðstöðvar ferðamála í 
samvinnu við Hagstofu Íslands 
um gerð nýju ferðaþjónustu-
reikninganna tímabilið 2009-2013. 
Dr. Cristi Fent sér um kynninguna. 
Kynningin fer fram á ensku og eru 
allir velkomnir.

Ómar Guðjónsson og Tómas R. Einarsson spila á Kaupvangskaffi í kvöld.
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Hugsið ykkur: Nú er hálf öld liðin 

frá því að Ríó tríóið var stofnað. Tíminn 

flýgur. Helgi P., Ágúst, Snorri Helgason 

og Bjössi Thor ásamt hljómsveit undir 

stjórn Gunnars Þórðarsonar í Hörpu, rifja 

upp og renna í helstu smelli, í bland við 

heimspekileg gamanmál af ýmsum toga.

Textaskáldið hrjúfa, Jónas Friðrik 

kemur í sérstaka opinbera heimsókn 

frá Raufarhöfn og hlýðir félögum sínum 

yfir ódauðlegar textasmíðar sínar.

Miðasala í fullum gangi.
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Mánudagur

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

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:00
THE PROOF
Vandaðir dramaþættir um lækni sem sér fyrir hvað gerist 
eftir að fólk kveður þennan heim. Aðalhlutverk leikur 
Jennifer Beals.
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:35
BESTI VINUR MANNSINS
Í þessum frábæra þætti 
kynnumst við þeim 
hundategundum sem til eru á 
landinu, heyrum um uppruna 
þeirra og einkenni.
 

 | 22:00
COMPANY OF HEROES
Liðsmenn bandarískrar 
hersveitar komast að því að 
Hitler hefur í hyggju að 
sprengja risasprengju með 
skelfilegum afleiðingum.

 | 22:30
THE  LEFTOVERS
Skyndilega hverfur stór hópur 
fólks sporlaust af jörðinni og 
við fylgjumst með þeim sem  
eftir verða. Frábærir þættir 
úr smiðju HBO. 
 

 | 21:45
BLACK WORK
Vandaðir breskir spennu-
þættir um unga lögreglukonu 
sem leitar að morðingja 
eiginmanns síns. 
Hörkuspennandi þættir!
 

 | 20:55
MY DREAM HOME
Tvíburabræðurnir Drew Scott 
og Jonathan Silver Scott 
hjálpa pörum að finna, 
kaupa og gera upp þeirra 
draumafasteignir.

 | 21:20
THE 100
Spennandi þættir sem gerast í 
framtíðinni eða 97 árum eftir 
að kjarnorkusprengja lagði 
heiminn eins og við þekkjum 
hann í rúst. 

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

FRÁBÆR DAGSKRÁ

Á STÖÐ 3!

1. ÞÁTTUR!

Tvíburabræðurnir Drew Scott 
17.35 Two and a Half Men 
17.55 Friends 
18.20 New Girl 
18.45 Modern Family 
19.05 Super Fun Night 
19.30 Sjálfstætt fólk 
20.05 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.30 Sisters 
21.20 The 100 
22.00 Fringe 
22.45 Super Fun Night 
23.10 Sjálfstætt fólk 
23.45 Eldsnöggt með Jóa Fel 
00.10 Sisters 
00.55 The 100 
01.35 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.30 European Tour 2015 
13.30 Golfing World 2015 
14.20 This Is the Presidents Cup 
14.45 2015 Presidents Cup Preview 
15.15 PGA Tour 2015 - Highlights 
16.10 Golfing World 2015 
17.00 European Tour 2015 
22.00 2015 Presidents Cup Preview 
22.30 Champions Tour Highlights 
23.25 Inside the PGA Tour 2015

16.10 Rokk- og poppsaga Íslands 
16.15 Öldin hennar 
17.20 Hvolpasveitin 
17.45 Um hvað snýst þetta allt? 
17.50 Loppulúði, hvar ertu? 
18.03 Skúli skelfir 
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Á götunni 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Kynslóð jarðar  
21.00 Brúin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Fangelsistónar 
23.20 Scott og Bailey 
00.05 Kastljós 
00.35 Fréttir 
00.50 Dagskrárlok

