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Bolluvertíðin hafin Í dag er bolludagur haldinn hátíðlegur þó eflaust hafi margir tekið forskot á sæluna um helgina og gætt sér á rjómabollu. Að minnsta kosti var fullt út úr dyrum í 
bakaríum landsins í gær. Þar á meðal í Bakarameistaranum í Suðurveri en þar eru bakaðar um fimmtíu þúsund bollur í kringum þennan annasama dag.  Fréttablaðið/anton brink

Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri 
skrifar um áfengis-
sölu í versl-
unum. 14-17 

sport Aníta 
nýtti sér 
vel æfinga-
ferðina til 
Suður-
Afríku. 
18    
   
Menning Brynhildur Björns-
dóttir gefur bókinni Tvöfalt gler 
fullt hús stjarna. 24

lÍfið Ljósmyndarinn Mick Rock 
gerði stjörnurnar ódauðlegar 
í gegnum myndavélarlinsuna. 
58-62

plús 1 sérblað l fólk   
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

innflytjendaMál Embætti ríkis-
lögreglustjóra hefur 26 sinnum á 
árunum 2005 til 2014 beitt heimild 
í útlendingalögum til að taka fjár-
muni eða flugmiða af útlendingum 
sem sendir eru úr landi. 

Um er að ræða 2.550.923 krónur 
sem runnið hafa í ríkissjóð. Þetta 
kemur fram í svari við fyrirspurn 

Fréttablaðsins til embættis ríkis-
lögreglustjóra.
Haldlagt fé er til dæmis lausafé eða 
gjaldeyrir sem útlendingur er með 
í fórum sínum þegar lögregla hefur 
afskipti af útlendingi eða þegar 
málsmeðferð hefst.

Fjármunirnir sem hér um ræðir 
eru ekki peningar sem krafist er 

eftir á, til að mynda í gegn um útgáfu 
skuldaviðurkenningar.

56. grein útlendingalaga kveður 
á um að útlendingum sem vísað er 
úr landi sé skylt að greiða fyrir eigin 
flugfargjöld. Í lögunum segir enn-
fremur að „Lögreglunni er heimilt 
að leggja hald á farseðla sem finn-
ast í fórum útlendingsins til notk-

unar við brottför. Sama gildir um 
fjármuni til greiðslu á kröfu vegna 
kostnaðar við brottför og gæslu 
samkvæmt ákvæði þessu.“

Um þessar mundir er unnið að 
endurskoðun útlendingalaga en í 
nýjum lagadrögum eru enn ríkar 
heimildir til þess að gera fjármuni 
upptæka af útlendingum. – srs

Fé útlendinga verið haldlagt 26 sinnum 
Ríkislögreglustjóri hefur heimild í útlendingalögum til leggja hald á lausafé og gjaldeyri útlendinga sem koma til landsins ólöglega.

lÍfið „Taktu eina bollu, settu mik-
inn rjóma og súkkulaði ofan á. Svo 
er mikilli rabbabarasultu smellt 
á milli með rjómanum, namm-
nammnamm, og borðist hratt og 
næstu fimm bollur eru svo fram-
reiddar og étnar alveg eins,“ segir 
Bjössi bolla um uppáhalds rjóma-
bolluuppskriftina sína.

Bjössi ætlar að þræða bæjarhá-
tíðirnar í sumar ásamt 

Bjarna töframanni. 
Magnús Ólafsson 
leikari  hefur léð 

Bjössa bollu rödd sína 
í ríflega þrjátíu ár.  

– ga / sjá síðu 32

Uppáhaldsdagur 
Bjössa bollu

2,5
milljónir króna hafa verið 
haldlagðar hjá útlendingum 
frá 2005 til 2014. 



Andlitskrem
fyrir þurra húð

Fæst í apótekum

· Engir parabenar
· Engin ilmefni
· Engin litarefni

 Áfram norðaustan 10-18 vestan til 
á landinu í dag en annars norðan 
og norðvestan 10-23, hvassast á 
sunnanverðum Austfjörðum og 
sunnan Vatnajökuls. Él fyrir norðan 
og austan, en skýjað með köflum 
sunnanlands. Víða talsvert frost á 
morgun. Sjá Síðu 22
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✿  upphæð meðlags 2008 - 2016

Veður

ÍR-ingurinn Jón Gunnar Björnsson sveif áreynslulaust yfir stöngina á stórmóti ÍR í frjálsum íþróttum sem haldið var um helgina. Þó nokkur móts-
met féllu á mótinu og Aníta Hinriksdóttir setti Íslandsmet í flokki 20 til 22 ára þegar hún hljóp 400 metrana á 54,21 sekúndu.  Fréttablaðið/anton brink

Sultuslakur í stangarstökki

k jar a m ál  Stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur samþykkti á síðasta 
fundi sínum að gefa Haraldi Flosa 
Tryggvasyni stjórnarformanni 
umboð til að „endurskoða og endur-
semja“ um laun Bjarna Bjarnasonar, 
forstjóra fyrirtækisins.

Fram kemur í  fundargerð 
stjórnar OR að semja eigi við Bjarna 
„innan ramma tillagna starfskjara-
nefndar OR“. Fréttablaðið óskaði 
eftir því við fyrirtækið að fá afrit af 
þessum tillögum en var synjað.

„Í minnisblaðinu, sem er vinnu-
skjal á þessu stigi, er að finna til-
lögur sem enn hafa ekki verið 
samþykktar. Að auki er þar að 
finna atriði sem líta verður á sem 
trúnaðarmál vegna hagsmuna ein-
staklingsins sem um ræðir,“ segir í 
svari frá Orkuveitunni. Þegar fyrir 
liggur samþykkt á heildarkjörum 
forstjórans verði upplýst um hver 
þau verða í samræmi við þá grein 
upplýsingalaga sem kveður á um 
rétt almennings til vitneskju um 
laun æðstu stjórnenda.

Í lok febrúar í fyrra sagði Frétta-
blaðið frá því að laun forstjóra 
Orkuveitunnar hefðu verið hækkuð 
í 2,4 milljónir króna. Haft var eftir 
Haraldi Flosa stjórnarformanni 
að þeirri stefnu væru fylgt að laun 
stjórnenda OR stæðust samanburð 
við sambærileg störf þótt kjörin 
ættu ekki að vera „leiðandi“ á mark-
aðnum. – gar

Semja við 
forstjóra OR 
um laun 

NeyteNdur Yfir 94 prósent af hlaupa-
hjólum sem send voru til sérstakrar 
skoðunar í Frakklandi reyndust ekki 
í lagi, að því er fram kemur á vef Neyt-
endastofu.

Skoðuð voru yfir 5.000 hlaupa-
hjól og  úr þeim voru valin um 700 
hjól sem skoðuð voru nánar og af 
þeim tekin eintök sem send voru til 
prófunar í Frakklandi. Tvö leikfanga-
hlaupahjól af 49 stóðust skoðun og 
tvö sporthlaupahjól af 20. „Ekkert 
hlaupahjól var með það mikinn galla 
að það þurfti að innkalla það,“ segir á 
vef Neytendastofu.

Meiri kröfur eru gerðar til sport-
hlaupahjóla þar sem ætlað er að 
álagið á þeim hjólum sé meira heldur 
en á leikföngum. – óká

Hlaupahjól 
stóðust fæst 
skoðun

Velferðarmál Upphæð meðlags 
hækkaði um níu prósent um ára-
mótin síðustu í takt við hækkaðan 
barnalífeyri. Hækkunin nemur ríf-
lega 2.600 krónum sem er hæsta 
krónutöluhækkun meðlags í tíu ár.

Gunnar Kristinn Þórðarson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka umgengnis-
foreldra, segir að hækkunin sé 
óþarflega há því á sama tíma sé 
verðbólga um tvö prósent. „Þetta er 
mjög óheppilegt og endurspeglar að 
þegar troðið er í velferðarkalkúninn 
þá skerðast hagsmunir meðlags-
greiðenda, því þeir standa fyrir utan 
kerfið. Þegar þú hækkar bætur þá 
vænkast hagsmunir allra þeirra sem 
þurfa á opinberri aðstoð að halda 
nema meðlagsgreiðenda,“ segir 
Gunnar. Upphæð meðlags fylgir 
fjárhæð barnalífeyris. Þó er hægt að 
úrskurða um hærra meðlag en þá er 
það móttakandi meðlags sem inn-
heimtir mismuninn.

Upphæð meðlags nemur nú 29.469 
krónum sem greiðist með hverju 
barni fyrir sig. Upphæðin getur því 
hæglega nálgast hundrað þúsund 
krónur á mánuði ef greitt er með 
þremur börnum. Samkvæmt tölum 
frá Innheimtustofnun sveitarfélaga 
fyrir árið 2014 hefur börnum sem 
greitt er með fækkað á milli ára. Árið 
2009 var greitt meðlag með 21.417 
börnum á Íslandi en árið 2014 hefur 
börnunum fækkað í 19.423. Þetta 
rímar við að jöfn umgengni foreldra 
er að ryðja sér rúms í enn frekari mæli 
og þá er sjaldnar farið fram á meðlag.

Gunnar segir að staðan sé skökk 
því umgengnisforeldrar eiga ekki 
rétt á barnabótum. „Þegar það á að 

Meðlag hækkar um tíu 
prósent á milli ára
Samtök umgengnisforeldra vilja að tekinn verði upp skattaafsláttur til að hvetja 
meðlagsgreiðendur til að borga með börnum sínum. Hæsta krónutöluhækkun 
meðlags í tíu ár varð um áramótin. Karlar í miklum meirihluta meðlagsgreiðenda.

sýna aðhald í velferðarmálum, þá er 
komið til móts við almenning með 
því að hækka barnabætur.“

Hann segir að Samtök umgengnis-
foreldra vilji sjá breytingar á kerfinu 
til að koma til móts við meðlagsgreið-
endur. Hann leggur til að tekinn verði 
upp skattaafsláttur fyrir meðlagsgreið-
endur. Með þeim hætti verði greiðslur 
ekki skertar til lögheimilisforeldra en 
umgengnisforeldrar hvattir frekar til 
að sinna skyldum sínum.

Árið 2015 var 11.491 kona skráð 
einstæð með börn á móti 1.137 ein-
stæðum körlum. Meðlagsgreiðendur 
eru í miklum meirihluta karlar. 
snaeros@frettabladid.is

Þetta er mjög 
óheppilegt og 

endurspeglar að þegar troðið 
er í velferðarkalkúninn þá 
skerðast 
hagsmunir 
meðlagsgreið
enda, því þeir 
standa fyrir 
utan kerfið.

Gunnar Kristinn Þórðarson,  
framkvæmdastjóri Samtaka  
umgengnisforeldra

2,4
milljónir króna voru  
laun forstjóra Orkuveit
unnar hækkuð í fyrir  
tæpu ári. 
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byggingavörum

Lækkum
verð á

Byggjum á betra verði

5 2 5  3 0 0 0 w w w. h u s a . i s

Á síðasta ári fagnaði Húsasmiðjan afnámi vörugjalda með 
því að lækka verð á parketi, flísum, hreinlætistækjum, 
gipsplötum, heimilistækjum, ljósum og öðrum vörum 

sem áður báru vörugjöld.

Nú gerum við enn betur og lækkum listaverðið um allt að 
20% á helstu byggingavörum, svo sem timbri, plötum, 

einangrun, stáli, skrúfum og festingum.

Með þessu leggur Húsasmiðjan sitt af mörkum til að lækka 
byggingakostnað enn frekar og auðvelda neytendum að 

byggja á betra verði.



Við funduðum með 
forsvarsmönnum 

ISS og afhentum þeim bréf 
þar sem við óskum eftir að 
þeir útlisti frekar hvernig 
þeir ætla að 
bregðast við.
Haraldur L.  
Haraldsson, bæjar-
stjóri í Hafnarfirði 

Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be
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HEYRNARSTÖ‹IN

Orkumál ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, 
gerir alvarlegar athugasemdir við 
starfsemi Landsnets og Orkustofn-
unar. Reglur Landsnets um svokallað 
tengigjald stóriðju við flutningskerfi 
raforku eru óljósar, ógagnsæjar og 
hafa ekki verið kynntar almenningi í 
gjaldskrám. Ekki sé með neinu móti 
hægt að sjá hvað stórnotendur greiði 
í svokölluð tengigjöld þrátt fyrir að 
sá kostnaður eigi að liggja fyrir. Þetta 
kemur fram í bréfi til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins frá ESA, 
dagsettu 17. desember síðastliðinn.

Kerfisframlag er gjald sem raforku-
framleiðendur og stórnotendur skulu 
greiða Landsneti til viðbótar almennu 
gjaldi valdi tenging aðila hækkun til 
annarra notenda, svo sem almennings. 
Þetta framlag hefur aldrei verið lagt á á 
Íslandi samkvæmt gjaldskrá.

Raforkuflutningur er nokkuð sér-
hæfð starfsemi. Enginn „markaður“ 
er á þessum vettvangi þar sem aðeins 
eitt flutningskerfi er á landinu. Því 
lýtur þessi starfsemi miklu aðhaldi 
hins opinbera í gegn um lög með inn-
leiðingu raforkutilskipana.

Málið á sér langan aðdraganda. 
Þann 23. september síðastliðinn 
skrifaði ESA íslenskum stjórnvöldum 
bréf um að gagnsæi væri ábótavant hjá 
Landsneti og Orkustofnun. Bréfið var 
skrifað íslenskum stjórnvöldum vegna 
kæru frá því í ágúst 2014. Fréttablaðið 
fjallaði um það mál þann 4. septem-
ber 2014. Í kæru kemur fram að íslensk 
stjórnvöld hefðu trassað að innleiða 
Evrópulöggjöf um innri markað raf-
orku sem átti að innleiða þann 1. júní 
2007.

Vegna málsins gaf ESA út frum-
niðurstöðu í bréfi þann 23. sept-
ember árið 2015. Þar kom fram að 
gagnsæi er ábótavant hjá Landsneti 
og Orkustofnun. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið svaraði frétta-
flutningi Fréttablaðsins vegna málsins 

ESA krefst svara vegna kerfisframlags
Stórnotendur raforku eiga samkvæmt Evróputilskipun að greiða ákveðið tengigjald ef kostnaður hlýst af tengingunni. Aldrei hefur 
komið til þess á Íslandi samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Margir nýir stórnotendur áforma að hefja rekstur á Íslandi á næstu árum.

Ef kostnaður er mikill við að tengja stórnotendur við flutningskerfið þurfa þeir að greiða þann kostnað. Það hefur aldrei verið 
gert hér á landi.  Fréttablaðið/StEFán

Tenging Thorsil 2,5 
milljarðar
Tilkynning Landsnets þann 19. 
október 2015:

LANDSNET SEMUR VIÐ THORSIL 
UM RAFORKUFLUTNINGA FYRIR 
KÍSILVER Í HELGUVÍK
 

Forstjóri Landsnets undirritaði í dag 
samkomulag um raforkuflutninga 
fyrir kísilver Thorsil ehf. í Helguvík. 
Gert er ráð fyrir að rekstur kísilvers-
ins hefjist í ársbyrjun 2018 og skal 
framkvæmdum Landsnets lokið í 
desember 2017. Áætlaður kostn-
aður við tengingu kísilvers Thorsil 
við meginflutningskerfi Landsnets 
er um 2,5 milljarðar króna.

Nýir stórnotendur
Fjöldi nýrra stórnotenda áforma að 
hefja rekstur á Íslandi á næstu árum. 
PCC áformar rekstur á Bakka við 
Húsavík. Thorsil og United Silicon 
auk álvers verða starfrækt á 
Grundartanga auk Silicor Material 
á Grundartanga. 
Ljóst er að tengja þarf þessa 
aðila við flutningskerfi raforku á 
Íslandi. Hins vegar er óljóst hver 
beri kostnaðinn af tengingu stór-
notendanna við flutningskerfi 
Landsnets.

þann 25. september síðastliðinn. Á vef 
ráðuneytisins segir að væru „verulegar 
brotalamir á innleiðingu annarrar 
raforkutilskipunar hér á landi, eins og 
skilja má af framangreindri frétt, þá 
myndi ESA reka samningsbrotamál“. 
Í þann farveg hefur ESA ákveðið að fara 
nú þó hér sé aðeins um að ræða fyrsta 
stig þess. Einnig sagði ráðuneytið í 
sömu frétt að ábendingar ESA væru 
í vinnslu og yrði lokið við á næstu 
vikum.

ESA rekur nú enn og aftur á eftir 
atvinnuvegaráðuneytinu að gera gang-
skör að málinu. ESA, sem eftirlitsaðili 
með að Evrópureglur séu réttar, vekur 
athygli á að ósamþykktar, óbirtar regl-
ur Landsnets, þar sem útreikningar 
eru á huldu þegar gjald eigi að leggja 
á stóriðju og nýjar virkjanir, séu ekki 
í takt við þær Evróputilskipanir sem 
íslensk stjórnvöld eigi að vera búin að 
innleiða fyrir margt löngu. Vísar ESA í 
dóm Evrópudómstólsins í máli gegn 
Svíþjóð sem kveðinn var upp í októ-

bermánuði árið 2009. Í dómnum segir 
að markmið tilskipunarinnar, sem átti 
að vera búið að innleiða í íslenska lög-
gjöf árið 2007, verði aðeins náð með 
gagnsærri gjaldskrá eða að aðferða-
fræðin við útreikninga kerfisframlags 
sé svo skýrt að eftirlitsaðilar geti metið 
kostnað við tengingu.

Samkvæmt svari Þóris Hrafns-
sonar, upplýsingafulltrúa atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins 
er frestur gefinn til 16. febrúar til að 
svara bréfi ESA. Hann sagði vinnu 
við að svara bréfinu í vinnslu og að 
því verði svarað fyrir tilskilinn tíma.  
sveinn@frettabladid.is

ESA vekur athygli á að 
ósamþykktar, óbirtar reglur 
Landsnets séu ekki í takt við 
þær Evróputilskipanir sem 
íslensk stjórnvöld áttu að 
vera búin að innleiða fyrir 
löngu. 

Velferðarmál „Við funduðum með 
forsvarsmönnum ISS og afhentum 
þeim bréf þar sem við óskum eftir að 
þeir útlisti frekar hvernig þeir ætla að 
bregðast við,“ segir Haraldur L. Har-
aldsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði.

Fréttablaðið greindi frá því á laugar-
dag að eftir að fyrirtækið ISS hefði 
tekið við að þjónusta mat til eldri 
borgara hefði kvörtunum fjölgað. 
Kona skilaði bakka með ólystugu 
marglitu kjöti sem hún vissi ekki hvort 
væri af svíni eða lambi.

Hafnafjarðarbær sendi í kjölfarið 
frá sér tilkynningu þar sem segir að 
málið sé litið mjög alvarlegum augum. 

Samkvæmt tilkynningunni fá 55 eldri 
borgarar í Hafnarfirði mat sendan 
heim alla daga vikunnar. Í bréfinu til 
ISS er farið fram á að fyrirtækið útlisti 
innan tveggja vikna hvaða breytingar 
verði gerðar til að sporna við mis-
tökum sem þessum á ný.

„Við tókum þetta yfir um áramót 
og erum að læra á verkefnið. Það sem 
gerðist í upphafi var að súpurnar þóttu 
of sterkar og bragðmiklar,“ segir Guð-
mundur Guðmundsson, forstjóri ISS. 
Hann segir að fyrirtækið skoði nú leið-
ir til að bæta framsetningu matarins. 
„Meðal annars á að skoða annað fyrir-
komulag en þessa hefðbundnu ein-

Mannleg mistök voru gerð með ólystuga matarbakkann 

Eldri borgari fékk sent marglitt og upp-
þornað kjöt. Fréttablaðið/StEFán 

nota frauðplastbakka sem við erum að 
nota í dag. Eins höfum við skoðað að 
fá græjur í bílana til að halda matnum 
betur heitum.“

Guðmundur segir að tekið hafi verið 
á öllum athugasemdum sem borist 
hafa. Í þetta skipti hafi verið gerð mis-
tök með þennan tiltekna bakka en 
fyrir tækinu hafi borist hrós frá við-
skiptavinum vegna matarins þann dag-
inn. „Þarna fór endastykki með, sem 
átti auðvitað alls ekki að fara í bakka. Ég 
fékk þennan bakka til mín og er alveg 
sammála því að hann leit alls ekki vel 
út. Þetta eru bara mannleg mistök og 
okkur þykir þetta mjög leitt.“ -snæ
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LAND ROVER DISCOVERY

www.landrover.is

FARÐU ALLA LEIÐ

Land Rover Discovery S kostar frá 11.390.000 kr. með 210 hestafla dísilvél sem togar 520 Nm og eyðir
einungis 8,8 l/100 km í blönduðum akstri miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Land Rover Discovery hefur slegið í gegn um allan heim. Hann er ekki einungis einstaklega fallegur 
jeppi heldur er hann tæknilega fullkominn og hannaður fyrir ferðalagið og fjölskylduna. Farangursrými 
er eitt það allra mesta sem um getur eða 1192 lítrar auk þess sem hann er fáanlegur 7 sæta. 
Discovery sameinar betur en nokkur annar jeppi fullkomið notagildi og hæfni til að takast á við erfiðar 
akstursaðstæður. Þannig er dráttargeta 3500 kg og vaðdýpt 70 cm. Discovery er með öfluga 210 
hestafla vél, mjög sparneytinn eða frá 8,8 l/100 km í blönduðum akstri og búinn loftpúðafjöðrun á 
öllum hjólum ásamt hinu rómaða Terrain Response drifbúnaðarkerfi. Verið velkomin í reynsluakstur.



Austurströnd 14 • Hringbraut 35 • Fálkagata 18 • Langahlíð  • Dalbraut 1

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga  8.00 -16.00
sunnudaga  8.00 -16.00

10% afsláttur af bollum 

gegn framvísun þessa miða.

Gildir til 8. febrúar 

2016

Velferðarmál Þann fimmta júní 
næstkomandi ganga Svisslendingar að 
kjörborðinu til að kjósa um skilyrðis-
lausa grunnframfærslu eða svokölluð 
borgaralaun. Ef tillagan yrði sam-
þykkt yrði Sviss fyrsta ríkið í heim-
inum til að bjóða upp á borgaralaun.

Þjóðaratkvæðagreiðslan er í reynd 
breyting á stjórnarskrá Sviss þar sem 
öllum borgurum yrði tryggð ákveðin 
lágmarksframfærsla óháð stöðu. Til-
lagan sem liggur fyrir er upp á 2.500 
svissneska franka í framfærslu eða 320 
þúsund íslenskar krónur.

Í skoðanakönnun fyrirtækisins 
Demoscobe segir meirihluti Sviss-

lendinga að þeir myndu halda áfram 
vinnu þrátt fyrir að fá borgaralaun, 
einungis tvö prósent sögðust ætla að 
hætta að vinna. Þá voru 54 prósent 
sem sögðust vilja nýta aukatekjurnar 
til að ná sér í frekari menntun.

Píratar hafa lagt fram þingsálykt-
unartillögu á Alþingi sem svipar til 
þeirrar sem fer í atkvæðagreiðslu 
í Sviss. Tillagan býður ekki upp á 
útfærslu heldur er félagsmálaráðherra 
falið að útfæra hugmyndina.

Halldóra Mogensen, varaþing-
maður Pírata er flutningsmaður til-
lögunnar, segir það vera þess virði 
að sjá útfærsluna og meta hvort hún 

væri samfélaginu til bóta.
„Þetta er spennandi hugmynd,“ 

segir hún. „Það er þess virði að skoða 
hvort þetta gæti verið ódýrara fyrir 
okkur.“ 

Hún vísar í tilraun sem var fram-
kvæmd í bænum Dauphin í Mani-
toba-fylki í Kanada á árunum 1974 til 
1979. Þar á bæ var boðið upp á borg-
aralaun og niðurstöðurnar fólu meðal 
annars í sér að fólk treysti menntun 
sína auk þess sem útgjöld vegna heil-
brigðismála drógust saman.

„Þar kom í ljós er að fólk var ekkert 
að hætta að vinna. Það var það sem 
fólk var svo hrætt við, að þetta myndi 

hafa mikil áhrif á vinnumarkaðinn. 
Eina fólkið sem hætti að vinna var í 
raun og veru ungt fólk sem fór frekar 
í nám og kom þá seinna inn á vinnu-
markað sterkara. Og svo nýbakaðar 
mæður sem vildu fá að sinna börn-
unum sínum betur,“ segir Halldóra.

Þá fækkaði heimsóknum í heil-
brigðiskerfinu í Dauphin um 8,5 
prósent. Halldóra segir þetta einnig 
geta komið í veg fyrir að fólk þurfi að 
þræla sér út til að ná endum saman. Í 
staðinn fær fólk svigrúm til að huga að 
sjálfu sér, til dæmis með því að sækja 
sér menntun eða sinna áhugamálum. 
stefanrafn@frettabladid.is

Sviss gæti orðið fyrsta landið í heimi 
til að innleiða laun fyrir alla borgara
Fyrir Alþingi liggur þingsályktunartillaga Pírata um borgaralaun. Dæmi sýna að launin geti hækkað menntunarstig og bætt heilsu. 

Trúðslæti í messu Meðlimir í alþjóðasambandi trúða komu saman til trúðslegrar messu í London í gær. Það gerðu þeir til að heiðra föður nútíma-
trúðsins, Joseph Grimaldi, sem lést árið 1837. Þetta er í sjötugasta skipti sem trúðarnir koma saman og heiðra föður sinn. Nordicphotos/AFp

Trúðarnir mættir til trúarathafnar

Þar kom í ljós er að 
fólk var ekkert að 

hætta að vinna. Það var það 
sem fólk var svo hrætt við, að 
þetta myndi hafa mikil áhrif 
á vinnumarkaðinn. 
Halldóra Mogensen, 
varaþingmaður 
Pírata

Gloria studdi hillary clinton árið 2008. Nordicphotos/AFp

Bandaríkin Gloria Steinem, bar-
áttukona fyrir auknum kvenrétt-
indum, sagði á föstudaginn að 
ástæða þess að stjórnmálamaðurinn 
Bernie Sanders hlyti gott fylgi ungra 
kvenna væri sú að þær vildu ganga í 
augun á ungum karlmönnum.

Ummælin lét hún falla í spjall-
þætti Bills Maher á HBO.

„Og þegar þú hugsar með þér: 

„Hvar eru strákarnir? Strákarnir eru 
hjá Bernie“,“ sagði hún.

Steinem studdi Hillary Clinton 
opinberlega árið 2008 í forkosning-
unni gegn Barack Obama.

Bernie Sanders er afar vinsæll 
meðal ungra kjósenda en í forval-
inu í Iowa hlaut hann 84 prósent 
fylgi kjósenda á aldrinum 18 til 29 
ára. – srs

Segir konur styðja Bernie 
Sanders til að heilla karla

Spánn Sjö menn voru handteknir í 
Valencia og Alicante í gær grunaðir 
um að vera hliðhollir hryðjuverka-
samtökunum ISIS. Að sögn spænskra 
yfirvalda hafði rannsókn á skipu-
lögðum hópum tengdum ISIS staðið 
yfir frá árinu 2014.

Samkvæmt frétt CNN eru menn-
irnir grunaðir um að hafa útvegað 
hryðjuverkamönnum í Sýrlandi og 
Írak vopn og sprengiefni. Sendingarn-
ar voru dulbúnar sem neyðarvistir.

Spænsk yfirvöld hafa gefið það út 
að leiðtogi mannanna hafi verið í 
stöðugu sambandi við meðlim ISIS í 
Sýrlandi en sá hafi sífellt reynt að fá 
hann til að fá konur til liðs við sam-
tökin til að giftast körlum við víg-
línuna.

Fimm mannanna eru spænskir 
ríkisborgarar en eru af sýrlenskum, 
jórdönskum og marokkóskum upp-
runa. – snæ

ISIS-menn 
handteknir

BeðiSt VelVirðingar

Beðist er afsökunar á mistökum 
sem gerð voru við uppsetningu 
á andlátstilkynningu Sveins H. 
Ragnarssonar í blaðinu síðastliðinn 
laugardag.

árétting

Eftirlaunin sem hækkuðu
Áréttað skal að frétt í blaðinu á 
föstudag með fyrirsögninni „Laun 
hækka um 38%“ fjallaði, eins og 
fram kom í fréttinni, um að eftirlaun 
dómara hefðu hækkað um 38 
prósent í fyrra.
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Glæsilegur kaupauki* fyrir þig ef þú kaupir tvær 
eða fleiri vörur frá Estée Lauder í snyrtivörudeildum
Hagkaups dagana 8. - 10. febrúar.

Kaupaukinn inniheldur:
Advanced Night Repair

– viðgerðardropa 7ml
Nýtt : NIghtWear Detox Créme

– næturkrem fyrir allar húðgerðir 
úr DayWear línunni, 15ml

Nýtt: NightWear Plus 3 minuteDetox Mask
– hreinsandi maska, 7ml

Perfectly Clean Foam Cleanser
– froðuhreinsi, 30ml

Pure Color Lipstick
– varalit , litur melon, fulla stærð

Little Black Primer
– maskara og regnvörn 
fyrir augnahár, 2.8ml

Modern Muse Le Rouge
– nýtt ilmvatn, 4ml

Fallega snyrtitösku

 *meðan birgðir endast

20% afsláttur af öllum kremum úr
DayWear línunni mánudag - miðvikudags



Save the Children á Íslandi

Sími 527 0777 | g@g-events.is | g-events.is

| Viðburðaþjónusta |

Við sjáum um 
viðburði af öllum
stærðum og gerðum

Hafðu samband!
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Umsóknarfrestur til 10. mars 2016

auglýsir eftir 
umsóknum um styrki

Þróunarsjóður
námsgagna

Hlutverk þróunarsjóðs námsgagna er að stuðla að nýsköpun, 
þróun, gerð og útgáfu námsgagna fyrir leik-, grunn- 
og framhaldsskóla í því markmiði að tryggja framboð og 
fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda 
og skóla.
Forgangsatriði þróunarsjóðs námsgagna fyrir árið 2016 
er nýting stafrænnar tækni til að efla lestur og lesskilning, 
sem og nýsköpun í list- og tæknigreinum.
Stefna sjóðsins er að námsefnið sem styrkt er verði gefið út 
með rafrænum hætti og gert aðgengilegt á netinu, þegar við á.
Opnað verður fyrir umsóknir 8. febrúar 2016. 
Hægt er að skila umsóknum til 10. mars 
2016 kl. 16.00.
Umsóknargögn er að finna á 
www.rannis.is og skal þeim skilað 
á rafrænu formi.

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir  
neysluvatnshitarar 
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,  
hitastýringar og flest annað  

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is
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stjórNsýsLa Samkeppniseftirlitið 
segir reglugerð um greiðsluþátttöku 
sjúkratrygginga í lyfjakostnaði ekki 
minnka samkeppnishvata lyfsala á 
Íslandi. 

Öryrkjabandalag Íslands kvart-
aði til Samkeppniseftirlitsins árið 
2013 um að kerfið væri andstætt 
samkeppnislögum. Umboðsmaður 
alþingis telur reglugerðina hins-
vegar ekki eiga sér lagastoð.

Öryrkjabandalagið taldi reglu-
gerð um greiðsluþátttöku standa 
í vegi fyrir samkeppni vegna þess 
að afslættir sem apótek veittu við-
skiptavinum rynnu að megninu 
til til Sjúkratrygginga Íslands. Með 
því væri hvatinn til afsláttarkjara 
til sjúklinga orðinn að engu. Sam-
keppniseftirlitið er ekki sammála 
þessari túlkun og segir nýja kerfið 
hafa aukið jafnræði milli sjúklinga.

Haukur Ingason, apótekari í 
Garðsapóteki, segir málið einfalt. 
„Ég vil geta gefið afslátt af hlut sjúk-
lings. Í núverandi kerfi get ég það 

hins vegar ekki þar sem sjúkratrygg-
ingar byrja á að lækka greiðslu-
þátttökuverðið um leið og ég slæ 
inn afslátt. Það er byggt á heimild 
í reglugerð sem umboðsmaður 

segir ekki hafa nokkra lagastoð. 
Þessu þarf að breyta hið snarasta 
og sjúkratryggingar þurfa að taka 
mið af þessu áliti umboðsmanns,“ 
segir Haukur.

Umboðsmaður gaf út álit sitt 
á kerfinu í lok síðasta árs. Kemst 
hann að þeirri niðurstöðu að aðferð 
sjúkratrygginga byggi ekki á neinni 
lagastoð. „Sé það afstaða stjórn-
valda að sú aðferð sem viðhöfð er 
nú sé æskileg vegna framkvæmdar 
á þessum málum tel ég að leita þurfi 
eftir viðbrögðum Alþingis við laga-
breytingum þar um,“ segir í áliti 
umboðsmanns.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-
ráðherra segist fagna niðurstöðu 
Samkeppniseftirlitsins á heima-
síðu velferðarráðuneytisins. Þar 
komi fram skýrt álit þess efnis að 
lyfjagreiðslukerfið hafi stuðlað að 
auknum jöfnuði meðal lyfjanot-
enda og bætt hag þeirra sem mest 
þurfa á lyfjum að halda.
sveinn@frettabladid.is

Lyfsali vill veita afslátt 
af hluta sjúklingsins 
Samkeppniseftirlitið telur fyrirkomulag greiðsluþátttöku lyfja Sjúkratrygginga 
ekki hamla samkeppni. Lyfsali Garðsapóteks og umboðsmaður Alþingis eru 
ósammála. Heilbrigðisráðherra fagnar niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins. 

saMGöNGUr Til stendur að gera 
bílastæðin í Brautarholti, Skipholti 
og næsta nágrenni gjaldskyld.

Fram kemur í bréfi Reykjavíkur-
borgar til íbúa að töluverðar bygg-
ingaframkvæmdir séu á svæðinu 
með allmikilli fjölgun íbúa í 
nágrenninu. Tilgangurinn með 
gjaldskyldunni sé meðal annars að 
skapa aukið svigrúm fyrir bifreiðar 
íbúa. Reynslan sýni að með gjald-
skyldu sé hægt að hafa veruleg áhrif 
á hverjir nota tiltekin bílastæði og í 
hvaða tilgangi.

Gjaldskyldan hefur ekki áhrif á 
íbúa með lögheimili við götu þar 
sem bílastæði eru gjaldskyld ef þeir 
eru ekki með bílastæði á lóð sinni. 
Þeir eiga þess kost að sækja um bíla-
stæðakort íbúa. Þau veita heimild 
til að leggja einni bifreið án endur-
gjalds í gjaldskyld bílastæði innan 
þess svæðis sem íbúakortið tekur 
til. – sg

Stæði verða gjaldskyld vegna fleiri íbúa

Ný gjaldsvæði Núverandi gjaldskylda

✿ Ný gjaldskyld bílastæði 

Laugavegur

brautarholtstórholt

skipholt

Ásholt

M
jölnisholt

Laugavegur

Þverholt

stangarholt

Sé það afstaða 
stjórnvalda að sú 

aðferð sem viðhöfð er nú sé 
æskileg vegna framkvæmdar 
á þessum málum tel ég að 
leita þurfi eftir viðbrögðum 
Alþingis við lagabreytingum 
þar um

Tryggvi Gunn-
arsson, umboðs-
maður Alþingis 

Örykjabandalag Íslands kvartaði yfir greiðsluþátttökukerfinu til Samkeppniseftirlitsins árið 2013. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Austurveri

Alla
daga

2399 kr./kg

2499 kr./kg

1599 kr./kg

469 kr./skammturinn2798 kr./kg

Nóatúns saltkjöt, 
valið

Nóatúns saltkjöt, 
saltminna

Nóatúns saltkjöt, 
blandað

Heitur matur, 
baunasúpa

Heitur matur, 
saltkjöt

 Saltkjöt og baunir á sprengidag 
í kjötborði Nóatúns

1307 kr./stk.399 kr./kg 1899 kr./pk.

845 kr./kg

1199 kr./stk.299 kr./kg 1399 kr./pk.

699 kr./kg

Ferskur ananas Bláber, 500 g

Kjötfars, nýtt, 
saltað og sælkera

569 kr./pk.

Myllu rjómabollur, 
2 stk. í pakka

26%
afsláttur

17-20%
afsláttur

25%
afsláttur

Ostakaka með 
bláberjum

SALTKJÖT OG 
BAUNIR Í NÓATÚNI

HEITUR MATUR

Veldu réttu saltkjötsbitana í glæsilegu kjötborði Nóatúns

469
kr./skammturinn

Heitur matur,

Baunasúpa

2798
kr./kg

Heitur matur,

Saltkjöt

Bestir
í kjöti



Umfangsmikil hvalataln-
ing að vetri til er miklum 
takmörkunum háð 
vegna veðurs og birtu-
skilyrða. Þá er nákvæm 

hvalatalning svo kostnaðarsöm að 
hún er vart réttlætanleg yfir veturinn 
þegar illmögulegt er að tryggja árang-
ur hennar. Hins vegar gæti tæknin 
gert það kleift í framtíðinni að svara 
spurningum um breytingar í lífríkinu 
hér við land.

Hvalur um allt
Loðnusjómenn greina frá mikill 
hvalagengd á miðunum fyrir norðan 
og austan land og má á hverjum tíma 
greina blástur frá tugum og jafnvel 
hundruðum dýra. Útgerðarmenn 
spyrja hvort ekki sé full ástæða til 
þess að rannsaka hvalastofnana sér-
staklega og „vetursetu“ þeirra, enda 
eru þeir stórtækir í ætisöflun sinni.

Eftir að Hafrannsóknastofnun birti 
niðurstöður sínar úr loðnuleiðangri 
í janúar hefur umræða um hafrann-
sóknir, eða takmarkanir þar á, risið 
að nýju. Það er að segja af hverju 
hafrannsóknaskipin séu á löngum 
köflum bundin við bryggju á meðan 
krefjandi verkefni eru augljóslega 
mörg. Loðnukvótinn sem fellur í 
hlut íslenskra útgerða að óbreyttu er 
100 þúsund tonn, sem er hálfgerður 
skítaslatti miðað við síðustu vertíðir. 
Spurt hefur verið hvort með frekari 
rannsóknum mætti fá betra mat á 
stofninum og auka við veiðiheimildir, 
enda gríðarlegir hagsmunir undir. 
Hver 100 þúsund tonn eru metin á 
tólf milljarða króna. Hvort sú umræða 
eða þrýstingur frá hagsmunaaðilum 
bar árangur skal ósagt látið, en haf-
rannsóknaskipin tvö héldu að nýju 
á loðnumiðin á mánudag til frekari 
rannsókna.

Verðugt verkefni
Gísli Víkingsson, sérfræðingur hjá 
Hafrannsóknastofnun, telur að rann-
sóknir á fjölda stórhvela við landið á 
þessum árstíma væru mjög verðugt 
verkefni – og nauðsynlegt enda lítið 
vitað um fjölda þeirra hér við land yfir 
háveturinn.

„Ég lít á þetta sem hluta af þeim 
miklu breytingum sem eru að verða 
á öllu lífríki sjávar í kjölfar loftslags-
breytinga og hlýnunar sjávar. Lífríkið 
er allt á fleygiferð og breytingarnar má 
líka greina á göngum loðnunnar,“ segir 
Gísli en bætir við að miklar breytingar 
hafa orðið í fjölda stórhvela við landið. 
Í fyrstu talningum við Ísland árið 1987 
voru hnúfubakar taldir um 2.000 en 
stofninn hefur síðan náð sér vel á 
strik og er í dag um 14.000 dýr. Þetta 
er merkilegt þar sem hnúfubakur var 

mjög sjaldgæfur alla síðustu öld eftir 
mikla ofveiði um allan heim, en þetta 
sama má segja um hnúfubaksstofna 
við Noreg, Grænland, Bandaríkin og 
allt suður til Ástralíu. Svo virðist sem 
að um 1980 hafi stofninn farið yfir ein-
hvern þröskuld og fjölgun hans verið 
mikil síðan. Engin ein góð skýring er 
á þessu, en hugsanlega tengist þetta 
sveigjanleika hnúfubaksins hvað 
varðar fæðuval og því að hann er hér 
lengur fram á veturinn í æti en aðrar 
tegundir skíðishvala.

Hvað segja skólabækurnar?
Hvalatalningar fara yfirleitt fram að 
sumarlagi, þegar talið er að fjöldinn sé 
mestur á norðlægum fæðuslóðum eins 
og hér við land. Skólabækurnar segja 
vissulega að þeir eigi flestir að vera 
löngu horfnir til suðrænni hafsvæða 
þar sem þeir hafa vetursetu, og ekki 
von á þeim aftur fyrr en vorar.

Málið er þó ekki einfalt ef sækja á 
frekari upplýsingar um far hvala. Taln-
ingar á öðrum tíma en yfir sumarið eru 
afar erfiðar vegna veðurs og birtuskil-
yrða. „Eins eru þessar talningar mjög 
kostnaðarsamar og nokkuð sem við 
gerum á sex til átta ára fresti með sér-
stökum fjárveitingum,“ segir Gísli. 
Nýjasta tækni gæti þó leyst gátuna 

um fjölda og ástæður þess að fleiri dýr 
halda sig við Ísland langt fram á vetur-
inn, eða fara jafnvel alls ekki suður úr.

Hvalasöngur
„Það má binda nokkrar vonir við að á 
síðustu árum hafa vísindamenn farið 
meira og meira yfir í að hlusta eftir 
hljóðum hvala. Það er ekki enn þá 
komið svo langt að greina megi á milli 
einstaklinga og meta fjarlægð þeirra 
frá skipi, sem nauðsynlegt er til stofn-
stærðarútreikninga, en menn sjá það 
fyrir sér að í framtíðinni verði mögu-
legt að telja hvali með þessum hætti. 

Það yrði bylting við að telja á þeim árs-
tíma þegar aðstæður eru óhagstæðar 
til hefðbundinna talninga,“ segir Gísli 
en einnig hafa vísindamenn gert tölu-
vert af því að merkja hvali með gervi-
hnattamerkjum til að skrásetja far 
þeirra og lifnaðarhætti. Þó eru slíkar 
rannsóknir einnig takmörkunum 
háðar enn þá, og þeir þrír hnúfubakar 
sem Hafrannsóknastofnun merkti sl. 
haust fóru aldrei langt frá merkingar-
staðnum áður en merkin hættu að 
senda upplýsingar nú í janúar. Hins 
vegar tókst að fylgjast með hnúfubak 

sem fór suður í Karíbahaf og til baka 
til Íslands veturinn 2014-2015.

„Rannsóknir hafa staðfest að 
íslenskir og norskir hvalir halda sig 
lengur á fæðuslóð og koma síðar þarna 
suður eftir en aðrir stofnar – þeir sem 
halda sig við Grænland eða Ameríku-
strendur á sumrin. Eins og hér hefur 
mikill fjöldi hnúfubaka haldið sig við 
Norður-Noreg að vetrarlagi á síðustu 
árum, og þá við síldarát inni á fjörðum. 
Þetta er því ekki einföld mynd og 
margar spurningar sem þarf að svara,“ 
segir Gísli.

Söngur hvala nýttur í vísindaskyni
Í framtíðinni gætu aðferðir vísindamanna við að greina hljóð hvala hjálpað við talningar og mat á stofnstærð. Loðnusjómenn segja frá 
fjölda hvala á miðunum. Krafa um talningar virðist þó óraunhæf þar sem veður, birtuskilyrði og kostnaður hamla rannsóknum.

Hvalaskoðun er vinsæl dægradvöl víða um heim, enda oft mikið sjónarspil. mynd/maría björk

Fyrsta hausttalningin sýndi mikið af hval
l  Í september og fram í október var 

gerð fyrsta tilraun Hafrannsókna-
stofnunar til að fá mat á fjölda 
hvala á loðnumiðum hér við land 
að haustlagi.

l  Rannsóknin sýndi mikinn fjölda 
hvala á loðnumiðunum á þessum 
árstíma. Þar sem loðna fannst sást 
að jafnaði einnig til hvala, aðallega 
hnúfubaks og langreyðar, og var 
metinn fjöldi þeirra ríflega 12.000 
dýr á leitarsvæðinu – um 7.000 
hnúfubakar og 5.000 langreyðar.

l  Taka ber þessum tölum með 
fyrirvara þar sem ekki var unnt að 
meta óvissu niðurstaðnanna. Ekki 
var talið á öllu því svæði þar sem 
loðnu hafði orðið vart og fjöldi 
hvala heldur sig utan svæða þar 
sem loðnan heldur sig á hverjum 
tíma.

l  Mikið sást einnig af hval í loðnu-
leiðangri í nóvember þótt ekki 
væru hvalatalningarmenn um 
borð.

Ég lít á þetta sem 
hluta af þeim miklu 

breytingum sem eru að verða 
á öllu lífríki sjávar í kjölfar 
loftslagsbreyt-
inga og 
hlýnunar 
sjávar.
Gísli Víkingsson, 
sérfræðingur hjá 
 Hafrannsóknastofnun 

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

félagsmál Frakkland er fyrsta ríkið 
í heiminum sem bannar stórmörk-
uðum með öllu að henda eða eyði-
leggja óselda matvöru, og skylda 
eigendur þeirra til að gefa hana alla 
til góðgerðasamtaka eða matarbanka.

Þetta er gert í krafti laga sem franska 
þingið samþykkti einróma, og innan 
fárra daga verður stórum matvöru-
verslunum bannað með öllu að henda 
mat, til dæmis miklu magni sem áður 
var hent þegar nálgaðist síðasta sölu-
dag. Í krafti þessarar lagasetningar 
liggur fyrir að góðgerðasamtök geta 
veitt bágstöddum mun fleiri máltíðir, 
svo skiptir milljónum árlega.

Lagasetningin er tilkomin vegna 
herferðar þar sem almenningur, bar-
áttufólk gegn fátækt og matar sóun 
kom saman. Þessi fjölmenni hópur 
vonast nú til að geta talið fleiri ríki 
innan Evrópusambandsins á að gera 
slíkt hið sama.

Eigendur verslana sem eru 400 fer-
metrar að gólffleti eða stærri eru nú 
skyldugir til að undirrita samninga 
við góðgerðasamtök um að koma 
matnum til þeirra sem hans þurfa sár-
lega. Ef ekki geta þeir átt yfir höfði sér 
þunga refsingu – sektir um allt að tíu 
milljónir íslenskra króna eða tveggja 
ára fangelsi.

Hingað til hafa franskir matar-
bankar fengið um 100 þúsund tonn af 
mat gefins; þar af 35 þúsund tonn frá 
stórmörkuðum og stærri verslunum. 
Lögin þýða að ef þetta magn vex um 
15 prósent þá verður hægt að veita 
bágstöddum tíu milljónum máltíða 
fleiri en hingað til.

Lögin eru ekki síður talin mikilvæg 
vegna þess að framleiðendur geta nú 
gefið umframframleiðslu beint til góð-
gerðasamtaka, en áður var það flókið 
ferli og tafsamt – einkum ef varan var 
sérmerkt einstökum verslunum. – shá

Frakkar banna matarsóun með lögum

Verslunareigendum er einfaldlega bannað að henda nothæfum mat. fréttablaðið/VilHelm

8 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   m á N U D a g U r10 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð



GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ÁREIÐANLEGUR - HAGSTÆTT VERÐ - ÖFLUGUR Í TORFÆRUM
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU 

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

DACIA DUSTER
Nú með íslensku leiðsögukerfi og 7 tommu snertiskjá

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.:  Bakkskynjari, leðurstýri, hæðarstilling á stýri, loftkæling AC, útvarp-CD með 4 hátölurum, USB og MP3 tengi, Bluetooth 
handfrjáls símabúnaður, samlitir stuðarar og hurðarhúnar, litaðar rúður, svart ,,Compass” tauáklæði, 1/3 - 2/3 niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling 
á ökumannssæti, geymsluhólf í framhurðum, kortavasar á framsætum, ABS-hemlakerfi, 6 loftpúðar, hæðarstilling á sætisbeltum, forstrekkjarar á 
sætisbeltum, ISOFIX barnastólafestingar, ESC stöðugleikastýring, fjarstýrðar hurðarlæsingar, barnalæsingar á afturhurðum, ræsivörn, varadekk, sex 
aðgerða aksturstölva, þokuljós að framan, rafknúnir speglar, dagljósabúnaður, aðgerðahnappar í stýri, rafknúnar rúður, lesljós við framsæti.

Eyðsla í blönduðum akstri 5,3 L/100 km*

3.990þús.

Verð kr.

www.dacia.is

Fjórhjóladrifinn, dísil



3. Slökkviliðsmaður í Taínan á Taívan 
tekur sér pásu frá björgunaraðgerð-
um. 26 manns létust í jarðskjálfta 
sem reið yfir eyjuna um helgina og 
óttast er að tala látinna muni hækka. 
NordicphoToS/AFp 

Ástand heimsins

5. Liðsmenn pegida-hreyfingarinnar 
handteknir vegna mótmæla í calais 
í fyrradag. pegida-meðlimirnir mót-
mæltu því sem þeir telja vera íslams-
væðingu Evrópu.  
NordicphoToS/AFp

2. Jesúlíkneski er úðað með 
eitri til að takast á við moskító-
flugur í hondúras. Búið er að lýsa yfir 
neyðarástandi í hondúras af ótta við 
dreifingu zika-veirunnar.  
NordicphoToS/AFp

4. Almenningur í Norður-Kóreu 
fagnar því að stjórnvöld skutu á loft 
langdrægri eldflaug sem talið er að 
geti borið kjarnorkuvopn. Öryggisráð 
Sameinuðu þjóðanna fundaði í gær 
vegna eldflaugarskotsins.  
NordicphoToS/AFp

1. Ungur sýrlenskur strákur gæðir 
sér á nesti við landamæri Tyrklands. 
Þúsundir flóttamanna komu að 
landamærum Tyrklands um helgina 
eftir árás sýrlenska stjórnarhersins á 
Aleppo.  NordicphoToS/AFp

1

2 3

4 5
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Audi A3 e-tron 

Sameinar tvo heima.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

A3 Sportback e-tron, 204 hö, 7,6 sek 0-100 km/klst.,
CO2 35 g/km, eyðsla: 1,5 l. í blönduðum akstri.
Verð frá 5.190.000 kr.

Audi A3 e-tron sameinar helstu kosti raf- og bensínbíla. Raforkan ein og sér dugar í flestar ferðir 
innanbæjar, eða allt að 50 kílómetra. Í lengri ferðum gengur sparneytin bensínvél til liðs við e-tron 
rafdrifið svo samanlögð akstursdrægni er 940 kílómetrar. Með Audi A3 e-tron eru þér allir vegir færir.

ára
ábyrgð5 



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Ég man ekki eftir því áður fyrr, svona í hinni 
almennri umræðu, að fólki fyndist það þurfa að 
takmarka barneignir sínar vegna þess að það hefði 

ekki efni á því að fæða og klæða meira en eitt til tvö 
börn. Ef til vill litast upplifun mín af því að ég sjálf og 
flestir þeir sem eru mér nákomnir eru sem stendur á kafi 
í barnastússi. En staðreyndin er sú að ungt barnafólk 
finnur virkilega fyrir því á veski sínu hversu dýrt það er 
að ala upp börn á Íslandi í dag.

Það er dýrt að koma undir sig fótunum. Vera eigna-
laus, vera á leigumarkaði, eða að skuldsetja sig til þess að 
koma sér upp húsnæði. Það er dýrt að mennta sig (allt 
á verðtryggðum lánum sem engin skuldaniðurfelling 
nær til) til þess að leitast við að búa í haginn fyrir sig og 
fjölskyldu sína. Og síðast en ekki síst er það tímafrekt og 
dýrt að vinna sig upp í stöður sem gefa ágætlega af sér. 
Eða þá að stofna fyrirtæki sem hægt og bítandi getur 
vegnað vel. Á meðan öllu þessu stendur í lífi ungs fólks 
er það sem betur fer fyrir íslenskt hagkerfi að koma sér 
upp fjölskyldu, hlaða niður börnum.

Og svo ég komi loks að gamla fólkinu þá er það þetta 
unga barnafólk og svo börnin þeirra seinna meir sem  
halda uppi hagvexti og lífeyriskerfinu fyrir þá sem eldri 
eru. Þannig reiða hinir eldri sig líka á að þau ungu þverri 
ekki krafturinn. Að það kikni ekki undan álaginu og 
flytji jafnvel erlendis heldur njóti árangur erfiðis síns og 
geti um leið veitt börnum sínum reglulega einhver gæði. 
Svona eins og eina sundferð, sem getur kostað hátt í 
5.000 kall ef farið er með alla fjölskylduna.

Það er skammarlegt hvernig við sem samfélag hlúum 
að þeim eldri borgurum sem hafa það verst. Því þarf að 
breyta. Staðreyndin er samt sú að meira en helmingur 
eldri borgara á húsnæði sitt skuldlaust. Langfæstir eru 
þeir að borga af námslánum, borga leikskólagjöld eða 
halda uppi fjölmennri fjölskyldu. Ég velti því fyrir mér 
hvort bókasafnskortin og sundferðirnar þurfi að vera á 
afslætti hjá því fólki? Við megum að sjálfsögðu ekki letja 
gamalt fólk, það er gott upp á heilsu og gæði lífs að halda 
fólki virku með réttum hvötum.

En hvernig væri að gefa unga fólkinu líka séns?

Gefum unga fólkinu líka 
smá séns

Björt Ólafsdóttir
þingmaður 
Bjartrar framtíðar

Þótt stjórnendur fjármálafyrirtækja taki 
ákvarðanir í góðri trú með rétta hagsmuni að 
leiðarljósi er það ekki nóg þegar störf þeirra 
eru metin.

Landsbankinn seldi 31,2 prósenta hlut sinn 
í Borgun hf. í nóvember 2014 fyrir 2,2 milljarða króna. 
Á föstudag var greint frá því að í nýju virðismati sem 
KPMG vann fyrir stjórn Borgunar sé fyrirtækið metið á 
19 til 26 milljarða króna. Sé virði hlutarins sem Lands-
bankinn seldi metinn út frá mati KPMG er hann 6 til 8 
milljarðar króna eða nærri 4 til 6 milljörðum hærri en 
þegar bankinn seldi.

Fréttir af uppfærðu mati á verðmæti Borgunar hf. 
eru bara nýjasta framvindan í atburðarás Borgunar-
málsins. Fyrst var greint frá því að hlutabréfin í Borgun 
hefðu verið seld án auglýsingar. Síðan kom í ljós að nýir 
hluthafar Borgunar fengju stóran hluta kaupverðsins 
greiddan strax til baka með 800 milljóna króna arð-
greiðslu úr félaginu. Nýlega var ljóst að Landsbankinn 
færi á mis við háar fjárhæðir í tengslum við söluna 
á Borgun vegna yfirtöku Visa Inc. á Visa Europe en 
stjórnendum bankans var vel kunnugt um fyrirhugaða 
yfirtöku. Og nú liggur fyrir að Borgun er margfalt meira 
virði en stjórnendur Landsbankans töldu þegar þeir 
seldu bréf bankans í félaginu.

Fjármálastofnanir eiga allt sitt undir trausti við-
skiptavina sinna. Íslenska bankakerfið er fjármagnað 
af innlánum sparifjáreigenda. Það liggur því í hlutarins 
eðli að tilvist þess er háð trausti þeirra. Stjórnendur 
Landsbankans nálgast mistök sín eflaust með þeim 
hætti að Borgunarmálið sé vindhviða sem þeir standi 
af sér. Tímabundið en viðráðanlegt vandamál. Þessi 
afstaða er skiljanleg því það er ekki af þeirri stærðar-
gráðu að líklegt sé að gert verði áhlaup á bankann. 
Örfáar hræður mættu í aðalútibú bankans til að taka 
þátt í skipulögðum mótmælum og gerðu hróp að 
bankastjóranum. Ekkert til að hafa áhyggjur af. En það 
er ekki víst að stjórnendur Landsbankans geti nálgast 
viðfangsefnið á grundvelli vegins hagsmunamats því 
þeir mega líka vænta þess að siðferðilegir mælikvarðar 
verði lagðir á störf þeirra. Í bankakerfinu skiptir ekki 
bara máli hvort menn hafi tekið ákvarðanir í góðri trú 
með rétta hagsmuni að leiðarljósi. Ásýndin er ekki síður 
mikilvæg. Það skiptir miklu máli hvernig þessar sömu 
ákvarðanir „virðast“ vera þegar þær fara undir smásjá 
almenningsálitsins. Dómur þess er sjaldnast mildur og í 
augnablikinu hangir hann eins og biturt sverð yfir höfði 
stjórnenda Landsbankans.

Stjórnendur bankans mega vera stoltir af mörgu. Á 
síðustu þremur árum hefur Landsbankinn greitt ríkis-
sjóði samtals 54 milljarða króna í arð. Nýjasta fram-
vinda Borgunarmálsins er hins vegar þess eðlis að það er 
erfitt að setja kíkinn fyrir blinda augað. Það er ekki hafið 
yfir vafa að mistökin í Borgunarmálinu krefjist þess að 
menn taki pokann sinn. Stjórnendur Landsbankans 
verða hins vegar að spyrja sjálfa sig að því, að öllum 
staðreyndum málsins virtum, hvort þeir njóti trausts. Ef 
það er niðurstaðan verður lærdómur þeirra af mistök-
um sínum í Borgunarmálinu að vera áþreifanlegur og 
hann þarf að birtast með skýrum hætti í verkum þeirra. 
Almenningur sættir sig ekki við neitt minna.

Ásýnd og traust

Stjórnendur 
Landsbank-
ans verða 
hins vegar að 
spyrja sjálfa 
sig að því, að 
öllum stað-
reyndum 
málsins 
virtum, hvort 
þeir njóti 
trausts.

Staðreyndin 
er samt sú að 
meira en 
helmingur 
eldri borgara 
á húsnæði sitt 
skuldlaust.

Bandamenn í stjórnarandstöðu
Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing
maður Framsóknarflokksins, 
sagði í útvarpsþættinum Sprengi
sandi í gær að Framsóknarflokkur
inn ætti mikið undir vegna verð
tryggingarmálsins. „Við höfum 
mjög miklar áhyggjur og erum 
ekki að fara í kosningabaráttu án 
þess að vera búin að leggja eitt
hvað fram um verðtrygginguna. 
Það bara kemur ekki til greina,“ 
sagði hún. Ólíklegt þykir að Sjálf
stæðisflokkurinn sé tilbúinn til að 
afnema verðtrygginguna. Ef Fram
sókn á að klára tvö helstu baráttu
mál ársins, afnám verðtryggingar 
og húsnæðismálin, er árangurinn 
líklegast fólginn í því að leita til 
stjórnarandstöðunnar.

Sáttalausn með engan stuðning
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálf
stæðisflokksins í borgarstjórn, 
var einnig gestur á Sprengisandi í 
gær. Í þættinum lagði hann til að 
flugvöllurinn í Vatnsmýri fengi að 
vera á sínum stað til ársins 2030. Á 
meðan mætti leysa spurninguna 
um framtíðarstaðsetningu. „Það 
þarf svo bara að vinna að því að 
skoða hvort það sé annar val
kostur, eins og til dæmis Hvassa
hraun og þá hvort það sé einhver 
tilbúinn til að byggja flugvöll þar,“ 
sagði Halldór. Vandamálið er að 
Halldór á sér eflaust fáa banda
menn hvað þessa tillögu varðar en 
samkvæmt nýrri könnun vilja 77 
prósent sjálfstæðismanna halda 
flugvellinum í Vatnsmýrinni. 
stefanrafn@frettabladid.is 
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Pétur Reimar
formaður Lög-
mannafélags 
Íslands

Heildstæð lagafrumvörp um 
stofnun millidómstigs, svo
nefnds landsréttar, eru nú í 

lokavinnslu á vegum innanríkisráð
herra í nánu samstarfi við fulltrúa 
helstu fagaðila. Fagna ber þessu og 
hvetja til að málinu verði siglt far
sællega í höfn sem fyrst.

Dómstigum fækkað í kjölfar 
 fullveldis 1918
Íslenskt dómskerfi hefur starfað 
á tveimur dómstigum frá stofnun 
Hæstaréttar 1920. Þá var rofin 
áfrýjunarleið íslenskra mála til 
Hæstaréttar Danmerkur og lands
yfirréttinum í Reykjavík var breytt í 
Hæstarétt Íslands. Þessi aðgerð inn
siglaði fullveldi Íslands sem fékkst 
1918 og var liður í sjálfstæðisbaráttu 
þjóðarinnar.

Sjálfstæð en fátæk þjóð
Forfeðrum okkar var ljóst að með 
fækkun dómstiganna var réttar
öryggi landsmanna skert með 
ákveðnum hætti. Þjóðin var hins 
vegar fátæk og takmörkuð fjárráð
in leyfðu ekki réttarkerfi á þremur 
stigum.

Forfeður okkar stóðu því frammi 
fyrir vali milli þess að vera þjónar 
erlends valds með tilheyrandi 
öryggi eða vera sjálfstæðir en um 
leið óstuddir í fátæktinni. Þeir 
völdu sjálfstæði en horfðu til þess 
að öryggið kæmi síðar þegar sjálf
stæðið hefði fært þjóðinni velsæld.

Þetta val reyndist farsælt því 
dómsýslan á Íslandi hefur í aðal
atriðum gengið vel og sjálfstæðið 
hefur reynst lykill í sókn til betri 
lífskjara

Velsæld tekur við af fátækt
Ísland ársins 1918 var land fátækt
ar; Ísland í dag er land velsældar. 
Kostnaður ríkisins af rekstri dóm
stóla, sem hlutfall af tekjum, er 
hverfandi í dag samanborið við 

Landsréttur taki til starfa 
sem fyrst

1918. Fátækt réttlætir því ekki 
lengur þá skerðingu réttaröryggis 
sem forfeður okkar völdu að axla í 
þágu sjálfstæðis.

Afmarkaðar en alvarlegar brota-
lamir
Aðild Íslands að Mannréttinda
sáttmála Evrópu hefur á síðari 
árum afhjúpað afmarkaðar, en um 
leið alvarlegar, brotalamir tengdar 
tveggja stiga réttarkerfi.