07.10 Swansea - Tottenham 
08.50 Arsenal - Man. Utd. 
10.30 Everton - Liverpool 
12.10 Crystal Palace - WBA 
13.50 Rotherdam - Burnley 
15.30 Bournemouth - Watford 
17.10 Pepsímörkin 2015 
19.20 Everton - Liverpool 
21.00 Messan 
22.15 Football League Show 
2015/16 
22.45 Arsenal - Man. Utd. 
00.25 Messan

07.45 Fiorentina - Atalanta 
09.25 AC Milan - Napoli 
11.05 Pick Szeged - Barcelona 
12.25 HC Zagreb - Vezsprém 
13.45 Malmö - Real Madrid 
15.30 Evrópudeildarmörkin 
2015/2016 
16.20 Atletico Madrid - Real 
Madrid 
18.00 Markaþáttur 
18.30 Spænsku mörkin 2015/2016 
19.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.25 San Francisco 49ers - Green 
Bay Packers 
21.55 Sevilla - Barcelona 
23.35 Box. Matthysse vs. Postol

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle 
08.30 Hot in Cleveland 
08.50 2 Broke Girls 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Um land allt 
10.40 Matargleði Evu 
11.05 Gulli byggir 
11.30 Back in the Game 
11.50 Harry’s Law 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain’s Got Talent 
14.10 Britain’s Got Talent 
14.35 Dallas 
15.20 Pretty Little Liars 
16.05 How to Live with Your 
Parents  for the Rest of Your Life 
16.35 Atlas 4D 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Pepsímörkin á Stöð 2 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag 
19.25 Mike & Molly 
19.45 Grand Designs 
20.35 Besti vinur mannsins 
21.00 Proof 
21.45 Black Work 
22.30 The Leftovers 
23.15 Daily Show: Global Edition 
23.45 The Big Bang Theory 
00.10 Public Morals 
00.55 The Strain 
01.40 Last Week Tonight with John 
Oliver 
02.10 Louie 
02.35 Bones 
03.15 Forever 
04.00 Vehicle 19 
05.25 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Cristela 
18.45 Pretty Little Liars 
19.25 Who Do You Think You Are 
Afar áhugaverðir þættir þar sem 
þekktum einstaklingum er gefinn 
kostur á að rekja ættir sínar langt 
aftur og komast að ýmsu áhuga-
verðu um forfeður sína. 
20.10 Hell’s Kitchen 
20.55 My Dream Home  
Stórskemmtilegir þættir með tví-
burabræðrunum Drew Scott og 
Jonathan Silver Scott en þeir hjálpa 
pörum að finna, kaupa og gera upp 
þeirra draumafasteignir. 
21.40 The Mysteries of Laura 
22.25 Vampire Diaries 
23.10 Witches of East End 
23.55 Who Do You Think You Are 
00.40 Hell’s Kitchen 
01.25 The Mysteries of Laura 
02.05 Vampire Diaries 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Elías 
07.36 Ofurhundurinn Krypto 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Latibær 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Sumardalsmyllan 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 UKI 
10.54 Tom and Jerry 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Elías 
11.36 Ofurhundurinn Krypto 
12.00 Kalli á þakinu 
12.25 Latibær 
12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Sumardalsmyllan 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.45 UKI 
14.50 Tom and Jerry 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Elías 
15.36 Ofurhundurinn Krypto 
16.00 Kalli á þakinu 
16.25 Latibær 
16.47 Ævintýraferðin 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Sumardalsmyllan 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.45 UKI 
18.50 Tom and Jerry 
19.00 Algjör Sveppi og töfra-
skápurinn

10.45 Silver Linings Playbook 
12.50 House of Versace 
14.20 Think Like a Man 
16.20 Silver Linings Playbook 
18.25 House of Versace 
19.55 Think Like a Man  
Fjórar konur eru að gefast upp 
á eiginmönnum sínum sem 
vilja ekki haga sér eins og þeim 
hentar. Þegar þær finna 
bók með leiðbeiningum 
um hvernig best er að fá 
karlmenn til að láta að 
stjórn breytist allt. 22.00  
Company of Heroes 
23.45 Dark Tide 
01.40 Six  
Bullets 
Hasarmynd 
með Jean-
Claude Van 
Damme í aðal-
hlutverki  
03.35 Comp-
any of Heroes

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.30 Cheers 
13.55 Dr. Phil 
14.35 The Office 
15.00 Psych 
15.45 America’s Funniest Home 
Videos 
16.10 Bundesliga Highlights Show 
17.05 Reign 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with Jam-
es Corden 
19.50 Younger 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI: Cyber 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Bundesliga Highlights Show 
00.45 Blood & Oil 
01.30 Ray Donovan 
02.15 Hawaii Five-0 
03.00 CSI: Cyber 
03.45 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.25 The Late Late Show with 
James Corden 
05.05 Pepsi MAX tónlist
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ÁRSKORT
Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 
Á AÐEINS 39.990 KR. (EINGREIÐSLA)
Það gera aðeins 3.333 kr. á mánuði.

Kortið gildir í líkamsrækt og sund í Sundlaug Kópavogs 
og Íþróttamiðstöðinni Versölum.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.gymheilsa.is

heilsaGY
M

Sundlaug Kópavogs

Íþróttamiðstöðin Versalir

ÖRYRKJAR OG ELDRI BORGARAR 
GREIÐA AÐEINS 23.990.-

Frítt er í alla hóptíma fyrir korthafa

Tilboðið gildir til 6. okt 2015



Kristján Þ. Hauksson
Sölufulltrúi.

696 1122
kristjan@fastlind.is

Fermetraverð í �ölbýli á höfuðborgarsvæðinu eftir hverfum árið 2014

662 6163
Bjarni Blöndal

Löggiltur fasteignasali.

bjarni@fastlind.is

Allar tölur eru í íslenskum krónum. Miðað er við kaupverð. Heimild Þjóðskrá Íslands.
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217.542

237.389

267.287

352.005

284.146

332.150

274.462

331.514

305.475

242.402

232.417

351.425 271.601

284.334

264.657

278.553

290.504

287.226

244.715 349.985

321.143

314.972

334.899

217.542

237.389

286.612

267.287

264.304

352.005

284.146

Innan Hringbrautar og
Snorrabrautar

Melar og Hagar

Grandar

Hlíðar

Háaleitisbraut

Lönd

Teigar og Tún

Vogar

Heimar

Hólar

Sel

Hraunbær

382.146

332.150

315.628

274.462

331.514

318.476

305.475

291.121

242.402

232.417

270.112

351.425 271.601

284.334

266.728

264.657

278.553

276.898

290.504

296.502

309.569

287.226

290.329

Hús

Foldir

Sjáland (Garðb)

Akrar (Garðb)

Vangur (Hafn�)

Álfaskeið (Hafn�)

Hraun (Hafn�)

Ás(Hafn�)

Berg(Hafn�)

Vellir(Hafn�)

Seltjarnarnes

Mosfellsbær

Garðabær utan 
Akrar og SjálandsBorgir

Engi

Víkur

Rimar

Grafarholt

Lindir (Kóp)

Smárar (Kóp)

Salir (Kóp)

Kórar, Hvörf, Þing (Kóp)

Norðan 
Kópavogslækjar

Hversu mikið hefur eignin
þín hækkað í verði ?

Framúrskarandi þjónusta í þína þágu
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Lífið

Þetta byrjaði þannig að 
við kynntumst allar 
í lokahóp í inntöku
prufum Listaháskóla 
Íslands fyrir leikara
braut fyrir tveimur 

árum. Við vorum á svona frekar 
miklum bömmer að hafa ekki 
komist inn og langaði til að gera 
eitthvað og vildum ekki láta það 
stoppa okkur í því,“ segir Þórdís 
Björk Þorfinnsdóttir, ein af höf
undum og leikkonum í verkinu 
Konubörn sem snýr aftur á fjalir 
Gaflaraleikhússins þann 9. október 
en það var frumsýnt í byrjun þessa 
árs.