Þetta á einkum við þegar áfrýjað 
er málum þar sem fjallað er um sér
fræðileg atriði eða þar sem endur
meta þarf gildi munnlegs framburð
ar. Þótt almennt hafi vel tekist til við 
slíkar áfrýjanir er þó undir áfrýjun 
slíkra mála – í óbreyttu réttarkerfi 
– til staðar raunveruleg, og þar með 
um leið óhæfileg, áhætta á að endur
skoðun dóma standist ekki alþjóð
legar kröfur um mannréttindi.

Stofnun landsréttar fái öruggt 
brautargengi
Reynt hefur verið að bæta úr þess
um brotalömum með kostnaðarlít
illi heimasmíði og bútasaum. Þetta 
hefur því miður reynst ófullnægj
andi. Stofnun landsréttar og starf
ræksla þriggja stiga dómskerfis – 
eins og tíðkast almennt í vestrænum 
ríkjum – þolir því enga frekari bið. 
Innanríkisráðherra hefur sýnt þessu 
skilning og vonandi mun málið 
hljóta öruggt brautargengi þegar 
það ber fyrir löggjafann.

Aðild Íslands að Mann-
réttindasáttmála Evrópu 
hefur á síðari árum afhjúpað 
afmarkaðar, en um leið al-
varlegar, brotalamir tengdar 
tveggja stiga réttarkerfi.

Ýmislegt mælir með því að 
afnema einkaleyfi ríkisins 
á áfengissölu. Almennt 

talað eru frjáls viðskipti ágæt 
skipan mála sem öllum kemur 
vel: framleiðendum, seljendum 
og kaupendum. Fólk sem dvalið 
hefur erlendis veit líka að hægt er 
að fara um matvörubúðir þar án 
þess að finnast maður skyldugur 
til að kaupa þar áfengi, bara af 
því að það má. Tilhögun sölu á 
tilteknum varningi ætti líka yfir
leitt að miðast við fjöldann fremur 
en fámennan jaðarhóp; regluna 
fremur en undantekninguna, 
ríkjandi siði fremur en afbrigðin. 
Almennt talað. Lögleiðing bjórs 
virðist hafa haft fremur jákvæð 
áhrif á drykkjusiði landsmanna 
– almennt talað – bjórbannið 
var eftir á að hyggja næstum jafn 
afkáralegt og bannið við hunda
haldi í Reykjavíkurborg. Þó að 
meira seljist af áfengi eftir afnám 
bjórbannsins held ég að betur 
sé farið með það áfengi en áður. 
Almennt talað.

Ég veit ekki hvort það hefur verið 
mælt eða kannað en stundum 
hvarflar að manni að umgengni við 
áfengi sé því verri sem það er óað
gengilegra; og verst þegar það er 
bannað. Við slíkar kringumstæður 
verður til drykkur eins og svo
nefndur Landi, en það lýsir nokkuð 
sérstæðri sjálfsmynd þjóðar að 
kenna slíka ólyfjan við sig. Og ekki 
er svo sem skárri kúmenspírinn 
sem við köllum brennivín og teljum 
útlendingum trú um að sé drukkið 
hér í öll mál með hrútspungunum. 
Hið hroðalega brennivínsþamb sem 
tíðkaðist í mínu ungdæmi hefur til 
allrar guðslukku vikið að mestu fyrir 
léttvínsdrykkju og bjórsötri. Það eru 
góð skipti.

Almennt talað ætti fólk sem flytur 
inn eða jafnvel framleiðir einhver 
sérstök vín eða bjór að geta selt 
þennan varning þeim sem áhuga 
hafa án þess að þar þurfi sérstakan 
atbeina eða milligöngu ríkisvaldsins.

Og samt …
Almennt talað. Margt sem mælir 
með því að afnema þetta einkaleyfi. 
Og af hverju hikar maður þá við að 
styðja það fullum hálsi? Innbyggð 
tregða og íhaldssemi? Eflaust. Sjálf
virk neikvæðni gagnvart baráttu
máli heimdellings á Alþingi? Auð
vitað. Forræðishyggja? Já já.

Maður hikar. Þó að frjáls viðskipti 
séu almennt talað ágæt skipan mála 
þá þarf það ekki að gilda í sérstök

um tilvikum. Algjört viðskiptafrelsi 
á ekki að vera allsherjarregla, ofar 
hverri kröfu, eins og kreddumenn 
segja. Ekki einu sinni Heimdallur 
myndi styðja frumvarp um lögleið
ingu á mansali eða líffærasölu – veit 
þó ekki með eiturlyfin. Þar með er 
ekki sagt að hægt sé að útrýma úr 
heiminum verslun með óæskilegan 
varning. Lög sem gera slíka starf
semi refsiverða eru hins vegar til 
marks um vilja og stefnu samfélags
ins í heild. Þau sýna sjálfsmynd sam
félagsins, jafngilda nokkurs konar 
yfirlýsingu um það hvað sé að mati 
þess æskileg mannleg hegðun – og 
hvað ekki.

Kannski megi hugsa um áfengis
stefnuna út frá þessu. Samfylgd 
Íslendinga og áfengisins er löng 
og vörðuð sorg og óhamingju. Sé 
hægt að tala um þjóðarsjúkdóm 
hér á landi þá væri það sennilega 
áfengissýkin. Naumast er til sú fjöl
skylda hér á landi sem þekkir ekki af 
eigin raun þá geðbilun sem ofneyslu 
áfengis fylgir, og bitnar ekki aðeins 
á þeim sem drekkur heldur öllum 
þeim sem í kringum viðkomandi 
eru. Áfengi er hugvíkkandi efni – 
eða kannski hugþrengjandi. Það 
breytir hugsunum. Það er ekki hægt 
að tala um það eins og jógúrt eða 
hrökkbrauð. Það getur verið mjög 
ánægjulegt að hafa það um hönd 
og er jafnvel bráðhollt sé þess neytt 
í hófi – afi minn Indriði byrjaði 
hvern dag á því að fá sér snafs til að 

koma blóðinu á hreyfingu en lét það 
líka duga – og komst á tíræðisaldur 
með markvissri kyrrsetu og lestri 
á Íslendingasögunum. Dæmi hans 
sýnir að hófleg áfengisnotkun er 
holl og góð, en ætli það dæmi sé 
ekki fremur undantekning hér á 
landi. Við höfum meira að segja 
dæmi um óhóflega hófdrykkju.

Sérstök lögmál
Með öðrum orðum. Það sem gildir 
almennt talað um hvers kyns varn

ing gildir ekki endilega um áfengi. 
Það gilda sérstök lögmál um áfeng
ið. Það hefur áhrif á hugsun okkar 
og hegðun, sé þess neytt í óhófi. 
Við vitum af sárri reynslu að ekki er 
hægt að banna áfengi með öllu – og 
raunar ekki ástæða til að gera það 
– en samfélagið sendir okkur ein
staklingunum ákveðin skilaboð um 
eðli þessa varnings með því að hafa 
það til sölu á sérstökum stöðum. 
Maður þarf sem sagt að gera sér 
sérstaklega ferð til að kaupa áfengi, 
maður þarf að taka sérstaka og með
vitaða ákvörðun um að gera það. 
Við vitum að margir óvirkir alkó
hólistar geta keypt áfengi handa 
öðrum og haft það í kringum sig, en 
þá gera þeir það á sínum forsendum 
og hafa sínar aðferðir við að forðast 
eigin neyslu á því.

Mótsagnir? Að sjálfsögðu. Í ljósi 
sögunnar er full ástæða til að hafa 
varann á gagnvart breytingum á 
fyrir komulagi áfengissölunnar. 
Leiði þær til þess að bara einn 
alkóhólisti fellur – eða hófdrykkja 
verði að ofdrykkju – er verr af stað 
farið en heima setið. Velja þeir hjá 
Högum ekki nóg ofan í okkur, svo 
að vínið bætist ekki þar við?

Þegar vegast á í huga manns 
grundvallarreglan um viðskipta
frelsi annars vegar og heill og ham
ingja tiltekinna einstaklinga hins 
vegar er auðvelt að gera upp hug 
sinn.

Svona almennt talað.

Af hverju þetta hik?
Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Samfylgd Íslendinga og 
áfengisins er löng og vörðuð 
sorg og óhamingju. Sé hægt 
að tala um þjóðarsjúkdóm 
hér á landi þá væri það 
sennilega áfengissýkin. 
Naumast er til sú fjölskylda 
hér á landi sem þekkir ekki 
af eigin raun þá geðbilun 
sem ofneyslu áfengis fylgir, 
og bitnar ekki aðeins á þeim 
sem drekkur heldur öllum 
þeim sem í kringum við-
komandi eru. 
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Í grein Þorvaldar Gylfasonar, sem 
birtist í Fréttablaðinu þann 21. 
janúar síðastliðinn, er fjallað um 

spillingu og traust. Þorvaldur ræðir 
mælingar á trausti og spillingu og 
lýsir því yfir að fjölþjóðleg gögn séu 
til um mælingar á félagslegu trausti, 
nokkuð aftur í tímann, og því kjörið 
að bera saman lönd til að sjá hvort 
félagslegt traust sé alla jafna mikið 
eða lítið á Íslandi í samanburði við 
önnur lönd. Allt er þetta rétt hjá 
prófessornum en svo fer að halla 
undan fæti. Þorvaldur segir að þegar 
fólk sé spurt „hvort flestu fólki sé 
treystandi eða hvort gæta þurfi 
ýtrustu varúðar í samskiptum við 
annað fólk kemur í ljós að traustið 
sem Íslendingar bera hver til annars 
var löngu fyrir hrun miklu minna 
en annars staðar um Norðurlönd. 
Spilling og vantraust voru því trú
lega meðal orsaka hrunsins frekar 
en afleiðingar …“. Þetta er rangt.

Meðal þeirra fjölþjóðlegu gagna 
sem Þorvaldur vísar til er rannsóknar
verkefnið European Social Survey 
(ESS) sem hefur verið unnið síðan 
2002. Hluti ESS er samhæfður spurn
ingalisti sem lagður er fyrir íbúa fjöl
margra landa í Evrópu á tveggja ára 
fresti þar sem sömu úrtaks og við

talsaðferðum er beitt. Gögnin eru af 
miklum gæðum og gera því saman
burð á milli þátttöku landa auð
veldan. Ísland hefur tvisvar sinnum 
tekið þátt, árin 2004 og 2012. Meðal 
þeirra fjölmörgu atriða sem verkefnið 
mælir er einmitt félagslegt traust. 
Gögn og niðurstöður eru öllum opin 
og aðgengileg sem það kjósa.

Félagslegt traust er oft mælt með 
því að fá fólk til að leggja mat á hvort 
það telji að flestu fólki sé treystandi 
eða hvort það sé aldrei of varlega 
farið í samskiptum við aðra. Í ESS 
leggur fólk mat á það með því að stað
setja sig á kvarða frá 0 (það er aldrei 
of varlega farið) til 10 (flestu fólki er 
treystandi). Því er mögulegt í þessu 
samhengi að bera saman lönd með 
því að sjá hvert meðaltal hvers lands 
er á þessum ellefu punkta kvarða. 
Eins og sést á meðfylgjandi mynd 
frá fyrirlögninni 2004 raða Norður
löndin sér í efstu sæti. Þetta mynstur 
er þekkt, en Norðurlöndin raða sér 
alla jafna í efstu sæti í mælingu á 
félagslegu trausti.

Athugasemd við grein Þorvaldar Gylfasonar 
 „Um heiður og sóma“

Helgi E.  
Eyjólfsson
meistaranemi í 
aðferðafræði við 
félagsvísinda-
deild HÍ

Þar sem Þorvaldur vitnar 
ekki í neina rannsókn er 
erfitt að sjá hvaðan sú stað-
hæfing hans er fengin að 
Ísland sé allt öðruvísi en hin 
norrænu ríkin þegar kemur 
að félagslegu trausti.

Meðaltal 4,5
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European Social Survey 2004. -- Vigtuð meðaltöl.
0 (Það er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk) til 10 (Flestu fólki er treystandi)

Formlegt, borgaralegt eftirlit með 
störfum lögreglu tíðkast víða um 
heim en þar tekur hópur fólks^, 

sem óháður er lögreglustörfum, fyrir 
kvartanir, ábendingar og einstök mál 
til skoðunar.

Einhverjir vilja meina að innra eftir
lit sé eina leiðin til aðhalds lögreglu þar 
sem óbreyttir borgarar skilji ekki störf 
lögreglu nægilega vel til að geta rýnt 
þau réttilega. Einnig að til staðar séu 
önnur eftirlitsúrræði; s.s. ríkislögreglu
stjóri, ríkissaksóknari og jafnvel fjöl
miðlar. Öðrum finnst þetta ekki nóg.

Samkvæmt lýðræðislegu kerfi eftir
lits og jafnvægis ætti engin(n) að hafa 
eftirlit með sjálfum sér. Yfirgripsmiklar 
valdheimildir og svigrúm lögreglu og 
mikilvæg staða hennar sem hliðvörður 
refsikerfisins gerir það mjög mikil
vægt að almenningur eigi óháða leið 
til kvartana ef þessi mikilvæga stofnun 
misnotar vald sitt og leitar t.d. skjóls á 
bak við hinn svokallaða „bláa vegg 
þöggunar“.

Þessi sýn segir að aðeins með 
utanaðkomandi rýni geti samfélagið 
verið öruggt um að löggæslan taki 
jákvæðum breytingum í verklagi sínu 
og menningu.

Báðar þessar hliðar eiga við rök að 
styðjast; sjónarhorn og reynsla lög
reglu er mikilvæg í umræðu sem þess
ari, á meðan allir geta verið sammála 
um að einungis innra eftirlit hennar 
er ekki nóg.

Tilfinningarík og pólitísk umræða
Umræðan er bæði tilfinningarík og 
pólitísk. Við viljum gott eftirlit með 
jafn mikilvægum störfum og löggæsla 
er, en viljum þó ekki kæfandi vinnu
umhverfi þar sem árangur líður fyrir 
of mikið eftirlit. Jafnvægi næst aðeins 
ef við veitum löggæslunni frelsi til að 

vinna sína vinnu innan laga, reglna og 
þess verklags sem gildir í hinu form
lega kerfi. Þessu jafnvægi er erfitt að 
ná og þó svo að erfitt sé að staðhæfa að 
borgaralegt eftirlit sé árangursríkara en 
það innra, þá er enginn vafi á að það 
ríkir meiri sátt um það fyrrnefnda hjá 
almenningi.

Því miður er það svo að margar þess
ara nefnda eru settar saman í kjölfar 
atburðar sem vakið hefur athygli og 
því er þeim hættara við að rekast á þau 
úrræði sem fyrir eru og skapa þannig 

oft fleiri vandamál en þær leysa.
Slíkt fyrirkomulag ætti að láta lög

reglu um rannsókn eigin mála en það 
væri síðan í höndum óháðra að fara 
yfir þá rannsókn og meta hana, kalla 
eftir frekari gögnum og gefa álit. Tals
vert svigrúm ætti að veita löggæslu 
til að þróa sína menningu og verklag, 
einnig ætti að láta stjórnendur innan 
löggæslunnar sjá áfram um agaviður
lög vegna misferlis eða vanrækslu; það 
er jú þeirra starf.

Löggæsla hér á landi er á leið að 
frekari fagmennsku og við ættum að 
treysta henni fyrir þeirri vegferð og því 
að sjá um mistæka starfsmenn sína. Þó 
er óháð eftirlit mikilvægt því það verða 
alltaf einhverjir sem misnota vald sitt, 
stjórnendur eru mannlegir og aðhald 
er öllum hollt.

Lykillinn að bættri löggæslu er góð 
stjórnun, því það eru að mestu megin
reglur í vinnustaðarmenningunni 
sem ákvarða samþykkta hegðun, en 
þar vísa stjórnendur leiðina, í gegnum 
ráðningar, þjálfun og verklagsreglur.

Viðeigandi, óháð eftirlit er, ásamt 
öðrum leiðum, tímabær leið til að 
fá það besta út úr þessari mikilvægu 
stofnun sem löggæslan er.

Eftirlit með lögreglu
Eyþór Víðisson
löggæslu- og ör-
yggisfræðingur

Lykillinn að bættri löggæslu 
er góð stjórnun, því það 
eru að mestu meginreglur í 
vinnustaðarmenningunni 
sem ákvarða samþykkta 
hegðun, en þar vísa stjórn-
endur leiðina, í gegnum 
ráðningar, þjálfun og verk-
lagsreglur.
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0 = Það er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk. 10 = Flestu fólki er treystandi.

✿ Meðaltal félagslegs trausts

TYR PÓL GRI POR  UNG  SLK  SLN  TÉK  ÚKR FRA BEL ÞÝS SPÁ LIT AUS ENG EIS SVI ÍRL HOL SVÍ ÍSL FIN NOR DAN   

Þar sem Þorvaldur vitnar ekki 
í neina rannsókn er erfitt að sjá 
hvaðan sú staðhæfing hans er 
fengin að Ísland sé allt öðruvísi en 
hin norrænu ríkin þegar kemur að 
félagslegu trausti. Og enn erfiðara 
er að átta sig á því hvernig hann 
fær það út að mikið félagslegt van

traust hafi verið orsakaþáttur í 
hruninu (!) þegar bestu fáanlegu 
gögn benda til þess að hér mælist 
félagslegt traust hátt. Ísland er 
langt yfir meðaltali í Evrópu 
og með sama meðaltal og Svíar 
(munurinn er ekki tölfræðilega 
marktækur).

Þorvaldur hlýtur að bregðast við 
og benda lesendum á hvaðan hann 
fær þær upplýsingar að Ísland sé 
frábrugðið hinum norrænu ríkjun
um í félagslegu trausti og hvernig 
hann dregur þá ályktun að það sé 
orsakavaldur hrunsins.

Meðaltal 4,5

Hrund 
Þrándardóttir
formaður Sál-
fræðingafélags 
Íslands

Fyrir síðustu alþingiskosningar 
sendi Sálfræðingafélag Íslands 
fyrirspurn til stjórnmálaflokka 

um stefnu þeirra í geðheilbrigðis
málum. Eins og fram kom í fyrir
spurninni tilgreina lög um réttindi 
sjúklinga rétt á fullkomnustu heil
brigðisþjónustu sem á hverjum tíma 
er völ á að veita.

Samkvæmt klínískum leiðbein
ingum á gagnreynd sálfræðimeðferð 
(sú meðferð sem hefur í rannsóknum 
sýnt mestan árangur) að vera fyrsti 
meðferðarkostur við kvíða, þung
lyndi og fleiru. Þrátt fyrir það er slík 
meðferð ekki raunhæfur valkostur 
fyrir nema hluta almennings þar sem 
hún er a) í mjög litlum mæli í boði 
innan heilsugæslunnar og b) ekki 
niðurgreidd af Sjúkratryggingum. 
Utan sjúkrahúsa, þar sem biðlistar 
eru langir eftir meðferð, er hún því 
fyrst og fremst í boði á starfsstofum 
sjálfstætt starfandi sálfræðinga, 
óniðurgreidd, ólíkt annarri heil
brigðisþjónustu.

Síðan var spurt: Hvernig hyggst 
flokkurinn beita sér í því að laga það 
ósamræmi sem þarna blasir við? Ská
letruð svör við spurningu b eru tekin 
beint upp úr svörum flokka.

Sjálfstæðisflokkurinn vill beita 
sér í því að sjúkratryggingar komi 
að niðurgreiðslu sálfræðimeðferðar. 
Framsóknarflokkurinn telur að þjón
usta sálfræðinga eigi að vera niður
greidd af Sjúkratryggingum Íslands. 
Píratar sögðust aðhyllast vísinda
legar aðferðir og ákvarðanir byggðar 
á gögnum … Bestu aðferðirnar eiga að 

Niðurgreiðsla 
sálfræðiþjónustu – svör 
flokkanna lofa góðu

sjálfsögðu að fá forgang, það er hag
kvæmasta leiðin til lengri tíma. Sam
fylkingin telur eðlilegt að þjónusta 
sálfræðinga sé niðurgreidd með sam
bærilegum hætti og þjónusta annarra 
sérfræðinga innan heilbrigðiskerfis
ins. Vinstri grænir vilja gera sálfræði
þjónustu hluta af almenna heil
brigðiskerfinu og brýnt sé að vinna 
að úrbótum í geðheilbrigðismálum 
á næstu árum. Við teljum þessa stefnu 
fela í sér að sálfræðiþjónusta verði 
studd af Sjúkratryggingum Íslands. 
Björt framtíð telur mikilvægt að 
greiðsluþátttaka sé til samræmis við 
aðra heilbrigðisþjónustu.

Þessi svör hljóma ljómandi vel og 
góður samhljómur milli flokkanna 
ætti að létta verkið. Sálfræðinga
félag Íslands er tilbúið til að aðstoða 
við að koma málunum í betra horf. 
Góðar fyrirmyndir eru til erlendis 
frá og í smærri verkefnum hérlendis. 
Aðgengi að bestu meðferð við kvíða 
og þunglyndi og öðrum vanda er 
réttindamál fyrir almenning sem á 
að geta sótt sér þá meðferð sem sýnt 
hefur bestan árangur, óháð efnahag.

Nú er mjög í umræðunni aukinn 
kvíði meðal barna og unglinga og að 
ekkert dregur úr örorku af völdum 
geðræns vanda milli ára. Við skulum 
ekki sitja hjá heldur taka höndum 
saman og bregðast við með aðferðum 
sem virka.

Aðgengi að bestu meðferð 
við kvíða og þunglyndi og 
öðrum vanda er réttindamál 
fyrir almenning sem á að 
geta sótt sér þá meðferð sem 
sýnt hefur bestan árangur, 
óháð efnahag.
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Þorsteinn 
 Þorsteinsson
rekstrarhag-
fræðingur og 
markaðsrýnir

Eru nútíma lífshættir umhverfis-
sprengjur? Neysluvenjur á 21. 
öld krefjast umfangsmikillar 

hráefna- og vöruframleiðslu til að 
fullnægja kröfum neytenda um allan 
heim. Framleiðslan hefur hliðarverk-
anir sem raska jafnvægi í náttúrunni. 
Neikvæð umhverfisáhrif spanna allt 
frá framleiðslu lyfja, matvæla, bóka, 
húsbúnaðar, farsíma og tölva upp 
í framleiðslu á bifreiðum, skipum, 
olíuborpöllum og byggingarvörum 
fyrir skóla, verslunarmiðstöðvar og 
flughafnir. Við þetta bætist jarðvegs-
eyðing vegna ofyrkju og ofbeitar og 
mengandi áhrif af notkun jarðefna-
eldsneytis til að knýja samgöngutæki, 
hita húsakynni og framleiða orku fyrir 
rekstur tæknibúnaðar.

Gríðarleg umhverfismengun af 
plastefnum er alþjóðleg umhverfis-
vá. Ný spá Alþjóða efnahagsráðsins 
áætlar að meira verði af plasti en fiski 
í sjónum árið 2050. Offita er alvar-
legt heilbrigðisvandmál sem tengist 
nútíma neysluvenjum. Eru einhverjar 
líkur á að stemma megi stigu við 
slíkum afleiðingum neyslumenn-
ingarinnar?

Þarfir og gerviþarfir
Neysluhagkerfi 21. aldar speglar 
þróunina frá frumvinnslu hráefna 
upp í þjónustumiðað hátæknisam-
félag. Í sumum tilvikum er um að ræða 
grunnþarfir mannskepnunnar en í 
öðrum tilfellum má flokka eftirspurn 
neytenda undir „gerviþarfir“. Skilin eru 
óljós. Það sem í gær var talin gerviþörf, 
kann að þykja nauðsyn í dag. Þegar far-
símar ruddu sér til rúms á síðustu öld, 
flokkuðu margir þá undir óþarfa. Fáum 
dettur slíkt lengur í hug enda þykir far-
síminn þarfasti þjónninn á samskipta-
öld og mikilvægt öryggistæki.

Grunniðnaður fyrir neyslusamfélög 
nútímans felst í framleiðslu á efnum á 
borð við stál, ál, kopar, kísil, gull, silfur, 
króm, klór, natríum, kalíum, kalsíum, 
magnesíum, títan, olíu, plast, gler, 
timbur og pappír auk margvíslegra 
flókinna efnasambanda, lífrænna og 
ólífrænna. Framlag okkar Íslendinga 
felst í orkusæknum iðnaði, aðallega 
áliðnaði, en einnig í framleiðslu á 
kísiljárni sem er mikilvægt íblendiefni 
stálafurða.

Með einn kaldan á kantinum
Margir andæfa neikvæðum áhrifum 
verksmiðjuframleiðslu og spyrja: „Er 
þetta ekki komið út í öfgar?“ Félaga-
samtök kalla eftir breytingum ásamt 
einstaklingum sem finna til ábyrgðar-
kenndar gagnvart umhverfinu. Slík 
gagnrýni er mikilvægt aðhald gagnvart 
stjórnvöldum og framleiðendum og 
hefur t.d. jákvæð áhrif á reglugerðir og 
eftirlit með losun efna. Gallinn er bara 
sá að flestum gagnrýnendum er fyrir-
munað að átta sig á orsakarsamheng-
inu milli eftirspurnar neyslusamfélags-
ins og óumflýjanlegrar framleiðslu til 
að fullnægja eftirspurninni. Blindastir 
eru gagnrýnendurnir á eigin neyslu.

Er það til dæmis ekki svolítið bros-
legt að sjá fyrir sér einstakling hamast 
gegn áliðnaði með farsíma úr áli í 
hendi, tölvu úr áli fyrir framan sig 
og einn kaldan í áldós á kantinum? 
Á skrifborðinu liggur útprentaður 

Veruleikafirring neytandans
farmiði til útlanda með flugvél úr 
áli. Í eldhúsinu eru búsáhöld og mat-
vælaumbúðir úr áli og lyfjaumbúðir 
úr áli í lyfjaskápnum. Utan dyra standa 
reiðhjól og bifreið úr áli, til þjónustu 
reiðubúin.

Sannleikurinn er sá að með virkj-
unum og álverum er verið að svara 
kröfum og óskum fólks sem jafnvel 
gagnrýnir hvort tveggja harðlega. Fólk 
ferðast með léttum og sparneytnum 
farartækjum úr áli og finnst það sjálf-
sagt. Fólk situr við tölvuna og finnst 
að rafmagnið komi úr veggnum en 

ekki frá virkjunum. Við drekkum bjór 
og gosdrykki úr áldósum. Viljum við 
frekar drekka þá úr plastílátum? Menn 
hafa þægindin í hendi sér en hneyksl-
ast um leið á því hvernig þau verða til.

Nútímamaðurinn er aftengdur raun-
veruleikanum. Ef menn vilja virkilega 
leggja af virkjanir og orkusækinn iðnað, 
væri kannski nær að leggja fyrst af þá 
lífshætti sem kalla á þessa starfsemi. En 
er það raunhæft? Við getum kannski 
horfið aftur til fortíðar varðandi ein-
hver áhöld og umbúðir en getum við 
verið án rafmagns, bíla og flugvéla?

Nútímamaðurinn er af-
tengdur raunveruleikanum. 
Ef menn vilja virkilega leggja 
af virkjanir og orkusækinn 
iðnað, væri kannski nær að 
leggja fyrst af þá lífshætti 
sem kalla á þessa starfsemi.
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði mark 
með glæsilegu skoti beint úr auka-
spyrnu í 1-1 jafntefli 
Swansea City og 
Crystal Palace. 
Annan leikinn 
í röð kom hann 
liðinu í 1-0. 

Stærstu úrslitin Leicester City náði 
fimm stiga forskoti á toppnum 
eftir frábæran 3-1 útisigur á Man-
chester City sem var í öðru sæti 
fyrir leiki helgarinnar. 
Hetjan Miðvörðurinn Robert Huth 
skoraði tvö mörk  fyrir Leicester 
City í sigri á Man. City. 
Kom á óvart Margir harðir stuðn-
ingsmenn Liverpool yfirgáfu völl-
inn á 77. mínútu til að mótmæla 
hækkun á miðaverði og misstu 
af því þegar markvörður liðsins, 
Simon Mignolet, fékk á sig tvö 
mörk á lokakafla leiksins.

Í dag
18.50 Leiknir R. – Valur Sport 3
19.00 Keflavík - Grindavík  Sport
21.00 Messan  Sport 2 

19.00 Leiknir R. – Valur Egilshöll 
19.15 Keflavík - Grindavík  Keflavík
19.15 Haukar - ÍR  Ásvellir
19.15 Njarðvík - FSU Njarðvík 
19.30 Stjarnan - Fram Mýrin 
19.30 Fjölnir - Grótta Dalhús

Nýjast

Man. City 1 – 3 Leicester
Aston Villa 2 – 0 Norwich
Liverpool 2 – 2 Sunderland
Newcastle 1 – 0 West Brom
Stoke 0 – 3 Everton
Swansea 1 – 1 C. Palace
Tottenham 1 – 0 Watford
Southampton 1 – 0 West Ham
Bournemouth 0 – 2 Arsenal
Chelsea 1 – 1 Man. United

Efst 
Leicester 53
Tottenham 48
Arsenal 48
Man. City 47
Man. United 41 
West Ham 39 
Southampt. 37

Neðst 
West Brom 28
Bournem. 28
Swansea 27
Newcastle 24 
Norwich 23 
Sunderland 20 
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

Domino’s-deild karla í körfubolta 

Höttur - Tindastóll 81-84 
Stigahæstir: Tobin Carberry 31 (10 frák., 10 
stoðs.), Hreinn Gunnar Birgisson 15 - Ant-
hony Isaiah Gurley 17, Darrel Keith Lewis 
16, Myron Dempsey 11, Viðar Ágústsson 11. 
Pétur Rúnar Birgisson skoraði sigurkörfu 
Stólanna tveimur sekúndum fyrir leikslok.  
 
Þór Þorl. - Stjarnan 87-94 
Stigahæstir: Vance Hall 27 (8 stoðs.), Grétar 
Ingi Erlendsson 15, Ragnar Ágúst Nathana-
elsson 13 - Al’lonzo Coleman 41 (13 frák., 7 
stoðs.), Tómas Heiðar Tómasson 18, Tómas 
Hilmarsson 13 (11 frák.). 
 
Snæfell - KR 96-117 
Stigahæstir: Sherrod Wright 30, Sigurður 
Þorvaldsson 20 (7 frák., 7 stoðs.), Stefán 
Karel Torfason 19 (19 frák.) - Michael Craion 
22 (14 frák.), Darri Hilmarsson 20, Ægir Þór 
Steinarsson 12 (8 stoðs.). 

Coca Cola bikar karla 8 liða úrslit 

ÍBV - Valur 23-25 
Markahæstir: Einar Sverrisson 6, Kári Krist-
ján Kristjánsson 4/4, Agnar Smári Jónsson 
4  - Sveinn Aron Sveinsson 6, Vignir Stefáns-
son 5, Alexander Örn Júlíusson 3, Atli Már 
Báruson 3, Guðmundur Hólmar Helgason 3. 
Bikarmeistararnir eru úr leik.  
 
Haukar - Afturelding 30-27 
Markahæstir: Janus Daði Smárason 8/1, 
Adam Haukur Baumruk 6, Jón Þorbjörn Jó-
hannsson 4, Heimir Óli Heimisson 4 - Birkir 
Benediktsson 6, Þrándur Gíslason 5. 

Gylfi Þór Sigurðsson jafnaði fjórtán ára afrek Eiðs Smára 

Tveir með fimm mörk í fyrstu sex  Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sitt fimmta deildarmark á árinu 2016 og varð aðeins annar íslenski leikmaðurinn 
sem nær að skora fimm mörk í fyrstu sex leikjum nýs árs í ensku úrvalsdeildinni. Eiður Smári Guðjohnsen skoraði fimm mörk í fyrstu sex deildar-
leikjunum sínum með Chelsea árið 2002. Gylfi er aftur á móti sá eini sem hefur skorað í fimm af fyrstu sex leikjum nýs árs. FRéTTABLAðið/GETTy

Besta byrjun Íslendinga á almanaksári í ensku úrvalsdeildinni - flest mörk í fyrstu 6 leikjum ársins

Gylfi Þór  
Sigurðsson 
með Swansea 2016

6 leikir       5 mörk
1 á móti Manchester United
1 á móti Sunderland
0 á móti Watford
1 á móti Everton
1 á móti West Brom
1 á móti Crystal Palace

Eiður Smári  
Guðjohnsen 
með Chelsea 2002

6 leikir      5 mörk
1 á móti Southampton
1 á móti Bolton
2 á móti West Ham
1 á móti Leeds
0 á móti Leicester City  
0 á móti Aston Villa

Eiður Smári  
Guðjohnsen 
með Chelsea 2003

6 leikir      4 mörk
0 á móti Arsenal
1 á móti Charlton
1 á móti Manchester United
1 á móti Leeds
0 á móti ottenham
1 á móti Birmingham 

Heiðar  
Helguson 
með Fulham 2006

6 leikir      4 mörk
0 á móti Sunderland
0 á móti Newcastle
1 á móti West Ham
0 á móti Tottenham
1 á móti Manchester United
2 á móti West Brom

FrjálSar íþróttir Aníta Hinriks-
dóttir hefur byrjað árið 2016 vel. Á 
Reykjavíkurleikunum tryggði hún 
sér farseðilinn á HM í Portland með 
heimsklassa 800 metra hlaupi og á 
Stórmóti ÍR um helgina bætti hún 
sig í 400 metra hlaupi í fyrsta sinn 
í langan tíma.

„Það var léttir fyrir mig að ná 
þessu því við höfum verið að leggja 
meiri áherslu á hraða. Það var gott 
að sjá að það væri að skila sér. Það 
var langt síðan að ég hafði náð að 
bæta mig í 400 metrunum þannig 
að hún var kærkomin. Þetta er mjög 
jákvætt og gefur mér sjálfstraust," 
sagði Aníta og þessa dagana er mót 
um hverja helgi.

„Það er mjög flott mót um næstu 
helgi þegar ég keppi á Norðurlanda-
mótinu í Svíþjóð,“ segir Aníta. Hún 
fær mikla samkeppni um gullið á 
NM í ár og fagnar því enda mikil 
keppnismanneskja. 

Flott að komast í harða keppni
„Þær eru nokkrar á Norðurlöndum 
svolítið sterkar núna í 800 metra 
hlaupi og það verður mjög spenn-
andi fyrir mig að keppa við þær. 
Það er líka flottur undirbúningur 
fyrir HM í mars að komast í svona 
harða keppni,“ segir Aníta sem 
fagnar möguleikanum á að taka þátt 
í krefjandi og fjölmennu hlaupi.

„Þetta er svolítið sem lærist á því 
að gera það. Það er því mikilvægt að 
fá slatta af svoleiðis hlaupum,“ segir 
Aníta. Hún kann vel sig á þessum 

árstíma og hefur bætt ófá Íslands-
metin á fyrstu mánuðum ársins. 
„Ég kann mjög vel við þessi innan-
hússmót og nota þau til að keyra 
mig í gang,“ segir Aníta en hvort 
met hennar í 800 metrunum fellur 
á NM verður þó að koma í ljós eftir 
tæpa viku.

Áður en innanhússtímabilið hófst 
þá fór Aníta í æfingabúðir hinum 
megin á hnettinum. „Við vorum í Suð-
ur-Afríku í tvær vikur. Þetta er frábær 
staður sem er í dálítilli hæð þannig að 
maður fær örlítið áhrifin af því. Svo 
er skothelt veður og góður hópur sem 
fór,“ segir Aníta. Hún var ekki eini 800 
metra hlauparinn á svæðinu.

Myndaði öðruvísi tengsl
„Þetta er mjög vinsæll staður hjá 800 
metra hlaupurum þannig að maður 
hittir allt þetta fólk sem maður sér 
á mótum. Það myndast líka öðru-
vísi tengsl þarna þegar við erum að 
æfa á sama stað miðað við það að 
hittast í keppni. Ég náði að mynda 
aðeins kunningjatengsl þarna úti,” 
segir Aníta sem var himinlifandi 
með ferðina.

„Við fórum líka í fyrra og þetta 
hefur reynst mjög vel. Það er gaman 
að vera þarna úti um áramótin og fá 
að kynnast nýju fólki. Þetta er öðru-
vísi,“ segir Aníta.

Árið 2016 verður stórt hjá þessari 
öflugu íþróttakonu enda keppir hún 
bæði á Heimsmeistaramóti innan-
húss og Ólympíuleikum. Ólympíu-
sætið var alltaf á dagskrá en datt 

óvænt inn þegar lágmörk fyrir leik-
ana voru endurskoðuð og breytt-
ust í 2:01,50 mínútur í stað 2:01,00 
mínútna. Frábært hlaup Anítu frá 
því síðasta sumar upp á 2:01,01 mín-
útur tryggði henni því farseðilinn 
níu mánuðum fyrir leika. „Ég átti 
ekkert sérstaklega von á því að það 
myndi gerast og það var mjög heppi-
legt og skemmtilegt. Núna er minna 
stress enda þarf ég ekki lengur að ná 
lágmarkinu,“ segir Aníta.

Hvetjandi reynsla á HM
Síðasta ár var lærdómsríkt en hún 
náði meðal annars tuttugasta besta 
tímanum í undanrásum á HM í 
Peking. „Það var mjög hvetjandi 
reynsla að taka þátt í HM. Það mun-
aði frekar litlu að ég kæmist áfram 
en það var samt jákvæð reynsla. 
Ég náði fínu hlaupi þar og hitti allt 
þetta fólk,“ segir Aníta, en hver eru 
markmiðin í ár?

„Stefnan er alltaf sett á það að 
bæta sig því það er alltaf skemmti-
legast. Það er síðan mjög spennandi 
að taka þátt í Ólympíuleikunum," 
segir Aníta.

Hún er ánægð með aðstöðuna á 
Íslandi sem og með æfingafélagana. 
„Það er þéttur hópur núna sem æfir 
800 metra hlaup. Þetta eru reyndar 
mikið strákar sem ég æfi með en það 
eru að koma upp margar sterkar 
stelpur . Strákarnir keyra mig áfram 
en ég vona líka að ég hjálpi eitt-
hvað líka til þar,“ segir Aníta létt að 
lokum. ooj@frettabladid.is

Æfir mikið með strákunum
Aníta Hinriksdóttir ætlar sér að auka hraðann á árinu 2016 og það sást á Stórmóti ÍR um helgina þegar hún 
setti nýtt Íslandsmet í 400 metra hlaupi í flokki 20 til 22 ára. Næsta á dagskrá er Norðurlandamót í Svíþjóð.

 Aníta Hinriksdóttir segir árangur sinn 
á HM í Peking í Kína í fyrra hafi verið 
mjög hvetjandi. FRéTTABLAðið/GETTy

Það er gaman að 
vera þarna úti um 

áramótin og fá að kynnast 
nýju fólki. Þetta er öðruvísi.

Aníta um æfingabúðirnar í Suður-Afríku
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Kynningarblað

Camelia Boby er stofnandi og eigandi hreingerningafyrirtækisins Stedum. MYND/ANTON

Hreingerningafyrirtækið Sted
um varð til vegna loforðs sem eig
andi og framkvæmdastjóri þess, 
Camelia Boby, gaf sjálfri sér. „Ég 
ætlaði mér alltaf að gera eitthvað 
sem gerði fólk hamingjusamara. 
Ég vissi ekki nákvæmlega hvað 
það ætti að vera en ég vissi að það 
yrði að vera eitthvað sem ég elska 
að gera, eitthvað sem er fallegt og 
endist,“ segir Camelia og brosir.

Eftir að hafa unnið við hrein
gerningar í nokkur ár varð Cam
eliu ljóst að henni fannst gaman 
að fá jákvæð viðbrögð fólks við 
vel unnum störfum. „Það er gott 
að finna að starf manns geri fólk 
ánægt og fái það til að brosa þegar 
það kemur heim á hreint og fallegt 
heimili sitt eða vinnustað. Það er 
líka gott að fá þakkir frá fólki 
fyrir vel unnin störf.“

Camelia segir fyrirtækið vera 
eins og barn sem vaxi og dafni í 
anda virðingar fyrir fólki, heim
ilum þess og vinnustöðum. „Ég 
vona að það þroskist og þróist í 
heimi sem þarfnast þrifa, í öllum 
skilningi þess orðs,“ segir Camelia 
glöð í bragði.

Hún bætir við að sig langi til að 
fyrirtækið eigi sinn þátt í að auka 
andlega vellíðan viðskiptavina 
þess þegar þeir snúi heim í hreint 
hús eða komi til vinnu í hreint og 
notalegt umhverfi. „Ég valdi og 
þjálfaði starfsfólk sem hefur sömu 
markmið og gildi og ég hef og held 
að ég hafi fulla ástæðu til að vera 
ánægð með störf þess. Ég hef þá 
trú að þrifin okkar séu betri en 
fólk á almennt að venjast. Við veit
um smáatriðum mikla athygli sem 
hafa svo mikið að segja og eru þau 
mikilvægur þáttur í okkar starfi. 
Það sést greinilega hvar við höfum 
verið að verki.“

Starfsfólk Stedum veitir sér
sniðna þjónustu sem fellur að kröf
um hvers viðskiptavinar hvort 
sem um er að ræða almenn þrif, 
þvott, skipti á rúmfötum eða þrif 
á ofnum, ísskápum eða gluggum. 
„Við notum annars vegar þær 

hreinlætisvörur sem viðskipta
vinir okkar óska eftir eða þær sem 
mælt hefur verið með við okkur 
með samþykki hvers viðskipta
vinar,“ útskýrir Camelia.

Stedum hefur aðallega þjón
ustað viðskiptavini á Reykjavíkur
svæðinu en hefur einnig tök á að 
taka að sér verkefni í nágranna
sveitarfélögum. Yfirleitt fara þrif
in í heimahúsum fram um eftir
miðdaginn en það getur verið 
samningsatriði. „Okkur finnst 
mikilvægt, sérstaklega í heima
þrifum, að fólk komi heim og sjái 
þá greinilega hvað það er að borga 
fyrir. Því viljum við frekar þrífa 
þegar enginn er heima.“

Camelia nefnir þó að það sé 
sjálfsagt að starfsfólk Stedum að
lagi störf að þörfum viðskiptavina 
sinna og geti því komið á öðrum 
tímum.

„Við störfum eftir þeirri meg
inreglu að „vinna okkar verk vel 
eða sleppa því annars“. Við þykj
umst þó ekki vera fullkomin en 
við ábyrgjumst að verkið sé unnið 
vel, af alvöru og fagmennsku,“ 
segir Camelia og nefnir að slag
orð fyrirt ækisins sé LET US DO 
IT! Eða láttu okkur gera það!

Nánari upplýsingar um Stedum 
má fá í síma 661-6412 eða í tölvu-
pósti, cami@stedum.is.

Tölum saman um sTedum
STEDUM KYNNIR Það sést hvar starfsfólk Stedum hefur verið að verki enda vinnur einungis fagfólk sem elskar að 
nostra við heimili og vinnustaði hjá fyrirtækinu. Starfsfólk Stedum veitir sérsniðna þrifþjónustu í heimahúsum. 

skref fyrir skref
mörgum reynist erfitt að baka 
vatnsdeigsbollur enda eiga þær 
það til að falla. Hjúkrunarfræð
ingurinn Ragna Björg Ársælsdóttir 
lumar á nokkrum góðum bollu
ráðum. síða 2

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Við þykjumst þó 
ekki vera fullkomin 

en við ábyrgjumst að 
verkið sé unnið vel, af 
alvöru og fagmennsku.  

Camelia Boby



Setjið smjörlíki og vatn saman í pott. Þegar suðan er að koma upp og smjörlíkið er bráðnað, setjið 
þá hveiti og salt út í og hrærið saman. 

Svona verður deigið eftir smá stund. Setjið eggin í aðra skál og sláið þau í sundur. Þeytið eggin 
saman við deigið í 3-4 skömmtum með handþeytara í pottinum.

Gott er að nota sprautupoka án stúts til að sprauta deiginu 
á smjörpappír eða tvær matskeiðar. 

Sprautið deiginu á plötu og hafið ágætt pláss á milli, þær 
þenjast vel út. Það þarf að ýta toppunum aðeins niður svo 
þeir verði ekki of brúnir.

Gullfallegar vatnsdeigsbollur að hætti Rögnu Bjargar Ársælsdóttur.

Ragna Björg Ársælsdóttir hjúkr
unarfræðingur heldur úti matar
blogginu ragna.is og gefur þar 
bæði uppskrift og greinargóð
ar leiðbeiningar við vatnsdeigs
gerð. Galdurinn við að baka þær 
er að hafa 200°C heitan ofn, alls 
ekki kaldari en það, ekki opna 
ofninn fyrr en bollurnar eru 
farnar að brúnast og aðal trikkið 
er að baka þær nógu lengi.“

Vatnsdeigsbollur
ca. 13-15 bollur að meðalstærð

160 g smjörlíki 
4 dl vatn 
200 g hveiti 
4 meðalstór egg 
¼ tsk. salt

Smjörlíki og vatn er hitað saman í 
potti þar til smjörlíkið er bráðið og 
blandan er komin að suðu.

Hrærið hveiti og salti saman við 
með sleif þar til blandan er orðin að 
samfelldu deigi.

Látið blönduna kólna í 4-5 mínút-
ur og notist þá við handþeytara og 
þeytið eggin saman við (sláið þau 
fyrst í sundur í skál) í 3-4 skömmt-
um þar til að blandan er orðin að 
sléttu deigi sem helst vel á skeið. 
Setjið deigið á plötu klædda bök-
unarpappír með þeirri aðferð 
sem þið kjósið (sprautupoka með 
stút eða ekki eða 2 skeiðum) og 
bakið þetta við 200°C í 30 mín-
útur eða þar til þær eru orðnar vel 
karamellubrúnar að lit (þær eru 
ekki tilbúnar þegar þær eru orðn-
ar hálfbrúnar en eru enn ljósar í 
skorunum, bollurnar þurfa allar að 
taka á sig lit)

Látið kólna og setjið fyllingu að vild 
.www.ragna.is

besta ráðið að 
baka nógu lengi
Vatnsdeigsbollubakstur getur vafist fyrir færustu töframönnum í 
eldhúsinu. En þó hægt sé að kaupa dýrindis rjómabollur um allan bæ 
er dagurinn í dag sá rétti til að reyna við vatnsdeigsbolluna heima.

Ragna Björg Ársælsdóttir heldur úti 
girnilegu matarbloggi.

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

59,9%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,9% lesa 
Fréttablaðið

29,9% lesa 
Morgunblaðið 
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FASTEIGNIR.IS
6. tbl.

Trausti fasteignasala ehf., sími: 
546-5053 kynnir glæsilegar 
3ja herbergja lúxusíbúðir í 
10 íbúða fjölbýlishúsi í grónu 
hverfi í Grafarvogi. Íbúðirnar 
eru með sérinngangi 
ásamt geymslu í kjallara. 
Einkabílastæði fylgir hverri 
íbúð.

Allar innréttingar í íbúðunum 
eru sérsmíðaðar og sömuleiðis 

innihurðir. Hjónaherbergi með 
sér baðherbergi og fataher-
bergi. Rúmgott svefnherbergi. 
Steinplötur í eldhúsi og bað-
herbergjum. Gólfhiti með hita-
stýringu frá Danfoss. Vönduð 
eldhús- og hreinlætistæki. Tvö 
baðherbergi í íbúðinni. Inn-
felld lýsing í eldhúsi, gangi og 
forstofu. Þvottahús er innan 
íbúðar með innréttingu og 
flísalagt.

Endaíbúðir með 3 svölum/
veröndum. Aðrar íbúðir með 
2 svölum/veröndum. Hitalögn 

í helstu gönguleiðum og bíla-
stæðum. Stærð íbúða frá 141,5 
fm til 144,2 fm.

Um er að ræða nýbyggingu 
í grónu hverfi í Rimahverfinu í 
Grafarvoginum. Öll þjónusta er 
í göngufæri – verslanir, íþróttir, 
heilsugæsla og golfvöllur. Mikil 
nánd við náttúruna.
Bókið skoðun hjá Kristjáni 
Baldurssyni hdl. og lög-
giltum fasteignasala í síma 
8673040 eða Guðbjörgu G. 
Sveinbjörnsdóttir löggiltum 
fasteignasala í síma 8995949

Nýjar lúxusíbúðir í Grafarvogi
Nýtt fjölbýlishús í Grafarvogi. Lúxusíbúðir með sérsmíðuðum innréttingum. 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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Freyjubrunnur - Endaraðhús
Vandað hús tveimur hæðum með innbyggðum bíl-
skúr. Húsið er vel skipulagt og vandlega innréttað 
og vel tækjum búið. 4 góð svefnherbergi, stofur 
með  mikilli lofthæð, 2 baðherbergi og vinnurými. 
V. 64,9 m. 

 
Hraunbær 86 - falleg 4ra. 
Góð 4ra, herbergja 98fm. íbúð á góðum stað í 
Hraunbæ.  Falleg og vel skipulögð.  Parket og dúkur 
á gólfum, stórar svalir með útsýni.  Góð staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu og útivist. Verð 
29,8 millj.  Opið hús á morgun þriðjudag frá 
kl. 17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir Gunn-
laugur 617 5161 gab@heimili.is

.  
Berjarimi 24 - 3ja herb. 
Falleg þriggja herbergja íbúð með sérinngangi og 
sérsólpalli. Fallegar innréttingar og gólfefni. Eigninni 
fylgir stæði í bílgeymslu. Verð 33,0 millj. Opið 
hús á miðvikudag frá kl. 18-18.30. Allar nánari 
upplýsingar veitir Erla s. 6920149. 

 
Austurkór 7b - gullfalleg 3ja. 
Falleg og vel skipulögð 2-3 herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi í litlu fjölbýli. Parket og flísar á 
gólfum, stórar suðursvalir með útsýni. Góð stað-
setning þar sem stutt er í alla þjónustu og útivist. 
Verð 28,9 millj. Opið hús á morgun þriðjudag 
frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir 
Finnbogi, 895-1098.

 
Þverholt 3 - 2ja herb.  
Endurbætt 67 fm íbúð á jarðhæð í 3ja íbúða húsi 
í miðbænum.  Nýlegt baðherbergi og eldhús.   
Parket og flísar á gólfum. V. 29,9 m. 

 
Arnarás - Bílskúr 3ja.
Falleg og vel skipulögð 3 herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi í litlu fjölbýli, Bílskúr. Parket og 
flísar á gólfum, stór suðurpalur með útsýni. Góð 
staðsetning, stutt er í alla þjónustu. Verð 41,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag  frá kl. 17:15 - 17:45. 
Frekari upplýsingar veitir Gunnlaugur 617 5161 
gab@heimili.is

 
Háholt 14 - 5 herb 
Falleg 109 fm íbúð.  Fjögur svefnherbergi, stór og 
björt stofa með útgengi út á suður svalir. Fallegt 
eldhús með rúmgóðum borðkróki. Falleg og vel 
skipulögð eign. Opið hús í dag kl. 17:30-18:00. 
Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, 896-2953.

 
Dvergabakki - 2ja herb
Góð ca 50 fm  er á 1. hæð með tvennum svölum.  
Gengið út úr stofu á svalir inn í garðinn og úr her-
bergi á svalir í vestur.  Stutt í alla þjónustu.   Laus til 
afhendingar.  V. 19,9 m.  
Nánari uppl. veitir Bogi  s: 699-3444

 
Laxakvísl - Gott fjölskylduhús.
Vorum að fá í einkasölu um 240 fm raðhús á góð-
um stað á Ártúnsholtinu. Húsið er á tveim hæðum 
og sérstæður bílskúr. Fimm herbergi og stór björt 
stofa. Fallegur aflokaður suðurgarður. Eign sem 
hefur verið í góðu viðhaldi. Verð 62,9 millj.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi s: 895-1098. 

 
Funalind - Glæsieign.   
Stórglæsileg um 152 fm íbúð á tveim hæðum á 
efstu hæð við Funalind í Kópavogi. Íbúðin var öll 
endurnýjuð frá a-ö fyrir um þrem árum síðan. Allt 
að fjögur herbergi, stofa of sjónvarps/fjölskyldu-
rými. Tvennar stórar svalir. Einstök eign.   
Verð 49,9 millj. Frekari uppl. veitir Finnbogi  
s: 895-1098.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mánudagur 8. febrúar 2016

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir
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Aðstoðarmaður 
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 Benedikt
Ólafsson
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Samúelsson
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Thorarensen
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Aðstoðarmaður 
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Maríuson
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Guðrún Diljá  
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Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

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
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Vantar allir gerðir eigna á söluskrá 

Veldu þinn fasteignasala 
á fasteignasalan.is 

"Gakktu í Bæinn" 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
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Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
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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
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LÓMASALIR 6 – KÓPAVOGI. ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 102,9 fm. íbúð á 2. hæð, auk 7,4 fm. sér geymslu í kjallara, í lyftu-
húsi. Sér bílastæði í bílageymslu í kjallara. Endurnýjað eldhús og rúmgóð og björt 
stofa/borðstofa sem mynda eitt alrými. Glæsilegur sólpallur til suðvesturs. Stutt í 
skóla og gott leiksvæði í bakgarði. 

STÓRHOLT. HÆÐ OG RIS.
6-7 herbergja 135,4 fm. íbúð á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. Húsið var tekið í 
gegn að utan árið 2001 þar sem það var einangrað að utanverðu og steinað. Í dag 
eru hæðin og risið nýtt sem ein íbúð, en mjög auðvelt er að leigja í sitthvoru lagi eða 
leigja risið eða hæð sér þar sem sérinngangur er í ris og hæð frá stigapalli. Bílskúrs-
réttur fylgir eigninni ásamt innkeyrslu/bílastæði að framanverðu. 

HAGAMELUR. NEÐRI HÆÐ AUK SÉRÍBÚÐAR Í RISI.
Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög fallegu og virðulegu húsi við 
Hagamel. Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að nýta hana 
sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. 

HJALLABRAUT 9 - HAFNARFIRÐI.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Rúmgóð 102,7 fm. íbúð á 1. hæð auk 6,1 fm. sér geymslu í kjallara. Rúmgóð og 
björt stofa. Suðursvalir út af holi. Snyrtilegar eldri innréttingar í eldhúsi. Þvottaher-
bergi/búr innaf eldhúsi. Húsið er í góðu ástandi hið ytra og sameign er snyrtileg. 
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verið velkomin.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. ÚTSÝNI TIL SJÁVAR.
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. 
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með 
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl 
verönd með steyptum skjólvegg. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

NAUSTABRYGGJA.
Glæsileg 153 fm. íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli. Falleg vík  með smábátahöfn fyrir 
framan húsið. Mjög fallegar samstæðar innréttingar, parket og flísar á gólfum, mikil 
lofthæð og innfelld halógen lýsing. Útskotsgluggar eru í stofunni sem ná til lofts. 
Frábært sjávarútsýni úr stofu. 

LINDARGATA.  LAUS STRAX.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri 
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu við Lindargötu 39.  Íbúðin er ný og aldrei 
hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki 
eru í baðherbergi og í eldhúsi.  Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur 
útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Eignin er laus til afh. 

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina. Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum í göngufæri við 
verslun, þjónustu og menningu. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

31,9 millj.

49,9 millj.

39,9 millj.

54,9 millj.

34,9 millj.

31,9 millj.

35,9 millj.

49,9 millj.

69,0 millj.

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

HÆÐ OG RIS

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 
Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra bílskúr á stórri og gróinni 
lóð í Fossvogi.  Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  
Skipulag hússins er frábært og mögulegt væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum og 
fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Kleifarsel 63. Vel staðsett einbýlishús.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45   
Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í botnlanga.  Stofa/borstofa með fal-
legum arni. Eldhús með miklum eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með góðum sólpalli. 
Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr. Frábær staðsetning við opið svæði og Seljaskóla. 

Verð 55,9 millj.

HELLULANDKLEIFARSEL 63

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

Fallegt og vandað um 147,0 fm. einbýlishús auk 
um 20,0 fm. gróðurhúss og um 16 fm. geymslu-
skúrs. 

Eignin er staðsett í útjaðri þéttbýlisins við Aratungu 
í Reykholti í Bláskógabyggð. 

Húsið er steinsteypt og múrað í fallega spænskum 
stíl. Lóðin er tæpir 7.000 fm. Stór sólpallur (um 
200 fm.) er umhverfis húsið ásamt veglegu grind-
verki og heitum potti. 

Lóðin er í mikilli rækt sem skilar góðu skjóli.

Einbýlishús í útjaðri við Aratungu í Reykholti, Bláskógabyggð.

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk. 

 4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur og tvennar 
svalir auk verandar á lóð. Að innan er húsið í góðu 
ástandi og hefur verið þó nokkuð endurnýjað á 
sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 
baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Risloft er yfir 
húsinu, manngengt í mæni með steyptri gólfplötu, 
en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Fallegt 209,0 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðtöldum 30,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Árbænum.  Stofa með útgengi í garðskála. 
4 herbergi. Hús að utan er í góðu ástandi og þak 
nýlega yfirfarið. Hellulagðar stéttar fyrir framan hús 
og í kring með snjóbræðslu undir. Gróin falleg lóð 
með fallegum gróðri og kassar á baklóð þar sem 
hafa verið ræktuð jarðarber. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar 
gönguleiðir um Elliðaárdalinn. Stutt í alla þjón-
ustu m.a. verslanir, skóla og sundlaug. Stór 
geymsluskúr ca. 60 fermetrar er á baklóðinni.

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. Eignin hefur 
öll verið endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og 
smekklegan máta á sl. árum og er í mjög góðu 
ástandi. Baðherbergi eru vönduð, sem og eldhús-
innréttingar og tæki. Tvennar svalir, bæði úr stofum 
og hjónaherbergi með fallegu útsýni. Húsið að utan 
er með timburklæðningu á vestur- og norðurhlið en 
bárujárnsklætt að öðru leyti, nýlega málað. Lóðin 
er nýlega hellulögð og með hitalögnum undir. Bíla-
stæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð frá 
bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri 
við Strikið í Garðabæ. Sér geymsla á jarð-
hæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Opið eldhús og samliggjandi borð-og setu-
stofa. Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða 
verönd úr svefnherbergi og stofu. 

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) 
þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja 
auk þess sem boðið er uppá heitan mat 
og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

Verð 43,7 millj.

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 193,8 fm. ein-
býlishús að meðtöldum 36,8 fm. bílskúr. Húsið 
var mjög mikið endurnýjað árið 2004 m.a. eldhús, 
baðherbergi, gólfefni, allar hurðar (inni og úti), 
raflagnir og vatnslagnir. Útgengi úr stofu á um 
130 fm. glæsilega afgirta viðarverönd. 5 herbergi. 
Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og snjóbræðslu. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og skóla. 

Verð 71,9 millj.

Hjallabrekka- Kópavogi.

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endarað-
hús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra 
bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er 
teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur 
verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignar-
innar.  Skipulag hússins er frábært og mögulegt 
væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar 
stofur með gólfsíðum gluggum og fallegum arni. 
Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og 
háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 

Til leigu tæplega 1.000 fm. verslunarhúsnæði 
ásamt lager í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Versl-
unarrýmið er um 552 fm, opið verslunarrými með 
björtum og góðum sýningargluggum. Innangengt 
í kjallara/lagerrými af verslunarhæð. Lagerrými er 
um 400 fm. auk 60 fm. móttökurými (um 4 metra 
lofthæð) með stórri innkeyrsluhurð. Góð aðkoma 
er að húsnæðinu með nægum bílastæðum fyrir 
utan. 

Húsnæðið er laust strax. Húsnæði sem hentar 
ýmiss konar verslunar- og/eða þjónusturekstri.

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 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.

TIL LEIGU

Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur 
hæðum auk rislofts og sér bílastæðis í bílageymslu 
á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. 

Tvennar svalir svalir, til austurs og suðurs. Gólfsíðir 
gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðher-
bergi og gólfefni að hluta. 

Glæsilegt sjávarútsýni úr stofum og af austur-
svölum.

Verð 55,0 millj.

Klapparstígur. 4ra herbergja útsýnisíbúð á tveimur hæðum.

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. 

Eignin hefur öll verið endurnýjuð hið innra á afar 
vandaðan og smekklegan máta á sl. árum og er 
í mjög góðu ástandi. Baðherbergi eru vönduð, 
sem og eldhúsinnréttingar og tæki. Tvennar svalir, 
bæði úr stofum og hjónaherbergi með fallegu 
útsýni. Húsið að utan er með timburklæðningu á 
vestur- og norðurhlið en bárujárnsklætt að öðru 
leyti, nýlega málað. 
Lóðin er nýlega hellulögð og með hitalögnum 
undir. Bílastæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Fallegt einbýlishús á þremur pöllum og með 
glæsilegu útsýni. Eignin stendur efst í Hnoðraholti 
í Garðabæ og er samtals 294,9 fm. og þar af er 
66,9 fm. bílskúr. Húsið hefur verið mjög vel við 
haldið í gegnum árin og var allt málað að utan fyrir 
tveimur árum. Stofa/borðstofa er stór með mikilli 
lofthæð. Setustofa með fallegri kamínu. Útgengt 
er út á stóran pall sem snýr til suðurs. Af garði 
tekur við óspillt náttúran. Stór og mikill skjólgóður 
timburpallur liggur við suður og austurhlið hússins. 
Golfvöllur, Heiðmörk og Vífilsstaðavatn er í göngu-
fjarlægð. 

Verð 73,9 millj.

Háholt – Garðabæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Mjög góð og vel innréttuð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð 
auk 2,6 fm. geymslu í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa með 
útbyggðum bogadregnum glugga og útgengi á 
svalir til suðurs. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Svalir til suðurs með útsýni 
að Reykjanesi. 

<Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

Verð 52,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Afar glæsileg 140,1 fm. “þakíbúð” með 79,6 
fm. þakgarði með morgun og kvöldsól við 
Brautarholt.  Íbúðin er öll arkitektahönnuð 
að innan á afar smekklegan og vandaðan 
máta. Sér bílastæði er í afgirtu porti á baklóð 
hússins.  Íbúðin er mjög björt með gólfsíðum 
gluggum að stórum hluta og aukinni loft-
hæð. Samliggjandi stórar stofur með arni og 
útgangi á svalir. Glæsilegt baðherbergi. Fata-
herbergi innaf hjónaherbergi. Sérsmíðaðar 
innréttingar eru úr hnotu að stórum hluta. 
Hnotuparket og ítalskur ljós marmari er á 
gólfum. 

Verð 75,0 millj.  

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“ með stórum þakgarði.

Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 
fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að með-
töldum 31,0 fm. innbyggðum bílskúr.  Mjög mikil 
lofthæð er á allri efri hæð hússins. Húsið stendur 
innst í götu við opið svæði og mikils útsýnis nýtur 
úr stofum og eldhúsi á efri hæð að Esju, Snæ-
fellsjökli, Álftanesi, Gróttu og víðar. Mikil lofthæð í 
stofum. Opið stórt eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð innst í 
botngötu við opið svæði og stutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði og alla aðra þjónustu.

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi.  Frábær staðsetning.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

2ja herbergja 78,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 
eldri borgara. 

Útgangur er úr stofu á svalir til suðvesturs með 
náttúrugrjóti. Útsýnis nýtur úr stofu. Sér geymsla 
á jarðhæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Samkomusalur með eldhúsaðstöðu og snyrtingum 
og íbúar hússins hafa aðgang að. 

Stutt í þjónustu svo sem heilsugæslu, bókasafn, 
apótek, bæjarskrifstofur og matvöruverslun.

Verð 31,0 millj.

Kirkjulundur – Garðabæ. 2ja herbergja.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

LÓMASALIR 6 – KÓPAVOGI. ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 102,9 fm. íbúð á 2. hæð, auk 7,4 fm. sér geymslu í kjallara, í lyftu-
húsi. Sér bílastæði í bílageymslu í kjallara. Endurnýjað eldhús og rúmgóð og björt 
stofa/borðstofa sem mynda eitt alrými. Glæsilegur sólpallur til suðvesturs. Stutt í 
skóla og gott leiksvæði í bakgarði. 

STÓRHOLT. HÆÐ OG RIS.
6-7 herbergja 135,4 fm. íbúð á tveimur hæðum í góðu steinhúsi. Húsið var tekið í 
gegn að utan árið 2001 þar sem það var einangrað að utanverðu og steinað. Í dag 
eru hæðin og risið nýtt sem ein íbúð, en mjög auðvelt er að leigja í sitthvoru lagi eða 
leigja risið eða hæð sér þar sem sérinngangur er í ris og hæð frá stigapalli. Bílskúrs-
réttur fylgir eigninni ásamt innkeyrslu/bílastæði að framanverðu. 

HAGAMELUR. NEÐRI HÆÐ AUK SÉRÍBÚÐAR Í RISI.
Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög fallegu og virðulegu húsi við 
Hagamel. Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að nýta hana 
sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. 

HJALLABRAUT 9 - HAFNARFIRÐI.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Rúmgóð 102,7 fm. íbúð á 1. hæð auk 6,1 fm. sér geymslu í kjallara. Rúmgóð og 
björt stofa. Suðursvalir út af holi. Snyrtilegar eldri innréttingar í eldhúsi. Þvottaher-
bergi/búr innaf eldhúsi. Húsið er í góðu ástandi hið ytra og sameign er snyrtileg. 
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verið velkomin.

STRANDVEGUR - GARÐABÆ. ÚTSÝNI TIL SJÁVAR.
Mjög glæsileg 3ja-4ra herbergja 118,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi niður við sjóinn. 
Sér stæði í bílageymslu. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Tvö herbergi með 
skápum. Frábært útsýni til sjávar, að Seltjarnarnesi, Bessastöðum og víðar. Skjólsæl 
verönd með steyptum skjólvegg. Frábær staðsetning niður við sjóinn.

NAUSTABRYGGJA.
Glæsileg 153 fm. íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli. Falleg vík  með smábátahöfn fyrir 
framan húsið. Mjög fallegar samstæðar innréttingar, parket og flísar á gólfum, mikil 
lofthæð og innfelld halógen lýsing. Útskotsgluggar eru í stofunni sem ná til lofts. 
Frábært sjávarútsýni úr stofu. 

LINDARGATA.  LAUS STRAX.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri 
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu við Lindargötu 39.  Íbúðin er ný og aldrei 
hefur verið búið í henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki 
eru í baðherbergi og í eldhúsi.  Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur 
útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Eignin er laus til afh. 

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina. Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum í göngufæri við 
verslun, þjónustu og menningu. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

31,9 millj.

49,9 millj.

39,9 millj.

54,9 millj.

34,9 millj.

31,9 millj.

35,9 millj.

49,9 millj.

69,0 millj.

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

HÆÐ OG RIS

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 
Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra bílskúr á stórri og gróinni 
lóð í Fossvogi.  Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  
Skipulag hússins er frábært og mögulegt væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum og 
fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Kleifarsel 63. Vel staðsett einbýlishús.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45   
Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í botnlanga.  Stofa/borstofa með fal-
legum arni. Eldhús með miklum eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með góðum sólpalli. 
Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr. Frábær staðsetning við opið svæði og Seljaskóla. 

Verð 55,9 millj.

HELLULANDKLEIFARSEL 63

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

Fallegt og vandað um 147,0 fm. einbýlishús auk 
um 20,0 fm. gróðurhúss og um 16 fm. geymslu-
skúrs. 

Eignin er staðsett í útjaðri þéttbýlisins við Aratungu 
í Reykholti í Bláskógabyggð. 

Húsið er steinsteypt og múrað í fallega spænskum 
stíl. Lóðin er tæpir 7.000 fm. Stór sólpallur (um 
200 fm.) er umhverfis húsið ásamt veglegu grind-
verki og heitum potti. 

Lóðin er í mikilli rækt sem skilar góðu skjóli.

Einbýlishús í útjaðri við Aratungu í Reykholti, Bláskógabyggð.

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk. 

 4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur og tvennar 
svalir auk verandar á lóð. Að innan er húsið í góðu 
ástandi og hefur verið þó nokkuð endurnýjað á 
sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 
baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Risloft er yfir 
húsinu, manngengt í mæni með steyptri gólfplötu, 
en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Fallegt 209,0 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðtöldum 30,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Árbænum.  Stofa með útgengi í garðskála. 
4 herbergi. Hús að utan er í góðu ástandi og þak 
nýlega yfirfarið. Hellulagðar stéttar fyrir framan hús 
og í kring með snjóbræðslu undir. Gróin falleg lóð 
með fallegum gróðri og kassar á baklóð þar sem 
hafa verið ræktuð jarðarber. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar 
gönguleiðir um Elliðaárdalinn. Stutt í alla þjón-
ustu m.a. verslanir, skóla og sundlaug. Stór 
geymsluskúr ca. 60 fermetrar er á baklóðinni.

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. Eignin hefur 
öll verið endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og 
smekklegan máta á sl. árum og er í mjög góðu 
ástandi. Baðherbergi eru vönduð, sem og eldhús-
innréttingar og tæki. Tvennar svalir, bæði úr stofum 
og hjónaherbergi með fallegu útsýni. Húsið að utan 
er með timburklæðningu á vestur- og norðurhlið en 
bárujárnsklætt að öðru leyti, nýlega málað. Lóðin 
er nýlega hellulögð og með hitalögnum undir. Bíla-
stæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð frá 
bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri 
við Strikið í Garðabæ. Sér geymsla á jarð-
hæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Opið eldhús og samliggjandi borð-og setu-
stofa. Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða 
verönd úr svefnherbergi og stofu. 

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) 
þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja 
auk þess sem boðið er uppá heitan mat 
og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

Verð 43,7 millj.

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 193,8 fm. ein-
býlishús að meðtöldum 36,8 fm. bílskúr. Húsið 
var mjög mikið endurnýjað árið 2004 m.a. eldhús, 
baðherbergi, gólfefni, allar hurðar (inni og úti), 
raflagnir og vatnslagnir. Útgengi úr stofu á um 
130 fm. glæsilega afgirta viðarverönd. 5 herbergi. 
Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og snjóbræðslu. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og skóla. 

Verð 71,9 millj.

Hjallabrekka- Kópavogi.

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endarað-
hús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra 
bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er 
teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur 
verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignar-
innar.  Skipulag hússins er frábært og mögulegt 
væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar 
stofur með gólfsíðum gluggum og fallegum arni. 
Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og 
háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 

Til leigu tæplega 1.000 fm. verslunarhúsnæði 
ásamt lager í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Versl-
unarrýmið er um 552 fm, opið verslunarrými með 
björtum og góðum sýningargluggum. Innangengt 
í kjallara/lagerrými af verslunarhæð. Lagerrými er 
um 400 fm. auk 60 fm. móttökurými (um 4 metra 
lofthæð) með stórri innkeyrsluhurð. Góð aðkoma 
er að húsnæðinu með nægum bílastæðum fyrir 
utan. 

Húsnæðið er laust strax. Húsnæði sem hentar 
ýmiss konar verslunar- og/eða þjónusturekstri.

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 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.

TIL LEIGU

Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur 
hæðum auk rislofts og sér bílastæðis í bílageymslu 
á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. 

Tvennar svalir svalir, til austurs og suðurs. Gólfsíðir 
gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðher-
bergi og gólfefni að hluta. 

Glæsilegt sjávarútsýni úr stofum og af austur-
svölum.

Verð 55,0 millj.

Klapparstígur. 4ra herbergja útsýnisíbúð á tveimur hæðum.

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. 

Eignin hefur öll verið endurnýjuð hið innra á afar 
vandaðan og smekklegan máta á sl. árum og er 
í mjög góðu ástandi. Baðherbergi eru vönduð, 
sem og eldhúsinnréttingar og tæki. Tvennar svalir, 
bæði úr stofum og hjónaherbergi með fallegu 
útsýni. Húsið að utan er með timburklæðningu á 
vestur- og norðurhlið en bárujárnsklætt að öðru 
leyti, nýlega málað. 
Lóðin er nýlega hellulögð og með hitalögnum 
undir. Bílastæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Fallegt einbýlishús á þremur pöllum og með 
glæsilegu útsýni. Eignin stendur efst í Hnoðraholti 
í Garðabæ og er samtals 294,9 fm. og þar af er 
66,9 fm. bílskúr. Húsið hefur verið mjög vel við 
haldið í gegnum árin og var allt málað að utan fyrir 
tveimur árum. Stofa/borðstofa er stór með mikilli 
lofthæð. Setustofa með fallegri kamínu. Útgengt 
er út á stóran pall sem snýr til suðurs. Af garði 
tekur við óspillt náttúran. Stór og mikill skjólgóður 
timburpallur liggur við suður og austurhlið hússins. 
Golfvöllur, Heiðmörk og Vífilsstaðavatn er í göngu-
fjarlægð. 

Verð 73,9 millj.

Háholt – Garðabæ. Einbýlishús á útsýnisstað.

Mjög góð og vel innréttuð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð 
auk 2,6 fm. geymslu í mjög góðu og vel staðsettu 
lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa með 
útbyggðum bogadregnum glugga og útgengi á 
svalir til suðurs. Opið eldhús með glæsilegum 
innréttingum úr kirsuberjaviði. Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Svalir til suðurs með útsýni 
að Reykjanesi. 

<Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla 
þjónustu.

Verð 52,9 millj.

Garðatorg 7 - Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Afar glæsileg 140,1 fm. “þakíbúð” með 79,6 
fm. þakgarði með morgun og kvöldsól við 
Brautarholt.  Íbúðin er öll arkitektahönnuð 
að innan á afar smekklegan og vandaðan 
máta. Sér bílastæði er í afgirtu porti á baklóð 
hússins.  Íbúðin er mjög björt með gólfsíðum 
gluggum að stórum hluta og aukinni loft-
hæð. Samliggjandi stórar stofur með arni og 
útgangi á svalir. Glæsilegt baðherbergi. Fata-
herbergi innaf hjónaherbergi. Sérsmíðaðar 
innréttingar eru úr hnotu að stórum hluta. 
Hnotuparket og ítalskur ljós marmari er á 
gólfum. 

Verð 75,0 millj.  

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“ með stórum þakgarði.

Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 
fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að með-
töldum 31,0 fm. innbyggðum bílskúr.  Mjög mikil 
lofthæð er á allri efri hæð hússins. Húsið stendur 
innst í götu við opið svæði og mikils útsýnis nýtur 
úr stofum og eldhúsi á efri hæð að Esju, Snæ-
fellsjökli, Álftanesi, Gróttu og víðar. Mikil lofthæð í 
stofum. Opið stórt eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð innst í 
botngötu við opið svæði og stutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði og alla aðra þjónustu.

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi.  Frábær staðsetning.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús.

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

2ja herbergja 78,7 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 
eldri borgara. 

Útgangur er úr stofu á svalir til suðvesturs með 
náttúrugrjóti. Útsýnis nýtur úr stofu. Sér geymsla 
á jarðhæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Samkomusalur með eldhúsaðstöðu og snyrtingum 
og íbúar hússins hafa aðgang að. 

Stutt í þjónustu svo sem heilsugæslu, bókasafn, 
apótek, bæjarskrifstofur og matvöruverslun.

Verð 31,0 millj.

Kirkjulundur – Garðabæ. 2ja herbergja.

LAUS

STR
AX



• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.

• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,  
   fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
   og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Opið hús í Mánatúni 11   
Opið hús mánudaginn 8. febrúar  

milli kl 17:15 og 18:00 í stigahúsi 11

Aðeins 
17 af 90 

íbúðum 
eftir 

OPIÐ 
HÚS

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

 OFANLEITI 17 103 RVK.  
2. HÆÐ SÉRINNGANGUR

Mjög falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi. 
Allt sér - inngangur, hiti og rafmagn. Hús í mjög góðu ástandi. Plankaparket. 
Stórar vestursvalir. Staðsetning er miðsvæðis á rólegum stað.  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 12:15 og kl. 12:45.V. 31,2 m. 9374

 MIKLABRAUT 58 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Sex herbergja 133,8 fm hæð í fjórbýli. Bjartar og rúmgóðar stofur, þrjú stór 
herbergi. Stutt er í alla helstu þjónustu og skóla.Eignin verður sýnd mánudag-
inn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 43,5 m. 9384

 RAUÐALÆKUR 11 105 RVK. 
SÉR NEÐRI HÆÐ 

Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja sérhæð á 1. hæð ásamt bílskúr. Tven-
nar svalir. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stórt eldhús, tvær stofur (önnur notuð 
í dag sem herbergi), þrjú herbergi og baðherbergi. Að utan lítur húsið vel út. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 43 m. 9311

 TJARNARBÓL 14 170  
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Tjarnarból á Seltjarnarnesi. 
Stórar suður svalir. Húsið hefur verið málað og lýtur vel út. Íbúðin er laus 
strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 28,7 m. 9386

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 16 
170 SELTJARNARNESI

Glæsileg 4ra herbergja 143 fm íbúð á 1. hæð við Hrólfsskálamel 16 á Seltjar-
narnesi. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús/
borðstofu, þrjú herbergi, tvö baðherbergi og forstofu. Stórar svalir útaf stofu. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Bílastæði í bílageymslu fylgir. V. 75 m. 2978

 MEÐALHOLT 19 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Góð þriggja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt studio íbúð í kjallara (ósamþykkt). 
Eignin er skráð 84,2 fm sem skiptist í 60,7 fm á 2.hæð og 23,5 fm studioíbúð 
í kjallara. Íbúðin á 2.hæð skiptist í hol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús 
og tvær stofur. Studio íbúðin er með baðherbergi, stofu með eldhúskrók og 
svefnherbergisrými. Frábær staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 
8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 9379

 BAUGAKÓR 9 203  
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja íbúð 114,6 fm ásamt stæði í bílageymslu. 
Parket og flísar. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. 
Eikarinnréttingar. Frábær staðsetning. Innangengt í bílageymslu. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 9368

 HÁALEITISBRAUT 17 
108 RVK. 

mjög falleg samtals 149,3 fm endaíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Háaleitis-
braut. Íbúðin er 125,4 fm auk 23,9 fm bílskúrs. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi (fjögur skv. teikningu). Opið er úr borðstofu 
inní eldhús. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.  V. 36,9 m. 9243

 GRANDAVEGUR 47 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 08-05. 

Einstaklega falleg 2ja herbergja 71 fm búð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér þvottaherbergi í íbúð. 
Góðar svalir. Mikil og góð sameign, húsvörður. Eignin verður sýnd þriðjudag-
inn 9.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30.-V. 27,9 m.9035

 NESHAGI 15 107 RVK. 
TVÆR ÍBÚÐIR Í SAMA HÚSI 

Höfum fengið í sölu tvær í íbúðir við Neshaga 15 í vesturbænum.  
Rishæð: 4ra herb. 62,7 fm íbúð með svölum og fallegu útsýni (gólfflötur er 
stærri). Verð 31,8 millj.  
Kjallari: 3ja herb. 80 fm íbúð með sér inngangi. Verð 30,7 millj.  
Stór gróinn garður.  ÍBÚÐIRNAR ERU LAUSAR STRAX.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

 EINBÝLI

Kaldasel 24 109 Rvk.
Mjög fallegt og vel skipulagt 316,7fm raðhús á þremur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða snyrtile-
ga eign með fjórum svefnherbergjum.  V. 62,9 m. 8956

Mánalind 12 201 Kóp.
Glæsilegt eintaklega vel skipulagt 315 fm einbýlishús 
á frábærum útsýnisstað innst í botnlangagötu. Hús 
álklætt að utan að mestu. Mjög góð aðkoma. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggður stór bílskúr. Góð 
timburverönd til suðurs. Glæsilegt útsýni.  V. 87 m. 9096

Fjóluvellir 3 221 Hafnarfirði
Fallegt nær fullbúið 207,4 fm einbýlishús á einni hæð á 
góðum stað á Völlunum m. innbyggðum 31,3 fm bílskúr.  
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, granít /steinn á 
borðum í eldhúsi. Húsið er til afhendingar strax, sölu-
menn sýna. V. 55,5 m. 9100

 PARHÚS

Þingvað 55 110 Rvk.
Fullbúið glæsilegt endaraðhús á 2 hæðum ásamt  bílskúr 
sem innangengt er í . Heildarstærð hússins er 201,2 fm 
með bílskúr sem er 23,9 fm. Húsið afhendist fullbúið (án 
skápa)  við kaupsamning. Gott skipulag eða 4 svefn-
herbergi, baðherbergi á báðum hæðum. Gólfhiti er í 
húsunum. Hellulagðar þaksvalir ofan á bílskúrum og 
aðrar góðar svalir. Parket og flísar á gólfum. Hellulagt 
bílaplan.  V. 58,3 m. 9383

 4RA-6 HERBERGJA

Veghús 21 112 Rvk.
5-6 herbergja 160,5 fm íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr. 
Parket, fjögur svefnherbergi. 2 stofur. Mjög gott útsýni, 
stórar suðvestur svalir. Laus strax, sölumenn sýna.  
V. 39,5 m. 9006

 2JA HERBERGJA

Rauðavað 23 110 Rvk.
2ja herbergja 91,3 fm íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í litlu 
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar, 
mjög góðar innréttingar, granít á borðum. Laus strax, 
sölumenn sýna. V. 30,9 m. 9369

Frostafold 65 112 Rvk.
2ja herbergja 81,8 fm íbúð á 3.hæð í fallegu litlu fjöl-
býlishúsi á góðum stað í Foldahverfi í Grafarvogi. Íbúðin 
er teiknuð sem 2ja herb. en hefur verið nýtt sem 3ja 
herbergja þar sem herbergi hefur verið stúkað af stofu/
eldhúskróki. Parket.Ágætar innréttingar. Sérinngangur af 
svalagangi. V. 27,9 m. 9370

Krummahólar 2 111 Rvk. íbúð merkt 02-06. 
 Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og góðum svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Stórt svefnherbergi með nýju parketi. Vel 
staðsett eign. V. 18,9 m. 9186

 67 ÁRA OG ELDRI.

Lindargata 57 101 Rvk. íbúð merkt 05-08. 
2ja herbergja 51,7 fm þjónustuíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi.  
Í húsinu er starfrækt félags- og tómstundastarf og hægt 
er að kaupa hádegismat alla daga og kaffiveitingar virka 
daga.  V. 29 m. 9269

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Kaplahraun 9 220 Hafnarfirði
Kaplahraun 9 Hafnarfirði, ca 496 fm atvinnu og skrifsto-
fuhúsnæði á góðum stað með útiaðstöðu bæði hluta í 
porti aftan við húsið og eins ágætum bílastæðum. Um er 
að ræða heila húseign sem er með tveimur eignarhlutum, 
228,4 fm iðnaði á 1.hæð og 268,4 fm skrifstofum á efri 
hæð. Laust strax.  V. 73 m. 9376

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Þorragötu í Reykjavík. Íbúðin er 114,7 fm og innbyggður bílskúr 19 fm. íbúðin skiptist 
m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, baðherbergi og gang. Um er að ræða íbúð fyrir 63 ára og eldri. Húsvörður er í húsinu. Innbyggður 
bílskúr með sér geymslu innaf. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni með sjávar og fjallasýn. Verð: tilboð. 
ÍBÚÐIN VEÐRUR TIL SÝNIS MÁNUDAGINN 8. FEBRÚAR MILLI 17:30 TIL 18:00. 

Þorragata 9 – 101 Rvk.

OPIÐ 

HÚS

Mikill fjöldi nýbygginga 
væntanlegur í sölu. 

Upplýsingar 
hjá sölumönnum.



• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.

• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,  
   fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
   og í þvottahúsi. 

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Opið hús í Mánatúni 11   
Opið hús mánudaginn 8. febrúar  

milli kl 17:15 og 18:00 í stigahúsi 11

Aðeins 
17 af 90 

íbúðum 
eftir 

OPIÐ 
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lögg. fasteignasali 
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 OFANLEITI 17 103 RVK.  
2. HÆÐ SÉRINNGANGUR

Mjög falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi. 
Allt sér - inngangur, hiti og rafmagn. Hús í mjög góðu ástandi. Plankaparket. 
Stórar vestursvalir. Staðsetning er miðsvæðis á rólegum stað.  Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 12:15 og kl. 12:45.V. 31,2 m. 9374

 MIKLABRAUT 58 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Sex herbergja 133,8 fm hæð í fjórbýli. Bjartar og rúmgóðar stofur, þrjú stór 
herbergi. Stutt er í alla helstu þjónustu og skóla.Eignin verður sýnd mánudag-
inn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 43,5 m. 9384

 RAUÐALÆKUR 11 105 RVK. 
SÉR NEÐRI HÆÐ 

Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja sérhæð á 1. hæð ásamt bílskúr. Tven-
nar svalir. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stórt eldhús, tvær stofur (önnur notuð 
í dag sem herbergi), þrjú herbergi og baðherbergi. Að utan lítur húsið vel út. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 43 m. 9311

 TJARNARBÓL 14 170  
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Tjarnarból á Seltjarnarnesi. 
Stórar suður svalir. Húsið hefur verið málað og lýtur vel út. Íbúðin er laus 
strax. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 28,7 m. 9386

 HRÓLFSSKÁLAMELUR 16 
170 SELTJARNARNESI

Glæsileg 4ra herbergja 143 fm íbúð á 1. hæð við Hrólfsskálamel 16 á Seltjar-
narnesi. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús/
borðstofu, þrjú herbergi, tvö baðherbergi og forstofu. Stórar svalir útaf stofu. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Bílastæði í bílageymslu fylgir. V. 75 m. 2978

 MEÐALHOLT 19 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Góð þriggja herbergja íbúð á 2.hæð ásamt studio íbúð í kjallara (ósamþykkt). 
Eignin er skráð 84,2 fm sem skiptist í 60,7 fm á 2.hæð og 23,5 fm studioíbúð 
í kjallara. Íbúðin á 2.hæð skiptist í hol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús 
og tvær stofur. Studio íbúðin er með baðherbergi, stofu með eldhúskrók og 
svefnherbergisrými. Frábær staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 
8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 9379

 BAUGAKÓR 9 203  
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

Glæsileg fullbúin 3ja herbergja íbúð 114,6 fm ásamt stæði í bílageymslu. 
Parket og flísar. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. 
Eikarinnréttingar. Frábær staðsetning. Innangengt í bílageymslu. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 8.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 9368

 HÁALEITISBRAUT 17 
108 RVK. 

mjög falleg samtals 149,3 fm endaíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi við Háaleitis-
braut. Íbúðin er 125,4 fm auk 23,9 fm bílskúrs. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu og þrjú rúmgóð herbergi (fjögur skv. teikningu). Opið er úr borðstofu 
inní eldhús. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.  V. 36,9 m. 9243

 GRANDAVEGUR 47 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 08-05. 

Einstaklega falleg 2ja herbergja 71 fm búð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér þvottaherbergi í íbúð. 
Góðar svalir. Mikil og góð sameign, húsvörður. Eignin verður sýnd þriðjudag-
inn 9.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30.-V. 27,9 m.9035

 NESHAGI 15 107 RVK. 
TVÆR ÍBÚÐIR Í SAMA HÚSI 

Höfum fengið í sölu tvær í íbúðir við Neshaga 15 í vesturbænum.  
Rishæð: 4ra herb. 62,7 fm íbúð með svölum og fallegu útsýni (gólfflötur er 
stærri). Verð 31,8 millj.  
Kjallari: 3ja herb. 80 fm íbúð með sér inngangi. Verð 30,7 millj.  
Stór gróinn garður.  ÍBÚÐIRNAR ERU LAUSAR STRAX.
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Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

 EINBÝLI

Kaldasel 24 109 Rvk.
Mjög fallegt og vel skipulagt 316,7fm raðhús á þremur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Um er að ræða snyrtile-
ga eign með fjórum svefnherbergjum.  V. 62,9 m. 8956

Mánalind 12 201 Kóp.
Glæsilegt eintaklega vel skipulagt 315 fm einbýlishús 
á frábærum útsýnisstað innst í botnlangagötu. Hús 
álklætt að utan að mestu. Mjög góð aðkoma. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggður stór bílskúr. Góð 
timburverönd til suðurs. Glæsilegt útsýni.  V. 87 m. 9096

Fjóluvellir 3 221 Hafnarfirði
Fallegt nær fullbúið 207,4 fm einbýlishús á einni hæð á 
góðum stað á Völlunum m. innbyggðum 31,3 fm bílskúr.  
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, granít /steinn á 
borðum í eldhúsi. Húsið er til afhendingar strax, sölu-
menn sýna. V. 55,5 m. 9100

 PARHÚS

Þingvað 55 110 Rvk.
Fullbúið glæsilegt endaraðhús á 2 hæðum ásamt  bílskúr 
sem innangengt er í . Heildarstærð hússins er 201,2 fm 
með bílskúr sem er 23,9 fm. Húsið afhendist fullbúið (án 
skápa)  við kaupsamning. Gott skipulag eða 4 svefn-
herbergi, baðherbergi á báðum hæðum. Gólfhiti er í 
húsunum. Hellulagðar þaksvalir ofan á bílskúrum og 
aðrar góðar svalir. Parket og flísar á gólfum. Hellulagt 
bílaplan.  V. 58,3 m. 9383

 4RA-6 HERBERGJA

Veghús 21 112 Rvk.
5-6 herbergja 160,5 fm íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr. 
Parket, fjögur svefnherbergi. 2 stofur. Mjög gott útsýni, 
stórar suðvestur svalir. Laus strax, sölumenn sýna.  
V. 39,5 m. 9006

 2JA HERBERGJA

Rauðavað 23 110 Rvk.
2ja herbergja 91,3 fm íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í litlu 
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar, 
mjög góðar innréttingar, granít á borðum. Laus strax, 
sölumenn sýna. V. 30,9 m. 9369

Frostafold 65 112 Rvk.
2ja herbergja 81,8 fm íbúð á 3.hæð í fallegu litlu fjöl-
býlishúsi á góðum stað í Foldahverfi í Grafarvogi. Íbúðin 
er teiknuð sem 2ja herb. en hefur verið nýtt sem 3ja 
herbergja þar sem herbergi hefur verið stúkað af stofu/
eldhúskróki. Parket.Ágætar innréttingar. Sérinngangur af 
svalagangi. V. 27,9 m. 9370

Krummahólar 2 111 Rvk. íbúð merkt 02-06. 
 Góð 60,8 fm 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stofa 
með opnu eldhúsi og góðum svölum. Geymsla í sameign 
og í íbúð. Stórt svefnherbergi með nýju parketi. Vel 
staðsett eign. V. 18,9 m. 9186

 67 ÁRA OG ELDRI.

Lindargata 57 101 Rvk. íbúð merkt 05-08. 
2ja herbergja 51,7 fm þjónustuíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi.  
Í húsinu er starfrækt félags- og tómstundastarf og hægt 
er að kaupa hádegismat alla daga og kaffiveitingar virka 
daga.  V. 29 m. 9269

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Kaplahraun 9 220 Hafnarfirði
Kaplahraun 9 Hafnarfirði, ca 496 fm atvinnu og skrifsto-
fuhúsnæði á góðum stað með útiaðstöðu bæði hluta í 
porti aftan við húsið og eins ágætum bílastæðum. Um er 
að ræða heila húseign sem er með tveimur eignarhlutum, 
228,4 fm iðnaði á 1.hæð og 268,4 fm skrifstofum á efri 
hæð. Laust strax.  V. 73 m. 9376

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Þorragötu í Reykjavík. Íbúðin er 114,7 fm og innbyggður bílskúr 19 fm. íbúðin skiptist 
m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, baðherbergi og gang. Um er að ræða íbúð fyrir 63 ára og eldri. Húsvörður er í húsinu. Innbyggður 
bílskúr með sér geymslu innaf. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni með sjávar og fjallasýn. Verð: tilboð. 
ÍBÚÐIN VEÐRUR TIL SÝNIS MÁNUDAGINN 8. FEBRÚAR MILLI 17:30 TIL 18:00. 

Þorragata 9 – 101 Rvk.

OPIÐ 

HÚS

Mikill fjöldi nýbygginga 
væntanlegur í sölu. 