Auk Þórdísar sömdu og leika 
þær Ásthildur Sigurðardóttir, Ebba 
Katrín Finnsdóttir, Eygló Hilmars
dóttir, Sigurlaug Sara Gunnars
dóttir og Þórey Birgisdóttir verkið 
og stíga þær allar aftur á svið að 
Ásthildi undanskilinni en hún er 
búsett í útlöndum.

Eftir prufurnar komu þær saman 
og hugmyndin að sýningunni 
kviknaði. „Við erum náttúrulega 
allar ungar konur og kannski í smá 
millibilsástandi, ekki stelpur og 
ekki konur,“ segir Þórdís en verkið 
fjallar um þetta millibilsástand, 
hvenær verður stelpa kona? „Við 
erum líka svolítið að gera grín að 
okkar heimi, því sem við lifum í á 
hverjum degi.“

Handritið sömdu þær sjálfar 
ásamt leikstjóranum Björk Jak
obsdóttur og segir Þórdís það hafa 
tekið nokkra mánuði að setja það 
saman en leikritið er í hálfgerðum 
sketsastíl og húmorinn í fyrirrúmi.

„Við tökum á ótrúlega mörgu. 
Samfélagsmiðlum, strákum og 
svona skyldum okkar eins og að 
borga skatta og gera fullt af dóti 
sem okkur finnst við kannski ekki 
alveg tilbúnar í af því að við erum 
svo miklar stelpur ennþá,“ segir 
Þórdís og bætir við: „Og femínisma, 
hvað það er að vera femínisti.“

Þórdís segir viðtökurnar eftir 

frumsýningu síðastliðinn janúar 
hafa verið framar vonum og færri 
komist að en vildu og því hafi 
verið ákveðið að setja verkið upp 
aftur eftir örlita uppfærslu á hand
ritinu. „Ásthildur er flutt til Kaup
mannahafnar þannig að við erum 
bara fimm núna. Við eiginlega 
skiptum hennar hlutverki á milli 
okkar. Okkur fannst ekki passa að 
taka einhvern inn af því við erum 
orðnar svo mikill hópur og okkur 
þykir gott að vinna saman. Við 
uppfærðum handritið pínulítið. 
Gerðum það aðeins skarpara og 
hnitmiðaðra.“

Þær Þórdís, Þórey, Eygló, Ebba 
og Sigurlaug stunda allar nám 
í Listaháskóla Íslands, fjórar á 
Leikarabraut og ein á Sviðshöf
undabraut og því nóg að gera hjá 
þeim. „Við erum alltaf í skólanum 
langt fram á kvöld og svo þetta um 
helgar. Það er ótrúlega skemmtileg 
vinna, eiginlega algjör forréttindi 
að fá að gera þetta með skólanum 
og nýta námið okkar,“ segir hún og 
bætir við að það sé stórskemmti
legt að fá að vinna að verkefni sem 
þessu ásamt vinkonum sínum og 
það sé alltaf stutt í hláturinn.

„Við höldum alveg klárlega 
áfram, þetta er bara byrjunin,“ segir 
Þórdís glöð í bragði þegar hún er 
spurð að því hvort hópurinn stefni 
á að vinna að frekari verkefnum 
saman.

Konubörn verður sýnt í Gaflara
leikhúsinu í Hafnarfirði þann 9. 
október næstkomandi. 

Ekki stelpur og ekki ko nur
Sýningar hefjast aftur á leiksýningunni Konubörn í vikunni. Verkið leitast við að því svara hvenær stelpa verður fullorðin.