Upplýsingar 
hjá sölumönnum.
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
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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

Við seljum fasteignir!
Hringdu og kynntu þér málið sími 520 9595

Hringið og bókið skoðun s. 899 8811

Frjóakur 5   210 Garðabæ 159.000.000

glæsilegt og vandað einbýlishús í einu vinsælasta hverfi 
höfuðborgarsvæðisins. um er að ræða vandaða eign hannaða 
í Funkis stíl.  Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, 
hnotuparket á gólfum, flísar frá álfaborg og Philippe Stark 
vaskar og blöndunartæki. margir útgangar eru í húsinu, mikil 
lofthæð, 4 svefnherbergi, gólfhiti í öllu húsinu og steyptir 
skjólveggir í garði. 

upplýsingar veitir garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 6     stærð: 358,6 m2

Hringið og bókið skoðun s. 694 4000

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af kjartani Sveins-
syni og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, 
á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt 
sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð. án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum 
í Holtinu í garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:00-18:30

Langalína 2/íbúð 304  210 Garðabæ 49.900.000

rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt 
opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, flísalagt baðher-
bergi með baðkari og sturtu og innréttingu við vask. tvennar svalir, tvö stæði í 
bílageymslu. Eikarparket á gólfum. mynddyrasími. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 152,9 m2     bílskýli: x2

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:00-18:30

Langalína 2/íbúð 504  210 Garðabæ 59.900.000

Laus við kaupsamning. Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 
4ra herbergja íbúð á 5. hæð (næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið 
rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og 
sturtu. tvennar yfirbyggðar flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 152,9 m2        bílskýli: x2 

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

Engjavellir 3  221 Hafnarfirði 37.900.000

Laus við kaupsamning: glæsileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
m/sérinngangi. Eldhús, stofa/borðstofa í einu glæsilegu og stóru rými með útgengi á 
svalir. 3 svefnherbergi - öll rúmgóð með skápum. Eikareldhúsinnrétting. uppþvottavél 
og ísskápur fylgja. Háfur. Flísalagt baðherbergi m/baðkari m/upphengdri sturtu. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 136,7 m2 

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:30-19:00

Tröllakór 13-15  203 Kópavogi 30.900.000

Falleg og rúmgóð 2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi frá bílastæðum. 
Íbúðin er teiknuð með möguleika á að bæta við herbergi í hluta af stofunni og hafa 
sumar eignir í húsinu nýtt íbúðirnar þannig. um er að ræða lyftuhús og stæði í 
bílageymslu fylgir. gæludýr eru leyfð í íbúinni.
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2-3     stærð: 80,9 m2       Bílageymsla 

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.00

miðleiti 1  103 Reykjavík 42.700.000

Falleg og björt 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérgarði og stæði í bílageymslu og 
lyftu. gengið er inn í sameiginlegt anddyri beint af bílastæðinu fyrir framan húsið. 
nýlegt parket er á gólfum, stofan er mjög rúmgóð og stórt þvottaherbergi er innan 
íbúðar með góðri innréttingu. Íbúðin er 101,7 fm með geymslu og stæðið er skráð 
24,9 fm.  upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 126,6 m2     bílageymsla

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

víðivangur 18  220 Hafnarfjörður 65.900.000

Fallegt einbýlishús með stúdíóíbúð í kjallara og innbyggðum tvöföldum bílskúr 
á frábærum stað í Hafnarfirði. Falleg hraunlóð umlykur húsið, veröndum, stígum 
og skjólveggjum. Stofur eru rúmgóðar með mikilli lofthæð og eldhús vel útbúið.  
Aðkoman að húsinu er falleg með hellulögðu bílaplani og stétt með hitalögn. 
upplýsingar veitir bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 6     stærð: 240 m2 

nÝJar Íbúðir Í Fossvogi

skógarvegur 12-14  108 Reykjavík 36,2- 93,0 m

glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. 
Vandaðar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús 
verða með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. Öllum 
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending hefst í september 2016.
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús       Herbergi: 2-4 stærðir: 66 - 161 m2 

garðatorg 4  
210 garðabær

einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús 
í nýjum miðbæ garðabæjar. margar íbúðir með
tvennar svalir, og tvö salerni. Allar íbúðir með
myndadyrasíma, stæði í bílageymslu.

rJúkandi HEiTT CHaQWa kaFFi á 
könnunni og omnom súkkuLaði

söLuFuLLTrúar vErða á sTaðnum 
og Taka vEL á móTi öLLum

opið Hús
mánudaginn 8. FEb.

kL. 17:30 - 18:00

gLæsiLEg 

sÝningarÍbúð
verð: 57.500.000 

dæmi um íbúð
Íbúð nr: 207

stærð: 129 m²

Herbergi: 4

bílastæði: Já

svalir: 18,2 m²

bað: 2

520 9595Holtsvegur 31-33
2ja til 4ra herbergja íbúðir, tvær penthouseíbúðir, stæði í bílageymslu.
Tilbúnar til afhendingar. verð frá: 36.900.000

Hraungata 3
3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. tilbúnar til afhendingar 
í apríl 2016. verð frá 42.900.000

Holtsvegur 35
2ja, 3ja og 4 herbergja íbúðir, stæði í bílageymslu. tilbúnar til afhendingar 
með gólfefnum. verð frá: 34.500.000

Lyngás 1a og 1b
tvær þriggja herbegja íbúðir á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í 
bílageymslu. verð: 36.500.000

nÝJar Íbúðir í GaRðabæ
allar nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Gíslason löggiltur fasteignasali í síma 694 4700 eða steini@fstorg.is
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Við seljum fasteignir!
Hringdu og kynntu þér málið sími 520 9595

Hringið og bókið skoðun s. 899 8811

Frjóakur 5   210 Garðabæ 159.000.000

glæsilegt og vandað einbýlishús í einu vinsælasta hverfi 
höfuðborgarsvæðisins. um er að ræða vandaða eign hannaða 
í Funkis stíl.  Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, 
hnotuparket á gólfum, flísar frá álfaborg og Philippe Stark 
vaskar og blöndunartæki. margir útgangar eru í húsinu, mikil 
lofthæð, 4 svefnherbergi, gólfhiti í öllu húsinu og steyptir 
skjólveggir í garði. 

upplýsingar veitir garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 6     stærð: 358,6 m2

Hringið og bókið skoðun s. 694 4000

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af kjartani Sveins-
syni og stendur á fallegri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, 
á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. Að innan allt 
sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og 
bílaplan eru hellulögð. án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum 
í Holtinu í garðabæ, sjón er sögu ríkari.  

upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 288,4 m2

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:00-18:30

Langalína 2/íbúð 304  210 Garðabæ 49.900.000

rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt 
opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, flísalagt baðher-
bergi með baðkari og sturtu og innréttingu við vask. tvennar svalir, tvö stæði í 
bílageymslu. Eikarparket á gólfum. mynddyrasími. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 152,9 m2     bílskýli: x2

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:00-18:30

Langalína 2/íbúð 504  210 Garðabæ 59.900.000

Laus við kaupsamning. Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 
4ra herbergja íbúð á 5. hæð (næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið 
rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og 
sturtu. tvennar yfirbyggðar flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 152,9 m2        bílskýli: x2 

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

Engjavellir 3  221 Hafnarfirði 37.900.000

Laus við kaupsamning: glæsileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
m/sérinngangi. Eldhús, stofa/borðstofa í einu glæsilegu og stóru rými með útgengi á 
svalir. 3 svefnherbergi - öll rúmgóð með skápum. Eikareldhúsinnrétting. uppþvottavél 
og ísskápur fylgja. Háfur. Flísalagt baðherbergi m/baðkari m/upphengdri sturtu. 
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     stærð: 136,7 m2 

opið Hús mánudaginn 8. feb. kl. 18:30-19:00

Tröllakór 13-15  203 Kópavogi 30.900.000

Falleg og rúmgóð 2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi frá bílastæðum. 
Íbúðin er teiknuð með möguleika á að bæta við herbergi í hluta af stofunni og hafa 
sumar eignir í húsinu nýtt íbúðirnar þannig. um er að ræða lyftuhús og stæði í 
bílageymslu fylgir. gæludýr eru leyfð í íbúinni.
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2-3     stærð: 80,9 m2       Bílageymsla 

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.00

miðleiti 1  103 Reykjavík 42.700.000

Falleg og björt 3ja herb íbúð á jarðhæð með sérgarði og stæði í bílageymslu og 
lyftu. gengið er inn í sameiginlegt anddyri beint af bílastæðinu fyrir framan húsið. 
nýlegt parket er á gólfum, stofan er mjög rúmgóð og stórt þvottaherbergi er innan 
íbúðar með góðri innréttingu. Íbúðin er 101,7 fm með geymslu og stæðið er skráð 
24,9 fm.  upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 126,6 m2     bílageymsla

opið Hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00

víðivangur 18  220 Hafnarfjörður 65.900.000

Fallegt einbýlishús með stúdíóíbúð í kjallara og innbyggðum tvöföldum bílskúr 
á frábærum stað í Hafnarfirði. Falleg hraunlóð umlykur húsið, veröndum, stígum 
og skjólveggjum. Stofur eru rúmgóðar með mikilli lofthæð og eldhús vel útbúið.  
Aðkoman að húsinu er falleg með hellulögðu bílaplani og stétt með hitalögn. 
upplýsingar veitir bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 6     stærð: 240 m2 

nÝJar Íbúðir Í Fossvogi

skógarvegur 12-14  108 Reykjavík 36,2- 93,0 m

glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. 
Vandaðar innréttingar með spónlagðri eik. Hiti í gólfum. Baðherbergi og þvottahús 
verða með flísum á gólfi.  Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. Öllum 
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Afhending hefst í september 2016.
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús       Herbergi: 2-4 stærðir: 66 - 161 m2 

garðatorg 4  
210 garðabær

einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús 
í nýjum miðbæ garðabæjar. margar íbúðir með
tvennar svalir, og tvö salerni. Allar íbúðir með
myndadyrasíma, stæði í bílageymslu.

rJúkandi HEiTT CHaQWa kaFFi á 
könnunni og omnom súkkuLaði

söLuFuLLTrúar vErða á sTaðnum 
og Taka vEL á móTi öLLum

opið Hús
mánudaginn 8. FEb.

kL. 17:30 - 18:00

gLæsiLEg 

sÝningarÍbúð
verð: 57.500.000 

dæmi um íbúð
Íbúð nr: 207

stærð: 129 m²

Herbergi: 4

bílastæði: Já

svalir: 18,2 m²

bað: 2

520 9595Holtsvegur 31-33
2ja til 4ra herbergja íbúðir, tvær penthouseíbúðir, stæði í bílageymslu.
Tilbúnar til afhendingar. verð frá: 36.900.000

Hraungata 3
3ja og 4ra herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu. tilbúnar til afhendingar 
í apríl 2016. verð frá 42.900.000

Holtsvegur 35
2ja, 3ja og 4 herbergja íbúðir, stæði í bílageymslu. tilbúnar til afhendingar 
með gólfefnum. verð frá: 34.500.000

Lyngás 1a og 1b
tvær þriggja herbegja íbúðir á jarðhæð með sérafnotareit og stæði í 
bílageymslu. verð: 36.500.000

nÝJar Íbúðir í GaRðabæ
allar nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Gíslason löggiltur fasteignasali í síma 694 4700 eða steini@fstorg.is



535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gsm 699 0101

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

SIGURÐUR FREYR
SIGURÐSSON
Hdl.  og löggiltur 
fasteignasali
gsm. 899-1229

  BREIÐAVÍK 20 - 112 RVK                                     31,9M

Falleg 4ra herb., 90 fm., endaíbúð í þriggja hæða 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er á 2.hæð og með stórum suðvestur 
svölum og 4,3 m² geymslu í sameign. Björt og falleg íbúð.

  HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ                          12,4M

Gott 61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði. 
Húsið hefur nýlega verið endurnýjað frá grunni og býður 
upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Góð lofthæð og 
innkeyrsludyr.

  BYGGINGARLÓÐ FYRIR SÉRBÝLI Í FOSSVOGI   

455 fm byggingarlóð undir einbýlishús. Heimilt er að 
byggja allt að 350 fm hús á tveimur hæðum auk kjallara. 
Gatnagerðargjöld f., 250 fm hús eru innifalin í verði lóðar. 
Búið er að hanna sérbýli á lóðinni og er mögulegt að 
aðaluppdrættir arkitekts fylgi með í kaupunum.

  SVANABYGGÐ Á FLÚÐUM          21,9M

Fallegur sumarbústaður á frábærum og grónum stað rétt við 
golfvöllinn á Flúðum. Húsið er snyrtilegt og fallegt og í topp 
standi. Húsið er að grunnfleti 62 fm auk 25 fm millilofts 
eða um 85 fm samtals. Heitur pottur og lítið gufubað á palli. 
Selst með öllum innanstokksmunum. Laust strax.

  VATNASTÍGUR 3B - 101 RVK          36,5M

3ja herb. íbúð á jarðhæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 98,6 m²  samkvæmt fasteignaskrá Íslands. Íbúðin er núna 
nýtt í skammtímaleigu og fylgja öll húsgögn og húsbúnaður 
sem í henni er,  einnig getur kaupandi yfirtekið Airbnb 
aðgang, heimasíðu og þær skráningar sem gætu legið fyrir.

  GRANDAVEGUR 7 - 107 RVK                                   41M

Sölusýning þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00
90,1 fm., 3ja til 4ra herbergja íbúð á 4 hæð (efstu) með 
útsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi og setustofu á efri hæð. Góðar 
suðursvalir. Falleg íbúð í vesturbænum.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  HÖRÐALAND 18 - 108 RVK          26,9M

Sölusýning mánudaginn 8. feb. kl. 17:30-18:00. 
Vel skipulögð 52,4 fm., 2ja herb. íbúð á jarðhæð á góðum 
stað í Fossvogi. Útgengi út í garð frá stofu. Gróið og gott 
umhverfi, mikil veðursæld. Snyrtileg hús, nýbúið að taka 
húsið í gegn að utan.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

  SKÓGARVEGUR 14 - 108 RVK          36,2M

65,7 fm., 2ja herb. íbúð. í nýbyggðu húsi með stæði í 
bílageymslu. Frábært staðsetning. Íbúðin afhendist næsta 
haust fullbúin án gólfefna. Rúmgóðar suðursvalir og gott 
útsýni.

  VINDAKÓR 9-11 - 203 KÓP             73M

Sölusýning mánudaginn 8. feb. kl. 17:30-18:00.
220,1 fm. glæsileg, björt og vönduð íbúð á efstu hæð auk 
145,3 fm svala. Íbúðin er í góðu lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni 
yfir Elliðavatnið, Heiðmörkina, Esjuna og upp yfir Bláfjöll.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  FLÉTTURIMI 11 - 112 RVK                               29,9M

Sölusýning mánudaginn 8. febrúar frá kl. 16:30 til 17:00. 
Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á 3ju hæð ( 
efstu). Parket og góðar innréttingar. Stórar suðursvalir. 
Stæði í bílageymslu. Laus strax. Sölumenn Stakfells sýna 
eignina strax.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  ENGIHJALLI 9 - 200 KÓP          28,5M

Sölusýning mánudaginn 8. feb. kl. 18:15-18:45. 
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 9. hæð. Tvennar svalir 
og endurnýjað eldhús. Glæsilegt útsýni. Íbúðin er laus strax.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

  HESTAVAÐ 5 - 110 RVK                                        37,9M

Sölusýning fimmtudaginn 11. feb. kl. 17:30-18:00. 
Falleg 3ja herb. íbúð með sér inngangi, íbúðin skiptist í 
anddyri, gang, þvottahús, baðherbergi, tvö svefnhergi, 
eldhús og sér geymslu í sameign. Möguleiki að setja upp 3ja 
svefnherbergið. Verönd í suður.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS



Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi 

Gott skipulag - Nýtist vel 

Þvottahús innan eignar

Klukkurimi 7

Verð : 25,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt og fullfrágengið 177,1 fm raðhús 

á tveimur hæðum ásamt 51,9 fm bílskúr, 

samtals 229,0 fm 

Tvennar svalir, aðrar eru : 56,5 fm og hin 8,0 fm

Eignin er laus strax 

Þingvað 59

Verð : 61,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Glæsileg og sérlega rúmgóð 143 fm 4ra herb.

Tvö stæði í bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar og gólfefni 

Ný eign á frábærum stað 

Hrólfsskálamelur 16 

Verð : 75,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Ágæt 104 fm 3ja herb á 1. hæð 

Afgirtur sérgarður til suðurs 

Bílastæði í bílastæðahúsi 

Laus strax

Kristnibraut

Verð : 31,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 91,3 fm 

2 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegar innréttingar og gólfefni 

Eignin er laus strax 

Rauðavað

Verð : 30,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Fjögurra herbergja 

Stærð 89,2 fm 

Íbúð á 6. hæð 

Lyftuhús 

Suðursvalir 

Hátún

Verð : 30,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.
Góð alrými, tvö svefnherbergi. Baðherbergi 
með sturtu og kari, þvottahús innan íbúðar
Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla
Eftirsóttur staður

Baugakór

Verð : 36,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð frá: 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð 

Hæðarbyggð 27

Verð  : 69,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús 

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi 

Frábært skipulag, stór alrými 

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb. 

Tvö byggingarstig í boði

Furuás 23-25

Verð : 55,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Grundargerði 18

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:30-18:15

Verð : 74,8 millj.

Einstaklega glæsilegt og nýlegt 210,8 fm einbýlishús

á frábærum stað

Húsið skiptist í opið rými með stofum og eldhúsi 

með útgengi út í garð 

Fjögur herbergi - tvö baðherbergi

Garður með pöllum og heitum potti 

Hiti í stéttum og innkeyrslu - Jeppabílskúr Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
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
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi. 
Húsið er 247,1 fm að stærð
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli 
með rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga 

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

  Suðurbraut - Hafnarfirði

Verð : 26,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

1815 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæðum 

Steinsteypt hús 

Með stóru malbikuðu bílastæði fyrir framan 

húsið og svo góðum garði fyrir aftan 

Bygginarár er 1990

Klettatröð

Verð :165,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr 

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni 

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund 

Lán frá ÍLS um 40 millj með 4,15% vöxtum 

Kársnesbraut 80

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Glæsileg 89,9 fm ný og fullbúin 

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

suðvestur svalir

Lindargata

Verð : 48,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2.hæð í góðu húsi vel 

staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur 62

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð og björt 153 fm 3ja herb Efsta 

hæð auk 2ja stæða í bílgeymslu Innfelld 

halogenlýsing og vandaðr innréttingar Tvenn 

salerni og rúmgóðar svalir

Hrólfsskálamelur 8

Verð : 70,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Ný og glæsileg 93 fm, 3ja herb. 

Vandaðar innréttingar og gólfefni 

Björt og vel skipulögð 

Lyftublokk 

Skerjabraut 1

Verð : 44,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulagt fokhelt 245,7 fm einbýli 

4 svefnherbergi, 3 baðherbergi 44 fm 

Bílskúr Húsið skilast með fullfrágegnu 

þaki og steyptum bílaplönum

Laxatunga 21

Verð : 45,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Falleg 80,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

í litlu fjölbýli. Suðursvalir, möguleiki á 

að ganga inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar

Ásgarður

Verð : 28,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Þriggja herbergja 

Stærð 57,1 fm 

Íbúð á 1. hæð 

Frábær staðsetning 

Karlagata

Verð : 27,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Þinghólsbraut 61
Sjávarlóð  

Verð : 69,7 millj.

Stórglæsileg 177 fm efri sérhæð 

ásamt bílskúr

Óhindrað útsýni, tvennar svalir

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Glæsileg stofa með arinn og 

útgengt á útsýnissvalir

Endurnýjað baðherbergi m. sturtu og baðkar

Upphitað plan fyrir framan bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fín 3ja herbergja íbúð / efri hæð

Eignin er talsvert endurnýjuð

Í hverfinu er blönduð byggð

Laus fljótlega

Smiðsbúð 8

Verð : 25,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Falleg og vel skipulögð 104,1 fermetra 

3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 

bílageymslu á þessum vinsæla stað 

miðsvæðis í borginni.

Sóltún 9

Verð : 44,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

4ra herbergja íbúð á 4ðu hæð í lyftuhúsi

Suðvestur svalir

Nýlegar innréttingar á baði og í eldhúsi

Frábær staðsetning

Vesturgata

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

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 : 34,8millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3-4ra herbergja hæð ásamt byggingarétt ofan á

Sér bílskúr, tvær geymslur

Frábær staðsetning, mikil uppbygging í grennd 

Byggingaréttur samþykktur af Rvk

Norðurstígur

Verð : 53,6 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 200 fm einbýli á stórri hornlóð 

Þrjú svefnherbergi 

Rúmlega 60 fm bílskúr, 

breytt að hluta í herbergi

Gígjulundur 

Verð : 59,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

130 fm 4ra herbergja íbúð 

á 2 hæð 

Stæði í bílgeymslu 

Vel með farin eign

Álfkonuhvarf 

Verð : 37,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt og fullfrágengið 177,3 fm raðhús á 

tveimur hæðum ásamt 23,9fm bílskúr, samtals 

201,2 fm Tvennar suður svalir, aðrar 28,7fm 

og hin 8,0fm.  Glæsilegar innréttingar og 

gólfefni Eignin er laus strax

Þingvað 55 

Verð : 58,3 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Iðnaðarbil á góðum stað með góðri lofthæð 

Stærð 220,4 fm 

Snyrting og eldhús

Lækjarmelur 12

Verð frá: 29,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Rúmgóð og vel skipulögð 115,3 fm  4 herb. 

íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Eignin gæti 

hentar fötluðum því allar hurðir eru 90 cm 

Einstakt útsýni. Eignin er laust til afhendingar. 

Austurkór 65

Verð frá: 36,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi 

og stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax 

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

Verð : 63,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Austurströnd 
Glæsileg 85 fm 3ja herbergja 
auk stæði í bílgeymslu 

Nánast allt endurnýjað 2011 

Glæsilegt eldhús og tæki 

Eign í sérflokki

Upphitað plan fyrir framan bílskúr

Verð : 39,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 37,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520
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Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi. 
Húsið er 247,1 fm að stærð
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli 
með rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga 

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

  Suðurbraut - Hafnarfirði

Verð : 26,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

1815 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæðum 

Steinsteypt hús 

Með stóru malbikuðu bílastæði fyrir framan 

húsið og svo góðum garði fyrir aftan 

Bygginarár er 1990

Klettatröð

Verð :165,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr 

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni 

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund 

Lán frá ÍLS um 40 millj með 4,15% vöxtum 

Kársnesbraut 80

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Glæsileg 89,9 fm ný og fullbúin 

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

suðvestur svalir

Lindargata

Verð : 48,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2.hæð í góðu húsi vel 

staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur 62

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð og björt 153 fm 3ja herb Efsta 

hæð auk 2ja stæða í bílgeymslu Innfelld 

halogenlýsing og vandaðr innréttingar Tvenn 

salerni og rúmgóðar svalir

Hrólfsskálamelur 8

Verð : 70,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Ný og glæsileg 93 fm, 3ja herb. 

Vandaðar innréttingar og gólfefni 

Björt og vel skipulögð 

Lyftublokk 

Skerjabraut 1

Verð : 44,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulagt fokhelt 245,7 fm einbýli 

4 svefnherbergi, 3 baðherbergi 44 fm 

Bílskúr Húsið skilast með fullfrágegnu 

þaki og steyptum bílaplönum

Laxatunga 21

Verð : 45,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Falleg 80,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

í litlu fjölbýli. Suðursvalir, möguleiki á 

að ganga inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar

Ásgarður

Verð : 28,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Þriggja herbergja 

Stærð 57,1 fm 

Íbúð á 1. hæð 

Frábær staðsetning 

Karlagata

Verð : 27,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Þinghólsbraut 61
Sjávarlóð  

Verð : 69,7 millj.

Stórglæsileg 177 fm efri sérhæð 

ásamt bílskúr

Óhindrað útsýni, tvennar svalir

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Glæsileg stofa með arinn og 

útgengt á útsýnissvalir

Endurnýjað baðherbergi m. sturtu og baðkar

Upphitað plan fyrir framan bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:  

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

Fín 3ja herbergja íbúð / efri hæð

Eignin er talsvert endurnýjuð

Í hverfinu er blönduð byggð

Laus fljótlega

Smiðsbúð 8

Verð : 25,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Falleg og vel skipulögð 104,1 fermetra 

3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 

bílageymslu á þessum vinsæla stað 

miðsvæðis í borginni.

Sóltún 9

Verð : 44,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

4ra herbergja íbúð á 4ðu hæð í lyftuhúsi

Suðvestur svalir

Nýlegar innréttingar á baði og í eldhúsi

Frábær staðsetning

Vesturgata

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

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 : 34,8millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3-4ra herbergja hæð ásamt byggingarétt ofan á

Sér bílskúr, tvær geymslur

Frábær staðsetning, mikil uppbygging í grennd 

Byggingaréttur samþykktur af Rvk

Norðurstígur

Verð : 53,6 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 200 fm einbýli á stórri hornlóð 

Þrjú svefnherbergi 

Rúmlega 60 fm bílskúr, 

breytt að hluta í herbergi

Gígjulundur 

Verð : 59,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

130 fm 4ra herbergja íbúð 

á 2 hæð 

Stæði í bílgeymslu 

Vel með farin eign

Álfkonuhvarf 

Verð : 37,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt og fullfrágengið 177,3 fm raðhús á 

tveimur hæðum ásamt 23,9fm bílskúr, samtals 

201,2 fm Tvennar suður svalir, aðrar 28,7fm 

og hin 8,0fm.  Glæsilegar innréttingar og 

gólfefni Eignin er laus strax

Þingvað 55 

Verð : 58,3 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Iðnaðarbil á góðum stað með góðri lofthæð 

Stærð 220,4 fm 

Snyrting og eldhús

Lækjarmelur 12

Verð frá: 29,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Rúmgóð og vel skipulögð 115,3 fm  4 herb. 

íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Eignin gæti 

hentar fötluðum því allar hurðir eru 90 cm 

Einstakt útsýni. Eignin er laust til afhendingar. 

Austurkór 65

Verð frá: 36,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3 fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi 

og stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax 

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

Verð : 63,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Austurströnd 
Glæsileg 85 fm 3ja herbergja 
auk stæði í bílgeymslu 

Nánast allt endurnýjað 2011 

Glæsilegt eldhús og tæki 

Eign í sérflokki

Upphitað plan fyrir framan bílskúr

Verð : 39,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 37,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520
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.

Heiðarhjalli 14

Verð : 47,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb.kl.18:00-18:30

Falleg 4ra herbergja

Stærð 161,7 fm

Þar af bílskúr 30,2 fm

Frábær staðsetning

Glæsilegt útsýni

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Geitland 2

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð 97 fm 3ja herb. 

Baðherbergi, gólfefni og fataherb nýtt 2008 

Sér verönd og garður í suður 

Möguleiki á þriðja svefnherbergi 

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

Raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma 

Laust við kaupsamning 

.

Þrastarlundur 18
Garðabæ

Verð : 56,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.feb. kl.17:30-18:00

Vandað og töluvert endunýjað raðhús á 

einni hæð. Í húsinu eru m.a. þrjár stofur og 

þrjú svefnherbergi. Glæsileg garðstofa og 

garður með sólpalli og potti 

Endurnýjað eldhús, gólfefni, hurðir og fl.

.

Lindarbraut 12

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.feb. kl.17:00-17:45

Björt og vel skiplögð 86 fm 3ja herbergja 

með sér inngangi 

Verönd í vestur 

Fallegar innréttingar 

.

Mýrargata 26
101 Reykjavík 

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð 

Íbúðin er skráð 84,3 fm á 5. hæð 

Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinn

.

Mávahlíð 1

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Góð þriggja herbergja íbúð, alls 78 fm 

Íbúðin er á 1. hæð 

Útgengt á svalir frá hjónaherbergi
Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

.

Kaldasel 24

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt 7 herbergja 

316,7 fm raðhús á þremur hæðum með 

innbyggðum bílskúr 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Eignin er laus strax 

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Ásakór 5

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:30

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og 

góðum tækjum

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi 

í góðu fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð  : 44,9 - 80,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra 
herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir 
til suðurs 

Tvennar svalir með 
flestum íbúðum 

Mánatún 7-17

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

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

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar 
og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum 
bílakjallara

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta borgarinnar

.

Austurkór 123

Verð : 46,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð 

Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 

Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð 

Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 

hjónaherb Skilast tilbúið til innréttinga eða 

skv. samkomulagi. Tilbúið til afhendinga

Einstök eign á þessum eftirsótta stað

.

Engihjalli 9

Verð : 28,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

4ja herbergja íbúð á níundu hæð í lyftuhúsi 

Eignin er skráð 97,4 fm 

Eldhús og baðherbergi hafa nýlega 

verið endurnýjuð 

Tvennar svalir eru í íbúðinni 

Frábært útsýni 

Laus við kaupsamning 

.

Rauðalækur 69

Verð : 52,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Mjög góð og vel skipulögð sér hæð með 

bílskúr á þessum frábæra stað  

Þrjú rúmgóð herbergi, stórar stofur, 

nýlegt eldhús og húsið mikið uppgert 

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Fermetraverð frá 379 þús kr.

Bókið skoðun 
Í DAG

.

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 

fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 

þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 

Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 

félagsstarf og líkamsræk

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð : 59,9 millj.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00
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.

Heiðarhjalli 14

Verð : 47,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb.kl.18:00-18:30

Falleg 4ra herbergja

Stærð 161,7 fm

Þar af bílskúr 30,2 fm

Frábær staðsetning

Glæsilegt útsýni

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Geitland 2

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð 97 fm 3ja herb. 

Baðherbergi, gólfefni og fataherb nýtt 2008 

Sér verönd og garður í suður 

Möguleiki á þriðja svefnherbergi 

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

Raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma 

Laust við kaupsamning 

.

Þrastarlundur 18
Garðabæ

Verð : 56,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.feb. kl.17:30-18:00

Vandað og töluvert endunýjað raðhús á 

einni hæð. Í húsinu eru m.a. þrjár stofur og 

þrjú svefnherbergi. Glæsileg garðstofa og 

garður með sólpalli og potti 

Endurnýjað eldhús, gólfefni, hurðir og fl.

.

Lindarbraut 12

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 10.feb. kl.17:00-17:45

Björt og vel skiplögð 86 fm 3ja herbergja 

með sér inngangi 

Verönd í vestur 

Fallegar innréttingar 

.

Mýrargata 26
101 Reykjavík 

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð 

Íbúðin er skráð 84,3 fm á 5. hæð 

Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinn

.

Mávahlíð 1

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Góð þriggja herbergja íbúð, alls 78 fm 

Íbúðin er á 1. hæð 

Útgengt á svalir frá hjónaherbergi
Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

.

Kaldasel 24

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Fallegt og vel skipulagt 7 herbergja 

316,7 fm raðhús á þremur hæðum með 

innbyggðum bílskúr 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Eignin er laus strax 

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Ásakór 5

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:30

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og 

góðum tækjum

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi 

í góðu fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð  : 44,9 - 80,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra 
herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir 
til suðurs 

Tvennar svalir með 
flestum íbúðum 

Mánatún 7-17

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

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

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar 
og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum 
bílakjallara

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta borgarinnar

.

Austurkór 123

Verð : 46,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð 

Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 

Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð 

Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 

hjónaherb Skilast tilbúið til innréttinga eða 

skv. samkomulagi. Tilbúið til afhendinga

Einstök eign á þessum eftirsótta stað

.

Engihjalli 9

Verð : 28,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

4ja herbergja íbúð á níundu hæð í lyftuhúsi 

Eignin er skráð 97,4 fm 

Eldhús og baðherbergi hafa nýlega 

verið endurnýjuð 

Tvennar svalir eru í íbúðinni 

Frábært útsýni 

Laus við kaupsamning 

.

Rauðalækur 69

Verð : 52,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 8.feb. kl.17:00-17:30

Mjög góð og vel skipulögð sér hæð með 

bílskúr á þessum frábæra stað  

Þrjú rúmgóð herbergi, stórar stofur, 

nýlegt eldhús og húsið mikið uppgert 

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Fermetraverð frá 379 þús kr.

Bókið skoðun 
Í DAG

.

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 

fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 

þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 

Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 

félagsstarf og líkamsræk

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð : 59,9 millj.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00
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Bókaðu skoðun:

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

 45,5 milljónirVerð frá:

Góðar 4-5 herbergja íbúðir  

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Fm verð frá c.a 280 þús 

Stærðir: 149-166 fm

Rúmgóð alrými

Aðeins 5 íbúðir eftir 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

  Vindakór 2-8 

Húsið er 341,2 fm samtals 

Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 

Herbergi í kjallara er 88,0 fm 

Útleigu möguleikar í kjallara 

Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm 

Útleigu möguleikar á bílskúr 

Frábær staðsetning

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð

Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara 

sem er 18,7 fm 

Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 

Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 

Frábær staðsetning 

Verið er að uppfæra eignaskiptasamning

Íbúðin er laus strax 

113,0 millj. 28,9 millj.

Tengihús með tvöföldum bílskúr 3ja herbergja 

Verð : Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Safamýri 89

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

8000 fm sumarhúsalóð á skjólgóðum stað

Skipulagt sumarhúsasvæði m læstu hliði

Stuttur spölur að vatni og veiði leyfileg

Skálabrekkugata

Verð : 8,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Góð sala 
á sumarhúsum 
vantar allar stærðir og tegundir á skrá

Ókeypis söluskoðun og verðmat
Fagleg ljósmyndataka

61 fm sumarhús á lokuðu svæði 

Eignin orðin snjáð og þarfnast viðhalds 

Tvö svefnherbergi 4500 fm leiguland

Indriðastaðir

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Sumarhúsalóð við Stangarbraut í Öndverðarnesi 
í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Um er ræða 5.300 fm (0,53 hektari) leigulóð.  
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni komið að 
lóðarmörkum. Lokað svæði með rafmagnshliði  
Sundlaug innan girðingar 
18 holu golfvöllur er í nágrennin

Sumarhúsalóð

Verð : 2,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

33 hektara land þar af 3 hektara sumarhúsalóð 

Kjörið fyrir ýmsa þjónustu t.d. tengt 

ferðaþjónustu. Nýlegt samþykkt skipulag 

býður upp á ýmsa kosti. 

Eitt vinsælasta svæði fyrir erlenda ferðamenn 

Haukadalur

Verð : 35,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fjárfestingakostur

85 fm sumarhús við vatnsbakka 

Skorradalsvatns 

Þrjú svefnherbergi 

Stóra stofa, opið eldhús, mikið útsýni 

Pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð

Verð : 23,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

64 fm sumarhús með frábæru útsýni 

yfir Þingvallavatn 

Fjögur svefnherbergi 

Skógi vaxin 3500 fm eignarlóð 

Skjólsælt 

Nesjar Þingvellir

Verð : 28,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Gott sumarhús að Hrísmóum, Hálsahreppi

52,5 fm ásamt millilofti. Húsið er að mestu leiti 

fullfrágengið byggt árið 2005 með ca. 170 fm 

sólpöllum ásamt skjólgirðingum. 

Heitur pottur.  

Hrísmóar

Verð : 18,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi Stóra Hofs 

Gnúpverjahreppi. 

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm leigulóð 

Tryggur samningur

Hrútalágar

Verð : 12,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr 4 herbergi 2 böð Stórar stofur Fallegt 

útsýni og garður Húsið þarfnast viðhalds að 

utan sem innan 

Vallhólmi

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina

Bankastræti

Verð : 65,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

5 herbergja 128 penthouse íbúð með víðáttumiklu 

útsýni. Tvennar svalir og stæði í bílageymslu.

Eina íbúðin á hæðinni. Íbúðin afhendist fullbúin án 

gólfefna nema í votrýmum.  

Afhending er í febrúar - Mannverk er byggingaraðili

Lyngás 1c

Verð frá: 55,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasalii  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð frá: 44,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Hraungata 3 - Garðabæ
Frábærar 4-5 herb. íbúðir á bilinu 142-147 fm með stórum suður svölum / verönd 

Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og klædd að utan, gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu 

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og fullbúnar án gólfefna skv skilalýsingu  

Afhending : mars-apríl

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

Lausar 4-5 herb. íbúðir á öllum hæðum

frábært útsýni

Bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

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

Garðatorg 
verð frá 418 þús./fm með gólfefnum

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókið skoðun

Gott úrval 3-4ra herbergja íbúða í mörgum útfærslum, allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Sumarhús og stór eignalóð

12000 fermetra lóð í landi Miðengis

27,8 fm sumarhús á lóðinni

Lóðin er austan meginn við þjóðveg 

nálægt Kerinu.

Gráhella

Verð : 9,8 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.
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Bókaðu skoðun:

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

 45,5 milljónirVerð frá:

Góðar 4-5 herbergja íbúðir  

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Fm verð frá c.a 280 þús 

Stærðir: 149-166 fm

Rúmgóð alrými

Aðeins 5 íbúðir eftir 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

  Vindakór 2-8 

Húsið er 341,2 fm samtals 

Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 

Herbergi í kjallara er 88,0 fm 

Útleigu möguleikar í kjallara 

Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm 

Útleigu möguleikar á bílskúr 

Frábær staðsetning

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð

Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara 

sem er 18,7 fm 

Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 

Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 

Frábær staðsetning 

Verið er að uppfæra eignaskiptasamning

Íbúðin er laus strax 

113,0 millj. 28,9 millj.

Tengihús með tvöföldum bílskúr 3ja herbergja 

Verð : Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Safamýri 89

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

8000 fm sumarhúsalóð á skjólgóðum stað

Skipulagt sumarhúsasvæði m læstu hliði

Stuttur spölur að vatni og veiði leyfileg

Skálabrekkugata

Verð : 8,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Góð sala 
á sumarhúsum 
vantar allar stærðir og tegundir á skrá

Ókeypis söluskoðun og verðmat
Fagleg ljósmyndataka

61 fm sumarhús á lokuðu svæði 

Eignin orðin snjáð og þarfnast viðhalds 

Tvö svefnherbergi 4500 fm leiguland

Indriðastaðir

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Sumarhúsalóð við Stangarbraut í Öndverðarnesi 
í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Um er ræða 5.300 fm (0,53 hektari) leigulóð.  
Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni komið að 
lóðarmörkum. Lokað svæði með rafmagnshliði  
Sundlaug innan girðingar 
18 holu golfvöllur er í nágrennin

Sumarhúsalóð

Verð : 2,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

33 hektara land þar af 3 hektara sumarhúsalóð 

Kjörið fyrir ýmsa þjónustu t.d. tengt 

ferðaþjónustu. Nýlegt samþykkt skipulag 

býður upp á ýmsa kosti. 

Eitt vinsælasta svæði fyrir erlenda ferðamenn 

Haukadalur

Verð : 35,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fjárfestingakostur

85 fm sumarhús við vatnsbakka 

Skorradalsvatns 

Þrjú svefnherbergi 

Stóra stofa, opið eldhús, mikið útsýni 

Pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð

Verð : 23,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

64 fm sumarhús með frábæru útsýni 

yfir Þingvallavatn 

Fjögur svefnherbergi 

Skógi vaxin 3500 fm eignarlóð 

Skjólsælt 

Nesjar Þingvellir

Verð : 28,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Gott sumarhús að Hrísmóum, Hálsahreppi

52,5 fm ásamt millilofti. Húsið er að mestu leiti 

fullfrágengið byggt árið 2005 með ca. 170 fm 

sólpöllum ásamt skjólgirðingum. 

Heitur pottur.  

Hrísmóar

Verð : 18,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi Stóra Hofs 

Gnúpverjahreppi. 

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm leigulóð 

Tryggur samningur

Hrútalágar

Verð : 12,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr 4 herbergi 2 böð Stórar stofur Fallegt 

útsýni og garður Húsið þarfnast viðhalds að 

utan sem innan 

Vallhólmi

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina

Bankastræti

Verð : 65,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

5 herbergja 128 penthouse íbúð með víðáttumiklu 

útsýni. Tvennar svalir og stæði í bílageymslu.

Eina íbúðin á hæðinni. Íbúðin afhendist fullbúin án 

gólfefna nema í votrýmum.  

Afhending er í febrúar - Mannverk er byggingaraðili

Lyngás 1c

Verð frá: 55,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasalii  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð frá: 44,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Hraungata 3 - Garðabæ
Frábærar 4-5 herb. íbúðir á bilinu 142-147 fm með stórum suður svölum / verönd 

Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og klædd að utan, gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu 

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og fullbúnar án gólfefna skv skilalýsingu  

Afhending : mars-apríl

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

Lausar 4-5 herb. íbúðir á öllum hæðum

frábært útsýni

Bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

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

Garðatorg 
verð frá 418 þús./fm með gólfefnum

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókið skoðun

Gott úrval 3-4ra herbergja íbúða í mörgum útfærslum, allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt viðhaldslítið lyftuhús

Sumarhús og stór eignalóð

12000 fermetra lóð í landi Miðengis

27,8 fm sumarhús á lóðinni

Lóðin er austan meginn við þjóðveg 

nálægt Kerinu.

Gráhella

Verð : 9,8 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.
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2ja-3ja herbergja 

2 íbúða hús óskast í 
Kópavogi, verð í kring 
um 70 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Óska eftir einbýlishúsi 
með 5 svefnherbergjum 
í Ártúnsholti fyrir 
ákveðinn aðila. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

1-2ja herbergja íbúð í 101
 – góðar greiðslur í boði.  
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Nýlegri 2ja herbergja íbúð 
í nágenni við nágrenni 
við Hlemm. 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

2-3ja herbergi íbúð í 
Breiðholti eða bökkunum 
- má þarfnast lagfæringar. 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

 
3ja herbergja nýlegri íbúð 
í póstnúmeri 104 eða 105. 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

 
Óska eftir 3 herbergja íbúð 
í Ártúnsholti. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Góðri 3ja-4ra herbergja 
íbúð í Hafnafirði.  
Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Er með kaupanda að tveggja 
herbergja íbúð miðsvæðis 
í Reykjavík (101-108) sem 
kosta má allt að 25 mkr. 
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

Er með kaupanda að 3-4 
herbergja íbúð í 104, 105  
eða 108, lágmark 85 fm.
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

íbúðum í kringum 
Laugaveginn til 
langtímaleigu til fyrirtækis 
í ferðaþjónustu. Um er að 
ræða leigusamning til 5-10 ára.
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

2ja til 3ja herbergja íbúð á 
Seltjarnarn. fyrir leigufélag.
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

3 herb. íbúð í vesturbænum.
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar Jónsson löggiltur fasteignasali

s. 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

  
3ja herb. íbúð í Akurhverfi 
Garðabæ þarf að vera á 
fyrstu hæð, væri kostur ef 
eignin væri við Góðakur.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Nýlegri íbúð í lyftuhúsi í 
Garðabæ eða Kópavogi með 
2-3 svefnherbergjum og 
stæði í bílageymslu, skilyrði 
er stór stofa og gott útsýni.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is og

Jason Guðmundsson hdl og lögg. fasteignasali

s. 569-7000 eða jason@miklaborg.is

3ja herb. íbúð í fyrir +60 ára 
í Sjálandshverfi í Garðabæ
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
miðsvæðis í Reykjavík, 
einnig kemur Linda hverfi í 
Kópavogi til greina.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herb. íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík fyrir fagurkera.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Háaleitisbraut.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

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

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Hlíðunum.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð við 
Norðurbakkann í Hafnarfirði. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515

Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í  
201 Kópavogi t.d Ársali, 
Núpalind ofl.
Gott aðgengi skilyrði.  
Bein kaup eða skipti á stærri 
eign í Lindarhverfi. 
Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Neðri sérhæð í Kópavogi 
með útgengi í garð, 
3-4 svefnherbergi 
og bílskúr skilyrði, 
má þarfnast lagfæringa.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is og

Jason Guðmundsson hdl og lögg. fasteignasali

s. 569-7000 eða jason@miklaborg.is

4ra-5 herbergja

4 herbergja hæð 
óskast í Kópavogi, 
verð allt að 46millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð 
í 201 Kópavogi.  
Greiðslumat tilbúið
Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

 

4 herbergja íbúð 
í póstnúmeri 201 eða 203 
– afhending samkomulag 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

5 herbergja einbýli í 
Seljahverfi í Breiðholti með 
eða án aukaíbúðar. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í síma 697-3080 eða david@miklaborg.is

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 
Hvörfunum eða Kórum Kóp.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð 
í fjölbýli Seljahverfi.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herb Íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi á 
höfuðborgarsvæðinu og 
helst stæði í bílgeymslu.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Hæð

Hæð í hlíðunum.  
Verð allt að 50 millj. 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar Jónsson löggiltur fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Hæð á Seltjarnarnesi að 
verðmæti 60-70 millj.
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

 

Par-/ Raðhús

Par- eða raðhús í Grafarvogi 
180 fm eða stærra. 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

og Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Raðhúsi á Seltjarnarnesi að 
verðmæti 65-70 millj.
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@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 og

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Rað eða parhús á einni hæð 
í Grafarvogi, Kópavogi 
eða Garðabæ.  
Verð allt að 65 milljónir.  
Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali og

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Raðhúsi eða parhúsi á einni 
hæð með góðum bílskúr í 
Hafnarfirði, Kópavogi eða 
Garðabæ.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is og

Jason Guðmundsson hdl og lögg. fasteignasali

s. 569-7000 eða jason@miklaborg.is

Raðhúsi eða parhúsi á Seltj. 
eða Vesturbæ Reykjavíkur.
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Sérbýli 

Nýlegu einbýlishúsi 
í Garðabæ, 450 – 500 ferm. 
150 -190 millj. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is 

Einbýlishúsi í með 
sjávarútsýni 350 – 500 
fermetra. 120-130 millj. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Einbýlishús á stór 
Reykjavíkursvæðinu óskast. 
Verð í kring um 70 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Góðu einbýlishúsi í 201 
Kópavogi allt að 85 milljónir 

Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is og

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Einbýlishús eða stórt rað 
/ parhús í Garðabæ með 
góðri auka íbúð. Bein kaup 
eða skipti á glæsilegri íbúð í 
Sjálandinu. 
Nánari upplýsingar veitir 

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is og

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Er með kaupanda að einbýli 
miðsvæðis í Garðabæ 
(Flatir, Mýrar o.s.frv.). 
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

Er með kaupanda að 
einbýli í 108 Reykjavík með 
að minnsta kosti fjórum 
herbergjum sem má kosta 
allt að 75 mkr. 
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

Leita að kaupanda að 
300 fm. einbýlishúsi 
með bílskúr í Norðubæ 
Hafnarfjarðar. Aukaíbúð 
í kjallara til útleigu. 
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

Leita að kaupanda 
að glæsilegu 300 fm. 
einbýlishúsi með bílskúr á 
besta stað í Fossvogi.
Hafið samband við 

Ásgrím Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali 

s. 865-4120 eða á asi@miklaborg.is

Vantar stórt raðhús í 
fossvogi. Viðkomandi 
er með minna hús í 
fossvoginum sem gæti verið 
í skiptum. 
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 897-0634 eða á throstur@miklaborg.is

Einbýli/rað/parhús með 
aukaíbúð upp að 65 millj. 
Má vera í öllum hverfum 
borgarinnar. 
Nánari upplýsingar veitir

Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Góðri eign eða sérbýli (4-5 
svefnherbergi) í Kópavogi 
eða við Fossvoginn. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Einbýli í Kópavogi með 
aukaíbúð og bílskúr, 
allt að 65 millj.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 

S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is og

Jason Guðmundsson hdl og lögg. fasteignasali

s. 569-7000 eða jason@miklaborg.is

Stóru einbýlishúsi á 
Seltjarnarnesi.
Nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason, löggiltur fasteignasali 

S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Einbýlishúsi á einni hæð á 
Seltjarnarnesi. Húsið þarf að 
hafa 3 svefnherbergi.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, 

löggiltur fasteignasali S: 822 2307 eða olafur@

miklaborg.is

 

Einbýlishús eða raðhús 
vestan megin við Elliðaárnar. 
Húsið þarf að hafa 
5-6 svefnherbergi.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, 

löggiltur fasteignasali S: 822 2307 

eða olafur@miklaborg.is

450 - 500 fm húsi í 
Akrahverfinu í Garðabæ að 
verðmæti 150 -200 millj. 
til sölu eða í skiptum fyrir 
320 fm húsi í sama hverfi. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Eldri borgarar

Óska eftir íbúð aldraðra 
í Árbæ / Seljahverfi 
Nánari upplýsingar veitir Helgi 

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

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
VR blokkinni þar sem 
búsetuskilyrði eru +60 ár 

Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

2-3ja herbergja íbúð fyrir 
eldri borgara í Hvassaleiti, 
Árskógum eða Hæðargarði
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði

Óska eftir atvinnuhúsnæði 
með góðum leigusamning 
Verð: 400-800 millj. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Verslunar og skrifstofu-
húsnæði frá 300 - 900 fm 
fyrir útsöluvörur. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Hótelhúsnæði og rekstur 
fyrir 60-90 herbergi á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Vertu í sambandi við 

Jason í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

og Gunnar Jónsson lögg. fasteignasali

s.  899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Sumarhús

Vaxandi eftirspurn eftir 
heilsárshúsum dag frá degi.  
Pantið fría söluskoðun og trygga 
þjónustu löggilts fasteignasala.  
Fagleg ljósmyndataka og góð 
kynning á eignum í sölumeðferð 
sem tryggir hámarksárangur.  
Pantið söluskoðun hjá Jóni Rafni 

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is 

Sumarhúsi í nágrenni við 
golfvelli í Öndverðarnesi 
eða Kiðjabergi.
Allar frekari upplýsingar veitir Jason Ólafsson í 

síma 775 1515 jassi@miklaborg.is og og

Jason Guðmundsson hdl og lögg. fasteignasali

s. 569-7000 eða jason@miklaborg.is

Sumarhús við Álftavatn, 
örugg kaup.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Jarðir

Vantar allar tegundir jarða 
um allt land.  
Frítt verðmat, skoðun, 
ljósmyndataka og kynning á 
eigninni í fjölmiðlum og neti.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn Valdimarsson lögg. fasteignasali

s. 695-5520 eða jon@miklaborg

leitar að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



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

Stofnað  
1983

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

Sími 520 7500

HOLTSVEGUR 29 - GARÐABÆR  
GLÆSILEGT FJÖLBÝLI  Á ÚTSÝNISSTAÐ
• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5  herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefna

Afhending strax.

• Nýkomnar í einkasölu
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stærðir frá 72-165 fm.
• Klætt fjölbýli.

• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE

• Frábær staðsetning
• Afhending í maí 2016 - Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Suðurbraut - Hafnarfjörður - 3ja

Hraunhamar mjög góða og snyrtilega 83 fermetra 3ja 
herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu mjög góðu fjölbýli 
við Suðurbraut í Hafnarfirði. Góð staðsetning og útsýni. 
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottahús/
baðherbergi, stofu, borðstofu, tvö herbergi, snyrtin-
gu, geymslu, sameiginlega geymslu og hefðbudna 
sameign.Verð 25,9 millj.

Sævangur - Hafnarfjörður  - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vel staðsett ein-
býlishús á hraunlóð í lítilli botnlangagötu við Sævang í 
Hafnarfirði. Húsið er skráð 260,6 fm en þar af er bílskúr 
38 fm og rými í kjallara 76,6 fm. Góður bílskúr með 
mikilli lofthæð. Falleg hraunlóð með góðri verönd og 
hellulögðum bílastæðum, mikil veðursæld.  Möguleiki á 
aukaíbúð í kjallara. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 62,5 millj. 

Drekavellir 32  - Hafnarfjörður  - 4ra með sérinngang

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinngang á efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð 
staðsetning í enda á botnlanga götu, í göngufæri við 
skóla. Gott skipulag, stór og góð herbergi. Vandaðar 
innréttingar frá Axis. Allt fyrsta flokks. Verð 35,9 millj.

Krókamýri - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýli á 
tveimur hæðum ásamt sérstæðum bílskúr samtals um 
208 fm. vel staðsett við Krókamýri 6 í Garðabæ. 

Eignin skiptist í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, 
borðstofu, herbergi, eldhús og þvottahús. Á efri hæð 
eru fjögur góð herbergi, sjónvarpshol,baðherbergi og 
geymsluloft. Sérstæður 28 fm. bílskúr.Verð 61,9 millj.

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega skemmtilegt 200 fm.  
einbýli með innbyggðum bílskúr. 
Eignin er mjög vel staðsett í rólegri botnlanga götu. 
Fjögur góð svefnherbergi og möguleiki á því fimmta. 
Rúmgóðar stofur, hátt til lofts. Verönd í suður garði, 
pottur ofl. Góð eign. Frábær staðsetning. 

Verð 59 millj.

Vesturgata - Reykjavík - 3ja 

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 91,5 
fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á fyrstu 
hæð/kjallari í góðu fjórbýli við Vesturgötu 54A 101 
Reykjavík. 

Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, tvö herbergi, 
baðherbergi, eldhús, geymslu, sameiginlegt þvottahús 
ásamt hefðbundinni sameign. Verð 34,9 millj.

Kríuás - Hafnarfjörður - 4ra

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 98,3 fm 
4ra herbergja íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu fjölbýli með 
lyftu á útsýnisstað. Rúmgóð herbergi. Sérinngangur af 
svölum. Flísalagt baðherbergi. Hagstætt verð. 

Laus fljótlega. 

Verð 31,5 millj.

Brekkuás -  Hafnarfjörður – 4ra með bílgeymslu

Hraunhamar kynnir mjög fallega nýlega fjögurra 
herbergja íbúð á 1.hæð með sérinngangi. Á Þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin er 118,9 fm með geymslu auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Lyfta er í húsinu. Skipting 
eignarinnar: Forstofa, hol, þrjú svefnherbergi, stofa, 
borðstofa, eldhús, baðherbergi og geymsla auk  
reglubundinnar sameignar og stæðis í lokaðri bíla- 
geymslu. Verð 39,9 millj.

50 
ÍBÚÐIR
SELDAR
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Merki



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR  

ÖLLUM GERÐUM  

EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

Glæsilegar 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 innréttingar 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 sjávarútsýni. 
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
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.  

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

• Húsin eru 5 til 6 hæða.  
• Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  
• Vandaðar íslenskar innréttingar.  
• Hiti í gólfum.  
• Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  

• Álklætt hús.  
• Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
• Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  
   eða stórum timburveröndum.  
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA 28-32VINDAKÓR

LUNDUR 17 - 23

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í GarðabæFallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

17. JÚNÍTORG 5
• 210 GBÆ.  
• Mjög falleg 2ja herb. íbúð.  
• Álklætt hús.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Góð gólfefni. 
• Verð 29,9 millj. 

SOGAVEGUR 210
• 108  Rvk. 
• Einbýli. 268 fm., 3 hæðir.
• Bílskúr. 
• Timburverönd. 
• Heitur pottur. 
• Aukaíbúð.
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00  
og 17:30. 

HOLTAGERÐI 48
• 200  KÓP.   
• Efri sérhæð. 
• 4 svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

VÍFILSGATA 6
• 105 RVK.   
• Ósamþykkt einstaklingsíbúð.  
• Ný standsett. 

FURUGRUND 74
• 200 KÓP.  
• Góð 3ja. herb. auk aukaherbergis sem er í 
  útleigu.
• Snyrtileg íbúð.  
• Góður staður. 
• Verð 29,9 millj.  

LUNDUR
• 200 KÓP.  
• Rað- og parhús.  
• 222,8 fm. til 249,2 fm.  
• Tveggja hæða.  
• Bílskúr.  
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

BORGARTÚN 31
• 105  Rvk. 
• 2. hæð. 
• 250 fm. 
• -Innréttað eftir þörfum. 

DREKAVELLIR 26
• HFN.  
• 3ja. herb.  á 8. hæð
• Stæði í lokaðri bílageymslu.  
• Glæsilegt útýni.  
• Stórar svalir.  
• Verð: 29.9 millj   
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:30  
og 18:00.   

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.  
• 161 fm.  
• Glæsileg 4ra. herb. 
• Bílskúr.  
• Mikið útsýni.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Verð 63.9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING

AUKAÍBÚÐ

TIL LEIGU



BREIÐAHVARF - TVÆR EIGNIR

Glæsilegt 224 fm ein-
býlishús ásamt sérstæðu 
60 fm húsi sem innréttað 
er sem 3ja herbergja íbúð. 
Í aðalhúsi eru þrjú svefn-
herbergi 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.

SKÓLATÚN STÓR 2JA HERBERGJA

Björt og falleg 73,1 fm.tveggja herbergja á 2.hæð á Álftanesi. Eitt gott svefnherbergi, 
rúmgóð stofa. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 26,9 millj

DALAÞING - LÓÐ

Vorum að fá í sölu ein-
býlishúsalóð á besta stað í 
Þingahverfi Kópavogs. Lóðin 
er 788 fm og staðsett innst 
í botnlangagötu með útsýni 
yfir Elliðavatn. Allar nánari 
upplýsingar gefur Ellert á 
skrifstofu. Verð 19,5 millj.

STARARIMI - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og vel viðhaldið 190 fm einbýlishús á einni hæð, 
með innbyggðum 35 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni er frá húsinu yfir Reykjavík, sundin, 
Snæfellsjökul og Esjuna. Þrjú stór svefnherbergi og stór stofa/borðstofa með arni. 
Falleg lóð með stórum sólpalli til suðurs og vesturs. Verð 64,5 millj. 

BREIÐÁS - EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Falleg 5. herb. 199 fm efri 
sérhæð með innbyggðum 
bílskúr, í Ásahverfinu í 
Garðabæ. Tvær stórar bjar-
tar stofur með suðursvölum. 
Þrjú svefnherbergi. 
Glæsilegt eldhús. Flísalagt 
baðherbergi með stórum 
sturtuklefa. Parket og flísar 
á gólfum. Bílskúr og stórar 
geymslur með miklum 
möguleikum. Fallegt útsýni 
Verð 48,9 millj.

DAGGARVELLIR 4B - SÉRINNGANGUR

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30.  
Falleg 2-3ja herb. 73,2 fm 
íbúð, með sérinngangi, á 
3. hæð í góðu lyftuhúsi. 
Tvö svefnherbergi. Stór 
og björt stofa með góðum 
vestursvölum. Eldhús er 
opið í stofu, góð innrétting 
og eldunartæki. Flísalagt 
baðherbergi með hvítri 
viðarinnréttingu. Þvottahús 
innan eignar. LAUS STRAX. 
Verð 25.9 millj.

FANNAFOLD - EINBÝLI MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI

Fallegt 252 fm einbýlishús 
á góðum útsýnisstað við 
Fannafold í Reykjavík. Húsið 
er á tveimur hæðum og er 
70 fm bílskúr með geymslu 
á neðri hæð, en íbúðarrými 
er allt á efri hæð. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stórar 
bjartar stofur og sólskáli. 
Parket og flísar á gólfum. 
Glæsilegt útsýni yfir sundin. 
Eignin er laus fljótlega. 
Verð 67 millj. 

TORFUFELL - ENDARAÐHÚS

Vorum að fá í einkasölu gott 162 fm endaraðhús með bílskúr og ca. 135 fm rými í 
kjallara. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa með útgengt á suðurverönd 
og þaðan í garð. Góðar eldri innréttingar. Bílskúr er með vatni,hita, rafmagni og gryfju. 
Laus strax. Verð 38,5 millj. 

FJALLALIND - ENDARAÐHÚS

Vorum að fá í einkasölu gott 236 fm tveggja hæða endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr í Lindahverfi Kópavogs. Fimm stór svefnherbergi og stór og björt stofa og 
borðstofa. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Fallegur garður með stórri 
verönd. Verð 59,5 millj. 

BREKKUSEL ENDARAÐHÚS M/ AUKAÍBÚÐ

Fallegt og mikið endurnýjað 272,5 fm endaraðhús með bílskúr og aukaíbúð.Nýlegar 
eldhús innréttingar. Þrennar snyrtingar. 5 svefnherbergi. Stór og björt aukaíbúð. 
Vönduð gólfefni  og fallegar innréttingar.Fullbúinn bílskúr. Nýlegt þak og vel við haldið 
hús  Verð.53,5 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. 

HÆÐARGARÐUR 8 – 130 FM GLÆSIEIGN
Stórglæsileg og mikið 
endurnýjuð 130,7 fm eign á 
tveimur hæðum með sérin-
ngangi. Góð staðsetning 
innan hverfis. Fjögur svef-
nherbergi. Nýlegt fallegt 
eldhús. Tvær glæsilegar 
snyrtingar. Tvennar svalir 
og gróinn garður. Hús í góðu 
standi. Verð 49,9 millj 

LAUGAVEGUR 4RA HERBERGJA

Góð 108,3 fm íbúð á 2.hæð 
við Laugaveginn. Gengið 
er inn frá Vitastíg. Þrjú 
svefnherbergi.Endurnýjað 
baðherbergi með sturtuk-
lefa.Góð stofa.Íbúðin er 
endaíbúð með gluggum á 
þrjá vegu og mjög björt. 
Suður svalir. Eignin er laus 
við kaupsamning.  
Verð 46,9 millj.  

ENGIHJALLI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð og töluvert 
endurnýjuð 4ra herbergja 
íbúð á 9. hæð með frábæru 
útsýni. Góð stofa með 
svölum til suðausturs. 
Nýleg innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi. Þrjú 
svefnherbergi. Þvottahús á 
hæðinni. Eignin er laus nú 
þegar, ekkert áhv.  
Verð 28,5 millj. 

STIGAHLÍÐ 36 -  3JA HERBERGJA

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

Vel skipulögð 86,9 fm 
íbúð á 4.hæð miðsvæðis í 
Reykjavík. Tvö rúmgóð  
svefnherbergi og tvennar 
bjartar stofur þar sem 
útgengt er á svalir með  
fallegu útsýni. Eldhús 
með eldri innréttingu. 
Baðherbergi m/baðkari og 
opnanlegum glugga.  
Verð 28,6 millj 

BAKKASTAÐIR 167 - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00.  
Mjög góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Tvö góð svefnherbergi með 
skápum. Geymsla innan íbúðar sem nýtt er sem herbergi í dag. Góð stofa og borðstofa 
með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús með fallegri innréttingu. Flísalagt baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Verð 33,5 millj. 

SÓLVALLAGATA 33 - RISÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30.  
Mjög falleg og mikið 
endurnýjuð 3ja herb.
risíbúð með stórum svölum 
og glæsilegu útsýni á 
frábærum stað. Rúmgott 
svefnherbergi. Björt og 
falleg stofa, suðvestursvalir 
með glæsilegu útsýni. Sjón-
varpshol, hægt að nýta sem 
svefnherbergi. Eldhús með 
fallegri hvítri innréttingu. 

Flísalagt baðherbergi. Verð 31.9 millj. 