Ebba, Þórdís, Sigurlaug, Eygló og Þórey eru Konubörn. Fréttablaðið/PjEtur

„Fyrir mig er búið að vera frábært að 
fá að kíkja inn í þennan heim. Þær eru 
svo húmorískar og gera svo mikið grín 
að sjálfum sér. Samt fær maður svo vel 
á tilfinninguna þessa pressu á þessum 
aldri. Hvað ætlar þú að verða? Ætlar þú 
ekki að fara að koma þér í samband? 
Ætlar þú ekki að eignast eitthvað 
Iittala?“ segir Björk Jakobsdóttir sem 
leikstýrir Konubörnum.

Björk leikstýrir einnig söngleik 

Verzlunarskóla Íslands í ár og segir 
það gefa sér mikið að vinna með 
ungu fólki. „Það er náttúrulega ein 
besta endurmenntunin og vítamín-
sprautan fyrir listamann að vinna 
með ungu fólki. Það er einhvern 
veginn allt hægt, maður gleymir því 
þegar maður er búinn að vera að 
vinna í mörg ár.“

Hún segir að hún hafi ekki síður 
grætt á samstarfinu og hafi skemmt 

Skemmtilegt 
samstarf

 Við tökum á ótrú- 
 lega mörgu. Sam-

félagSmiðlum, Strákum 
og SVona Skyldum okkar 
einS og að borga Skatta 
og gera fullt af dóti Sem 
okkur finnSt Við kannSki 
ekki alVeg tilbúnar í af 
þVí að Við erum SVo miklar 
Stelpur ennþá.
Þórdís Björk Þorfinnsdóttir

Gyða Lóa 
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is
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Ekki stelpur og ekki ko nur
Sýningar hefjast aftur á leiksýningunni Konubörn í vikunni. Verkið leitast við að því svara hvenær stelpa verður fullorðin.

Ebba, Þórdís, Sigurlaug, Eygló og Þórey eru Konubörn. Fréttablaðið/PjEtur

TRENDIÐ
Feldir 

sér konunglega við að setja upp 
sýninguna.

„Það er búið að vera alveg yndis-
legt að vinna með þessum stelpum. 
Og mér finnst þessi kynslóð af 
stelpum svo sterkar og miklir frum-
kvöðlar og hugrakkar. Þær kýla svo 
á það. Þær eru ekkert að sitja heima 
og bíða. Ég er mjög bjartsýn sem 
miðaldra kvenréttindakona,“ segir 
hún að lokum og hlær.

Fendi 
MSGM 

Stella McCartney 

Céline
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Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

REST heilsurúm

MEIRA Á
dorma.is

REST heilsurúm

COMFORT heilsurúm

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

• Inndraganlegur botn

• 2x450 kg lyftimótorar

• Tvíhert stál í burðargrind

• Hliðar- og enda stopparar 

• Hljóðlátur mótor

• Viðhaldslaus mótor

Aðeins  123.675 kr.

Nature’s 
Comfort 
heilsudýna með 
Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af  100 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

Aðeins  54.675 kr.

Nature’s  
Rest heilsu- 
dýna með  
Classic botni.
Stærð: 100x200 cm.

Fullt verð: 72.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af  180 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G
SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Dormaverð

Stærð cm. Shape og

   C&J silver

2x80x200 349.900

2x90x200 369.900

2x90x210 389.900

2x100x200 389.900

120x200 199.900

140x200 224.900

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Hin fjölhæfa Ágústa Eva 
Erlendsdóttir, sem 
hefur slegið í gegn í 
leikhúsi og með söng 
sínum, verður í dóm-
nefnd Ísland Got Tal-

ent í vetur. Ágústa er fjórði og síðasti 
dómarinn sem kynntur er til leiks, en 
með henni í dómnefnd verða Jakob 
Frímann Magnússon, Dr. Gunni og 
Marta María Jónasdóttir blaðakona. 
„Þetta leggst mjög vel í mig. Þetta er 
auðvitað stór áskorun, en um leið 
virkilega spennandi,“ segir Ágústa Eva 
í samtali við Fréttablaðið.

Á stærri skala
„Ég fæ mikið út úr því að sjá ungt fólk 
stíga sín fyrstu skref á sviði, finnst 
það mjög skemmtilegt. Ég hef setið í 
fjölda dómnefnda á söngvakeppnum 
og slíku, en þetta er auðvitað á miklu 
stærri skala. Ég er spennt fyrir að sjá 
allt hæfileikafólkið sem mun stíga á 
svið,“ segir Ágústa Eva enn fremur. 
Hún hefur auðvitað slegið í gegn, til 
dæmis sem Lína Langsokkur og síðan 
keppti hún fyrir Íslands hönd í Euro-
vision sem Silvía Nótt. Telur hún að 
þessi víðtæka reynsla muni ekki koma 
henni að gagni? „Jú, auðvitað. Það er 
gott að hafa svona reynslu. Leiklistin 
er auðvitað svo víðfeðm, hún nær yfir 
tjáningarformið í heild. Hvort sem 
það er söngur, töfrabrögð eða bara 
einhvers konar atriði. Maður getur 
þá kannski frekar reynt að setja sig í 
spor þeirra sem keppa og þannig nýtt 
reynsluna til þess að veita uppbyggi-
lega gagnrýni og gefa ráð.“

„Umhverfisspilari“
Í þáttum eins og Ísland Got Talent er 

oft mikil pressa á dómurum og má sjá, 
víða um heim, hvernig þeir beita mis-
munandi taktík við að koma skoðun 
sinni til skila. Sumir eru harðir, aðrir 
mjúkir. „Ég verð fyrst og fremst þarna 
á minni eigin sannfæringu. Ég er miklu 
meyrari í mér en margir kannski 
halda, út frá Silvíu Nótt og slíku. En 
auðvitað spilast þetta allt út frá því 
hvað kemur upp á borð. Auðvitað er 
vandmeðfarið að vera dómari í svona 
keppni þar sem margir eru að koma 
fram í fyrsta sinn. Ég held að ég verði 
ekki „vondi kallinn“ í þáttunum, en 
þetta kemur bara allt í ljós. Ég er 
„umhverfisspilari“; ég spila allt bara 
svolítið eftir því sem gerist og met 
aðstæður hverju sinni.“

Mamma sem tárast
Ágústa telur ómögulegt að segja til um 
hvort hún muni ýta á gullhnappinn 
fræga, sem kemur keppendum sam-
stundis áfram, í gegnum prufur. 
„Það spilast bara eftir því sem 
kemur til okkar. Ég á fjögurra 
ára strák og eftir að ég varð 
mamma fór ég að tárast 
yfir alls konar hlutum. Ég 
á það til að verða hrifnæm 
og það getur verið mikið 
pönk í mér. Þannig að 
það er aldrei að vita.“ 
Ágústa segist jafnframt 
hlakka til að vinna með 
hinum þremur dómur-
unum. „Já, þetta er fólk 
úr öllum áttum, þetta er 
mjög fjölbreyttur hópur 
og ég hef fulla trú á því 
að þetta eigi eftir að verða 
virkilega skemmtilegt.“ 
kjartanatli@365.is

Ágústa Eva dómari  
í Ísland Got Talent
Ágústa Eva Erlendsdóttir bætist í dómarahópinn í Ísland Got Talent. 
Hún segist vera hrifnæm en með glettilega mikið af pönki í sér, 
þannig að það sé aldrei að vita hvort hún noti gullhnappinn. 

Ágústa Eva Erlendsdóttir verður einn af fjórum dómurum í Ísland Got Talent. FRÉTTABLAÐIÐ/vALLI

 ÉG vErð fyrsT oG 
 frEmsT þarna Á 

minni EiGin sannfærinGu. ÉG 
Er miklu mEyrari Í mÉr En 
marGir kannski halda, úT 
frÁ silvÍu nóTT oG slÍku. En 
auðviTað spilasT þETTa allT 
úT frÁ þvÍ hvað kEmur upp 
Á borð. auðviTað Er vand-
mEðfarið að vEra dómari 
Í svona kEppni þar sEm 
marGir Eru að koma fram Í 
fyrsTa sinn.   

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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„Það var ánægjulegt að setja saman Góðgerðarpizzuna 
í ár. Ég nota hakk, cheddarost, rauðlauk, lauk, sveppi og 

krydda með óreganó. Leynivopnið mitt er svo reykt 
chili-bearnaise-sósa sem gefur skemmtilegt bragð. 

Gefandi verkefni og ég vona að Góðgerðarpizzan falli í 
kramið hjá landsmönnum.“ 

Hrói Höttur Barnavinafélag stuðlar að því að 
grunnþarfir barna til nauðsynja séu uppfylltar, s.s. 

skólagögn, matur, frístundaheimili, fatnaður o.fl. 
Nánar um samtökin á hhb.is

HAKK, CHEDDAROSTUR, RAUÐLAUKUR, LAUKUR, 
SVEPPIR, ÓREGANÓ, TOPPUÐ MEÐ REYKTRI 
CHILI-BEARNAISE-SÓSU AÐ HÆTTI HREFNU SÆTRAN

 HRÓA HATTAR BARNAVINAFÉLAGS

Stór pizza kostar 3.370 kr. og miðstærð 2.945 kr. 

SÍMI 58 12345 DOMINO’S APP WWW.DOMINOS.IS

HREFNA SÆTRAN & DOMINO´S
 TAKA HÖNDUM SAMAN

GÓÐGERÐARPIZZAN 5.–9. OKT.
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Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
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20% af hverju seldu eintaki 
af Hydrating 24h Serum  
í október, rennur til  
Krabbameinsfélags Íslands. 
Varan fæst í verslunum Bláa Lónsins, Hagkaupa og  í Hreyfingu.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Hann er óheflaður og hávær. 
Hann heldur að allur heim-
urinn snúst í kringum hann 

og freku börnin hans. Hann er ein-
kennilega fölur en um leið rauð-
þrútinn af bjórsulli síðustu daga. 
Við þekkjum hann öll og við hötum 
hann. Hann er fyrsti Íslendingurinn 
sem við mætum á flugvellinum á 
leið heim úr fríinu.

Hann minnir okkur á svo margt, 
þessi gjammandi mannapi. Vinn-
una sem bíður okkar á mánudags-
morguninn. Nístandi kuldann sem 
tekur á móti okkur eftir nokkra 
klukkutíma í Leifsstöð. Handónýta 
samfélagið sem við neyðumst til að 
taka þátt í um leið og dekk vélar-
innar snerta jörðina.

Í nokkra daga leið okkur eins og 
sannkölluðum heimsborgurum. 
Við gengum um götur stórborgar 
í brakandi ferskum fötum úr H&M 
sem við borguðum nokkuð eðlilegt 
verð fyrir. Við borðuðum á fínum 
veitingastöðum og gátum gert grín 
að nefstærð mannsins á næsta borði 
án þess að þurfa að hvísla. Ef við 
heyrðum íslensku einhvers staðar 
þá þóttumst við ekki heyra hana, þó 
okkur langaði auðvitað innst inni 
að hrópa: „Hey, eruð þið íslensk?“ 
Við erum nefnilega yfir Íslendinga 
hafin þegar við förum í frí.

Og þarna er hann mættur út 
á völl, íslenski ruddinn, að röfla 
eitthvað um Tax Free á bjagaðri 
ensku við þolinmóðan flugvallar-
starfsmann. Berandi vaff fram 
eins og tvöfalt vaff, alveg eins og 
fáráður. Hann er holdgervingur 
alls þess sem við þolum ekki við 
landið okkar. Hann staupar sig 
með litlum flöskum í vélinni, eyðir 
stórfé í sígarettur og ilmvötn úr 
skranvagninum og svo klappar 
hann þegar flugvélin lendir. Hann 
er smáborgari fram í fingurgóma – 
og hann er alveg eins og við.

Fyrsti 
Íslendingurinn

Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar
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