KRUMMAHÓLAR - TVEGGJA HÆÐA ÚTSÝNISÍBÚÐ  

Vorum að fá í sölu fallega 
156 fm íbúð á efstu hæð 
í lyftuhús, með glæsilegu 
útsýni. Íbúðin er á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnher-
bergi og tvær stofur. Tvö 
baðherbergi. Þrennar svalir. 
Parket og flísar á gólfum. 
Hús og sameign hefur verið 
mikið endurnýjað.  
Verð 39,5 millj. 

Löggiltur fasteignasali Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



4-5 HERBERGJA íBÚÐ Í SMÁRAHVERFI, KÓPAVOGI
Valhöll fasteignasala s: 
588-4477 kynnir í einkasölu 
mjög góða fjögurra til fimm 
herb. 138,3 m² íbúð á þriðju 
hæð, á tveimur hæðum, auk 
stæðis í bílgeymslu (skráð 
26,4 m²) í fjölbýlishúsi við 
Lækjasmára 96 í Kópavogi. 
Einkar vel staðsett íbúð með 
fallegu útsýni. Verð 43,5 
m. Allar nánari upplýsingar 
veitir Andri Guðlaugsson 
í síma 662-2705 eða á 
andri@valholl.is 

TJALDÓLAR 5 SELFOSS. GÆSILEGT  PARHÚS

Til sölu vel hannað 
parhús. Þrú svefnherbergi. 
Baðherbergi með sturtu og 
baðkari.Eldhús með góðri 
vinnuaðstöð. Rúmgóður 
bílskúr með millilofti. Stór 
pallur og pottur. Stutt í 
skóla og leikskóla. VERÐ 
36.9 mill Upplýsingar í síma 
899 9083 Sturla Pétursson 
sturla@valholl.is 

SORRASTAÐIR 9 SUMARHÚS 840. LAUGARVATN.

Stórglæsilegt heilsárs 
hús rétt við Laugarvatn í 
landi Snorrastaða. Húsið 
er vandað í alla staði og 
ekkert til sparað. Hiti í 
gólfum. Að utan er húsið 
klætt harðvið og innbrendu 
járni. Lóð 7.500 fm kjarri 
vaxin eignarlóð. Allar nánari 
upplýsingar veitir Sturla 
Pétursson í síma 899-9083. 
sturla@valholl.is 

NAUSTABRYGGJA 54-56, 3JA HERB. LAUS
Opið hús mánud. 8 feb. 
milli kl 17.00-17.30 að 
Naustabryggju 54-56, 
íbúð 0102 

3 herbergja 153 fm. 
íbúðareign á jarðhæð merkt 
01 0102. Íbúðin laus strax. 
Björt og rúmgóð eign með 
fallegu sjávarsýn. 
Verð kr 39.900.000. 

 
Allar frekari upplýsingar veitir Sturla Pétursso lögg.fasteignasali S: 899-9083  
sturla@valholl.is

GLÆSILEG 3JA HERB. 94,9 FM, ÚTSÝNISÍB.  
Höfum tekið í einkasölu 
glæsileg 3ja herb. 94,9 fm 
íbúð á 5- hæð við Rjúpnasali 
í Kópavogi.  Glæsileg íbúð 
með vönduðum gólfefnum 
og innréttingum.  Frábært 
útsýni er úr þessari 
björtu íbúð við Rjúpnasali í 
Kópavogi.  Tvö rúmgóð her-
bergi, vandað baðherbergi 
og þvottarhús innan eignar. 
Opið eldhús og rúmgóð sto-
fa, útgengi út á norðvestur 
svalir. Verð 34,9 milj.   

Uppl. veitir Heiðar Lögg. fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

SÆVIÐARSUND 41 - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS
Í einkasölu glæsilegt 152 fm 
einbýli á einni hæð ásamt 36 
fm bílskúr. Byggt 1999. Stór 
timburpallur með skjólgirðingu 
og heitum potti. 4 góð svef-
nherbergi. Rúmgóð stofa og 
borðstofa. Sérlega vel hannað 
hús með vönduðum innrétting-
um. Frábær staðsetning. Eign 
í sérflokki. Óskað er eftir 
tilboði í eignina. Bárður H 
Tryggvason s-896-5221, gefur 
upplýsingar.

TORFUFELL 33 - GÓÐ ÍBÚÐ Í KLÆDDU FJÖLBÝLI.

Nýkomin í einkasölu 
velskipulögð ca 80 fm 3ja 
herbergja íbúð á efstu 
hæð í góðu nýlega klæddu 
fjölbýli á rólegum stað í Efra 
Breiðholti. Stutt í alla skóla, 
íþróttir, sund, verslanir og 
þjónustu. Endurnýjað bað 
með lögn fyrir þvottavél, 
gott eldhús, suðvestur svalir 
og fl. Áhv. 15 millj. ÍLS.  
Verð 23.0 m./tilboð. 

Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

FLÉTTURIMI - FALLEG ENDAÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÝLI.
Nýleg og velskipulögð 
102 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á 3.hæð (efstu) í 
góðu velstaðsettu fjölbýli 
í Grafarvogi. Gott stæði í 
bílageymslu fylgir (innan-
gengt úr sameign) Örstutt 
í skólana, verslanir og 
þjónustu, sund, íþróttir og fl. 
Þvottaherbergi í íbúð, stórar 
suðvestur svalir.  
Verð 34,5 millj. 

Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali S:896-5222  ingolfur@valholl.is

FLOTT FIMM HERB. ENDAÍBÚÐ VIÐ LYNGÁS Í GARÐABÆ
Valhöll fasteignasala, 
Síðumúla 27, kynnir fallega 
og mjög vel staðsetta 118,7 
fm endaíbúð á 2. hæð með 
stæði í bílskýli og fallegu 
útsýni í átt að Esjunni, í 
nýbyggingu við Lyngás 1 í 
Garðabæ. Afhending getur 
verið um áramót   
Allar nánari uppl. veita  
Andri Guðlaugsson í síma 
662-2705 eða á andri@
valholl.is og Erlendur 
Davíðsson löggiltur fasteig-
nasali í síma 588-4477.

124,4 FM 2JA ÍBÚÐA HÚS VIÐ ÞINGHÓLSBRAUT Í 
KÓPAVOGI

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 
þvottavél. Íbúðin í kjallara 

er með sérinngangi bakatil, stofu, eldhúsi og svefnherbergi.  Baðherbergi með sturtu 
og tengi fyrir þvottavél. Verð 34,6 milj, uppl. gefur Heiðar í s:693-3356

DOFRABORGIR 44, GÓÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ AUK BÍLSKÚRS

106 m², 4ra herb. íbúð á 2. 
hæð auk 26,9 m² bílskúrs 
við Dofraborgir 44 í 112 
Reykjavík.Íbúðin er staðsett 
í fjölskylduvænu umhverfi 
þar sem stutt er í alla 
þjónustu, s.s. íþrótta-
aðstöðu, verslanir, skóla 
o.s.frv.  

Allar nánari uppl. veitir Andri Guðlaugsson í síma 662-2705 eða á andri@valholl.is eða 
Heiðar Friðjónsson, lögg. fasteignasali. 

BAUGAKÓR 1, FALLEG 96,7 FM, 3JA HERB. MEÐ BÍLAG.
Opið hús þriðjudaginn 
9.feb. , frá kl 17:00 til 
17:30, íbúð 0204

Í sölu glæsileg og vönduð 
3ja herb. 96,7 fm íbúð í 
lyftuhúsi, ásamt bílastæði 
í lokaðri bílageymslu við 
Baugakór 1, í Kópavogi.  
Eikarinnréttingar og vönduð 
gólfefni, tvö rúmgóð her-
bergi með skápum, vandað 
baðherbergi.  Þvottarhús 
innan íbúðar. Rúmgóðar 

svalir, hjólageymsla og séreignargeymsla í kjallara.  Eignin er laus við kaupsamning, 
verð 34,8 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

BREIÐAVÍK 5 - FALLEG 113,2 FM, 4RA HERB. 
ENDAÍBÚÐ MEÐ 
SÉRINNGANGI
Opið hús þriðjudaginn 
9.feb. frá kl 18:00 til 18:30, 
íbúð 0202

Í einkasölu falleg 4ra herb. 
endaíbúð með sérinngangi 
á góðum stað í Grafarvogi.  
Rúmgott eldhús, opið í 
borðstofu, stofa, útg. á 
suður svalir.  þrjú rúmgóð 
herbergi með skápum, 
rúmgott baðherbergi m. 

baðkari. Þvottarhús innan íbúðar. Bílskúrsréttur. Allar uppl. veitir Heiðar Friðjónsson 
lögg.fasteignasali S:693-3356  heidar@valholl.is.  Verð 39,9 milj.

MELBÆR 2 - ENDARAÐHÚS MEÐ AUKAÍBÚÐ.

Nýkomið í einkasölu gott 
um 270 fm endaraðhús 
með innbyggðum bílskúr og 
aukaíbúð í kjallara m.sérin-
ngangi. 3-4 svefnherbergi 
í aðalíbúð, tvennar svalir 
(tröppur niðurí bakgarð), 
útsýni, gestasnyrting og 
baðherbergi, góðar stofur. 
Örstutt í skóla, verslanir, 
sund, Elliðárdalinn og fl. 
Verð 54,5 millj.   

Opið hús Þriðjudaginn 9.febrúar 2016, kl. 17.00 - 17,30   
Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is

MARTEINSLAUG 1 - GRAFARHOLTI - GLÆSILEG 
ÚTSÝNISÍBÚÐ Í 
LYFTUHÚSI. 
Glæsileg nýleg 128,4 fm  
4ra herbergja endaíbúð 
á 3.hæð í litlu álklæddu 
lyftuhúsi á frábærum 
eftirsóttum stað niður við 
Úlfarsárdalinn. Stæði í 
bílageymslu á 1.hæð (in-
nangengt). Vandaðar eikar-
innréttingar, þvottaherbergi 
í íbúð, góðar suðvestur 
svalir, rúmgóð stofa með 

glæsilegu útsýni á Úlfarsfell, Esjuna, Akrafjall, Snæfellsnes og fl. Verð 39,9 millj. 
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9.febrúar 2016. kl. 17.30 - 18,00  Ingólfur Gissurarson 
lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla Péturs-
son

899-9083

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís
694-6166

Valhöll fasteignasala er í hópi 
frammúrskarandi fyrirtækja 2015.
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Fjölbýli

97.7 fm 

3 herb 

35.000.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

EIGN MEÐ MÖGULEIKA - ÞAK YFIRFARIÐ
Björt og falleg íbúð á 2.hæð - eign með mikla möguleika.

FJÓRBÝLI - 1 ÍBÚÐ Á HÆÐ.

BARÓNSSTÍGUR 41 (2. hæð) 101 REYJKJAVÍK

Fjölbýli

89.8 fm 

3 herb

29.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is 

GVENDARGEISLI 8 113 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN - FRÁBÆR STAÐSETNING

Fjölbýli

129 fm 

4 herb 

39.900.000 KR.

Falleg fjögurra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
Sér inngangur af svölum sem snúa til norðurs.

Fallegt útsýni til suðurs og vesturs.

GERPLUSTRÆTI 25 270 MOSFELLSBÆR

Fjölbýli

103.9 fm 

3 herb 

31.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

HÚS NÝ STEINAÐ AÐ UTAN.  ÞAK NÝ YFIRFARIÐ
OG ENDURNÝJAÐ. LAUS FLJÓTLEGA.

Björt og falleg íbúð á 3.h. auk 23 fm bílskúrs.

HRINGBRAUT 109 m/bílskúr 101 REYJKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN - VEL MEÐ FARIN EIGN

Stílhrein og falleg 2-3 herb. íbúð á jarðhæð.
Íbúðin er með sérinngangi og afgirtri

verönd sem snýr í suð-austur.

Fjölbýli

64 fm 

2 herb 

23.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Parketlögð stofa og svefnherbergi, flísalagt bað.

Skemmtileg eign í eftirsóttu hverfi.

MIKLABRAUT 72 105 REYJKJAVÍK

Raðhús

158 fm 

6 herb

43.900.000 KR. 897 1533
david@fr.is 

TORFUFELL 14 111 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRI. 9. FEB. KL.17.30 - 18.00

Fjölbýli

84.9 fm 

3 herb 

28.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

Þriggja herb. 85fm íbúð í Mosfellsbæ á jarðhæð.
Íbúðin er vel skipulögð og björt. Sérinngangur,

garður í suður, þvottahús inn í íbúð.

SKELJATANGI 27 270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS MÁN. 8. FEB. KL.17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS MÁN. 8. FEB. KL.18.30 - 19.00

Hæð

212.5 fm 

5 herb 

TILBOÐ 821 7676
maria@fr.is

Falleg 173,4 fm hæð ásamt innbyggðum 39,1 fm bílskúr.
Óhindrað útsýni yfir Heiðmörkina og Bláfjallasvæðið.

Skilast tilbúið fyrir tréverk.

SKÓGARÁS 23 110 REYJKJAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRI. 9. FEB. KL.17.30 - 18.00

Fallegt endaraðhús með stórum suður sólpalli og bílskúr.
Skipt hefur verið um allt gler í húsinu.

Fallegt og gróið umhverfi.

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

VANTAR FYRIRTÆKINU ÞÍNU NÝTT HÚSNÆÐI?
Við erum með 7.500 fm atvinnuhúsnæði sem hægt er að skipta í minni einingar að Íshellu 1-3. Hafðu samband binni@fr.is

HRINGDU NÚNA
820 8080

897 1533
david@fr.is

BÓKIÐ SKOÐUN - HRINGDU NÚNA

BÓKIÐ SKOÐUN - HRINGDU NÚNA
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TIL LEIGU

Fiskislóð 10
625 m² á 2. hæð

Hátún 2b
365 m² á 2. hæð
Vandaðar skrifstofur með parketi og gólfsíðum  
gluggum. Rúmgóð rými í kjallara bjóða upp á ýmsa  
nýtingarmöguleika

Höfðabakki 9 
416 m² á 5. hæð
Skrifstofuhúsnæði í glæsilegri byggingu á 5. hæð. 
Möguleiki á að innrétta og endurnýja eftir þörfum 
leigutaka.  

Skrifstofuhúsnæði á vinsælu svæði nálægt höfninni. Nýr sérinngangur á austurhlið væntanlegur. 
Möguleiki á að innrétta eftir þörfum leigutaka.

Lágmúli 9, 395 m²
6. hæð í lyftuhúsi
Til leigu bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á 6. hæð 
með sérlega fallegu útsýni. Hæðin hefur nýlega 
verið endurnýjuð.

Allar nánari upplýsingar, myndir og teikningar, má nálgast  
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 
eða halldor@reitir.is.



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

F
R

U
M

 -
 w

w
w

.f
ru

m
.i

s

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Surf & Turf Steakhouse - 800 Selfoss
Við Austurveg á Selfossi, þjóðvegi 1, í 
alfaraleið. 
Um er að ræða veitinga- og kaffihús á besta stað 
á Selfossi.  Góður leigusamningur. Í húsinu hefur 
verið veitingarekstur um langan tíma. Vel tækjum 
búið. Salur tekur um 40 manns í sæti.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 8648090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Engjavellir 8 - 200 Hafnarfjörður
Til sölu falleg 119 fm, 4ra herb íbúð á 1. hæð með 
stórum palli. Öll herb. eru stór og með fataskáp-
um, flísalagt baðherb með sturtuklefa og baðkari. 
Hvít eikareldhúsinnrétting, þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Sameiginlegt leiksvæði fyrir utan, 
skólar í göngufæri.
Verð 36,9 millj. EIGNIN LAUS FLJÓTLEGA
Upplýsingar veitir Ágúst í síma 611 6660 eða 
gusti@fasteignasalan.is og  
Guðbergur Guðbergsson  
löggiltur fasteignasali.

Skipalón 25, íbúð 0204 - 220 Hafnarfirði
Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30-18:00.

Stór og björt endaíbúð. Stofa með útgengi á rúm-
góðar suðursvalir. Opið á milli borðstofu og eld-
húss. Stórt og bjart eldhús. Þv.herb. m/flísum. 
Baðh. flísalagt. 4 svefnh. m/fataskápum. parket. 
Sér 8,9 fm. geymsla. Hjólageymsla í sameign. 
Bílageymsla. Viðhaldsfrí utanhússklæðning. 
Lækkað verð 39,9 millj.
Uppl. veitir Óskar Thorberg, lögg. fast.sali 
sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Opið
hús

Reykjavíkurvegur 62 - 220 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði - útleiguíbúðir 

Leigutekjur, hentar vel fyrir allan léttan iðnað 
s.s. smíðverkstæði, vinnuaðstaða fyrir lista-
menn ofl. Atvinnnuhúsn. ásamt 2 útleiguíbúðum. 
Heildarstærð 248 fm. Iðnaðarbilið er ca 168 fm 
og skiptist í tvennt. Tvær 2ja herb. íbúðir ca. 40 
fm. hvor. Granít flísar eru á gólfum. Verð 48 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

Vallengi 7 - 112 Reykjavík
Góð 4ra herb íbúð 106,2 fm, efri hæð og ris. Ytra 
birði húss í góðu ástandi. Mjög skemmileg bak-
lóð. Forstofa, eldhús, stofa, salerni, þrjú svefn-
herbergi baðherbergi. 
Sérgeymsla og sameign. 
Laus fljótlega. 
Ásett verð 32,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 8648090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Eyrargata 28 - 820 Eyrarbakka
187,9 fm einbýlishús byggt 1937. Stóra-
Háeyri.
Húsið er allt endurnýjað að utanverðu, járn, 
gluggar, sökkull, frárennsli og heimtaugar. For-
stofa, baðherbergi, eldhús, tvöföld stofa, 4 her-
bergi, hol, þvottahús, geymsla.
Ásett verð 22,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 8648090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Iðufell 12 - 111 Reykjavík
Góð þriggja herbergja íbúð á efstuhæð við Iðufell 
12. Húsið hefur verið klætt að utan með viðhalds-
lítilli álklæðningu og skipt um glugga. Að innan 
er nýleg eldhúsinrétting og tæki og yfirbyggðar 
suðursvalir.
Verð 23,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

VANTAR - VANTAR

STÓRT RAÐHÚS Í HAFNARFIRÐI

Ákveðinn kaupandi sem þarf 4 barnherbergi 
Skipti á eign á Völlunum kemur til greina.

VANTAR FYRIRTÆKI

Heildverslanir, allar gerðir og stærðir

Stór smásölufyrirtæki

VANTAR FJÁRFESTI - MEÐEIGANDA

Heildsala/netsala/smásala

Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn 
Óskar Thorberg MBA 
Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi, 
löggiltur fasteignasali  
í síma 659 2555, 512 3428,  
eða oskar@fasteignasalan.is

Eyrarbraut 9 – 825 Stokkseyri
Húsið er 171,4fm. byggt árið 
1910 úr timbri og kætt með 
bárujárni, bílskúrinn er byggð-
ur 2004 og er 59,6fm sam-
tals um 231fm samkvæmt 
fasteignamati. Mulningur er í 
Innkeyrsla og lóðin frágengin 
með sólpalli og heitum potti. 
Húsið telur þrjár hæðir, á jarð-
hæð er forstofa, hol, eldhús, 
borðstofa, stofa, svefnher-
bergi, baðherbergi og þvotta-
hús. Á annarri hæð eru tvö 
svefnherbergi, sjónvarpshol 
og rúmgóð setustofa. Í kjall-

ara er stórt opið rými auk geymslu.  Þetta er sérlega áhugaverð eign með fallegu útsýni til 
sjávar, eign sem vert er að skoða nánar.
Verð 34,9 millj.
Upplýsingar veita Snorri Sigurðarson sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is 
og Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Bíldshöfða 12 - 110 Reykjavík

Sér skrifstofuhæð/skrifstofuhótel á 4. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Bíldshöfða 12 í Reykja-
vík. Eignin er 357,7 fm með 14 skrifstofum. Virkilega fallegt útsýni. 

******** Öll hæðin er í útleigu - Mjög góðir tekjumöguleikar ********
Skrifstofurnar eru bjartar og rúmgóðar og vandað parket er á gólfum. Eitt parketlagt funda-
herbergi. Kaffistofa með innréttingu og borðstofu. Tvær flísalagðar snyrtingar, sturtu að-
staða og tvær litlar geymslur/ljósritunarherbergi. Miðrými/móttaka er rúmgóð. Snyrtilegt 
skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í lyftuhúsi. Fallegt útsýni.
Upplýsingar veita Snorri Sigurðarson sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is 
og Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891 eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Til leigu Auðbrekka 2 - 200 Kópavogi
Til leigu 470 fm atvinnuhúsnæði með þremur inn-
keyrslu hurðum og einni gönguhurð. Skrifstofur 
og kaffistofa og lagerpláss á 80 fm millilofti. Loft-
hæð er 5-7 m og salur er 383 fm tilvalið fyrir heild-
sölur leiguverð 590 þús. pr. mánuði. 
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

Lómasalir 6 - 201 Kópavogur
Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl.17.00 til 17.30
Til sölu falleg 102.9 fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi við 
Lómasali 6 í Kópavogi. 2 rúmgóð herb. með park-
eti á gólfi og fataskápum. Eldhús og stofa í opnu 
rými með parketi. Baðh. með baðkari og flísum. 
Geymsla og þv.hús innan íbúðar. 7.4 fm geymsla 
og stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus strax. 
Verð 34,5 millj.
Upplýsingar veitir Ágúst í síma 611 6660 eða 
gusti@fasteignasalan.is og  
Guðbergur Guðbergsson lögg. fasteignasali.

Tryggvagata 24 - 800 Selfoss
Stórt einbýlishús með bílskúr 220 fm miðsvæðis 
á Selfossi. Byggt 1959. Örstutt í skóla og alla 
helstu þjónustu. 5-6 herbergi. endurnýjað eldhús 
og bæði baðherbergin. Hentug eign fyrir stóra 
fjölskyldu. 
Ásett verð 37,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 8648090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Snorrabraut 35 - 105 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17:30 - 18:00

Mikið endurnýjuð 78,6 fm, 3ja herb íbúð á horni 
Snorrabrautar og Grettisgötu. Nýlega endurnýjað 
að utan. Forstofa/hol eldhús, tvö svefnherb, rúm-
góð stofa, baðherb. Sérgeymsla í kjallara, þvotta-
hús í sameign. 
Laus við kaupsamning. 
Ásett verð 32,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 8648090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Páll GuðjónssonHafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Svavar Þorsteinsson Elín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonAnna F. Gunnarsdóttir

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Haraldur Guðjónsson Halla Sigurgeirsdóttir

Til
leigu

Opið
hús

Opið
hús
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00

78,1 m2, 3ra herbergja íbúð með 
glæsilegu útsýni á fimmtu hæð í 
lyftuhúsi við Engihjalla í Kópavogi. 
V. 23,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 9. Febrúar 
frá kl. 17:30 til 18:00

Falleg 59,1 m2, 2ja herbergja íbúð 
á 1. hæð við Hálaleitsbraut 113 í 
Reykjavík. Eignin skiptist í svefn-
herbergi, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla í kjallara.  
V. 26,5 m.

Engihjalli 1 - 200 Kópavogur  

Háaleitisbraut 113 - 108 Reykjavík 

Mjög falleg og rúmgóð 136,2 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 30,2m2 bílskúr. Íbúðin 
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, bjarta stofu, 
eldhús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegur 
staður í Helgafellshverfinu, mjög stutt í skóla og 
íþróttasvæðið að Varmá. V. 48,9 m.

Opið hús miðvikudaginn 10. Febrúar frá kl. 17:00 til 17:30

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni hæð, við Laxatungu 74 og 76. Þrjú svefnherber-
gi, 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 4,5 m í hæsta punkti.  
V. 38,9 m.

Laxatunga 74 og 76 – 270 Mosfellsbær 

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær Gerplustræti 18 - 270 Mos. 

 
Ný 67,1 m2 2ja herbergja íbúð á annari 
hæð í fjölbýlishúsi við Gerplustræti 18 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin afhendist fullbúin með 
HTH innréttingum, harðparketi á gólfum, en 
gólf baðherbergis og forstofu eru flísalögð. 
V. 26,9 m.

Ástu-Sólliljugata - 270 Mos.

 
Lóð undir fjórbýlishús á tveimur hæðum 
við Ástu-Sólliljugötu. Um er að ræða lóð 
undir tveggja hæða fjórbýlishús ásamt 
bílageymslum. Miðað er við að hver íbúð sé 
einungis á einni hæð og með sérinngangi. 
V. 25 m.

Hamratún 6 - 270 Mos.

 
Fallegt og vel skipulagt 169,4 m2. ein-
býlishús, ásamt sólstofu sem er ca. 15 m2 
en óskráð. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
geymslu, forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, 
og sólstofu. V. 54,8 m.

Falleg og mikið endurnýjuð 92 m2, 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við 
Kóngsbakka 2 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, forstofu, 
eldhús og stofu. Suðursvalir. V. 26,5 m.

Kóngsbakki 2 - 109 Reykjavík 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Mikið endurnýjað 127 m2 miðjuraðhús á tveimur hæðum. Eignin er mikið endurnýjuð. Ný 
eldhúsinnrétting og tæki. Ný gólfefni. Baðherbergi endurnýjað. Gler og gluggar endurnýjaðir. 
Skipt var um þak á húsinu árið 2013. V. 36,9 m.

Byggðarholt 1B - 270 Mosfellsbær 

Falleg 207 m2 raðhús á einni hæð í byggingu 
við Laxatungu í Mosfellsbæ. Mjög fallegt og 
vel skipulagt 207 m2 raðhús á einni hæð ásamt 
bílskúr við Laxatungu í Mosfellsbæ. Eigninirnar 
verða afhentar u.þ.b. fokheldar , skv. skilalýsingu 
verktaka í mars 2016.

Laxatunga 153 og 157 - 270 Mosfellsbær  Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laust strax

Laus strax

Tvö hús eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Bragagata 16, 3.h
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.2 KL. 17-17:30

Bragagata 16, 3. hæð: Falleg og vel 
skipulögð íbúð á 3. hæð í reisulegu 
steinhúsi í hjarta 101. 3 svefnherbergi. 
Rúmgott eldhús með tekkinnréttingu 
og borðkrók.. Stór stofa og góðar 
suðursvalir frá henni. Baðherbegi er 
tvískipt og er þvottaaðstaða í öðrum 
hlutanum en einnig er sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. 

 Verið velkomin í opið hús 
mánudag 8.2 kl. 17-17:30

Fannborg  3, 3.h.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9.2 KL.18-18:30

Fannborg 3, Kópavogi, 3.hæð t.v.: 
Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
miðsvæðis í Kópavoginum. Stórar 
suðursvalir með frábæru útsýni. Íbúð 
með þremur svefnherbergjum á 
frábærum stað miðsvæðis í Kópavogi. 

Verð 28,9 millj.

Opið hús þriðjudag 9.2 frá kl.  
17-17:30, verið velkomin.

Kaldakinn , Hafnarfj. 
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

Kaldakinn, Hafnarfirði: Ca.175 fm. 
fallegt steinhús á góðum stað í 
Hafnarfirði. 

Fjögur svefnherbergi, eldhús, 
baðherb. og stofa á hæðinni. Niðri er 
endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi. Einnig er hægt að hafa 
opið milli hæða. Skipti möguleg. 

Verð 49,9 millj.

Bjarkarás,3a  Gbæ. neðri sérhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8.2 KL. 17-17:30

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
einstaklega vandaða eign: Glæsileg 
120 fm 3ja herbergja neðri sérhæð 
með sérinngangi og sólpalli. Gott 
innra skipulag með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Allar 
innréttar eru sérsmíðaðar og einstak-
lega vandaðar Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Mikil lofthæð. Gengt frá 
stofu á sérverönd. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 49,9 millj. Opið hús mánudag 
8.2 kl. 17-17:30, verið velkomin.

Krókamýri Garðabæ
EFRI SÉRHÆÐ MEÐ SÉRINNGANGI.

Ca. 102, fm björt og falleg efri 
sérhæð á frábærum stað í Garðabæ. 

Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa 
með suðursvölum. Þvottaaðstaða á 
baði, geymsla innan íbúðar. 

Frábær staðsetning , nálægt skólum, 
útivistarsvæði og þjónustu. 

Verð 38,9 millj. 

Sumarhús Borgarfirði.
GOTT VERÐ.

Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálf-
hólabyggð í landi stóra Fjalls. 

Hagstæður lóðarleigusamningur til  
50 ára. GOTT VERÐ 8,9 millj.

Höfum einnig í sölu annann bústað 
á lóð beint á móti, þannig að hentað 
gæti samhentum aðilum að kaupa 
báða.

Sunnubraut 36  Kóp., 
OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUD. 9.2.KL.17-17:30

Sunnubraut 36, Kópavogi: Ca. 218 
fm. arkitektsteiknað einbýlishús á 
frábærum stað við Sunnubraut í 
Kópavogi. Húsið er með uppruna- 
legum innréttingum. Fallegur 
skjólsæll garður er við húsið, húsinu 
fylgir garðskáli og tvær verandir. Inn-
byggður bílskúr er á jarðhæð. Arkitekt 
Hannes Kr. Davíðsson. Verð 64,9 
millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 9.2 
KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Tjarnarból 14 - með bílskúr
SELTJARNARNESI 

TJARNARBÓL 14: Ca. 130 fm. björt 
og falleg íbúð á góðum stað við 
Tjarnarból á Seltjarnarnesi. 

Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús og baðher-
bergi auk rúmgóðrar stofu. Stórar 
suðursvalir eru frá stofu með fallegu 
sjávarútsýni. 

Stutt í alla þjónustu, skóla og 
íþróttaaðstöðu. 

Heilsárshús m. gestahúsi 
Í LANDI ÚTEYJAR, LAUGAVATNI

Mjög vandað frístundahús á 4.700 
fm. eignarlóð í landi Úteyjar við 
Laugavatn. Húsið er rúmgott og auk 
þess fylgir gestahús. Frábært útsyni 
er til fjslla og lóðin er fallega gróin. 
Eignin er með leyfi til gistireksturs. 
Svæðið er mjög gott, akstursfæri 
frá Reykjavík allt árið og stutt í alla 
þjónustu á Laugavatni.Húsð er 
með risi rúmlega 70 fm, gestahús 
og geymla um 23 fm. þannig að 
heildareignin er milli 90 og 100 fm. 
Verð 33,9 millj. 

EIGN VIKUNNAR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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.

 



Eldshöfði, 110 Reykjavík - Til Leigu

Mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.  Húsnæði er á þremur hæðum 
og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 200 fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með 
mjög góðri lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli allra hæða. Gott 
rafmagn er í húsinu. Uppl veitir Daði í síma 820-8103

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.isTjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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TIL LEIGU

Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
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Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

ÚTLEIGUDÆMI / FJÁRFESTING

TIL SÖLU TVÆR 100 FM. ÍBÚÐIR Í ÚTLEIGU Í 
MIÐBÆ  ÍSAFJARÐAR. 

LEIGA: 205.000 KR. Á MÁNUÐI 
FYRIR BÁÐAR ÍBÚÐIRNAR.

ARÐBÆR FJÁRFESTING. VERÐ 19.2 M

ALLAR NÁNARI UPPL. VEITIR STEINAR S: 898-5254

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

Ferjuvað 11 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 90 
fm að stærð. Íbúðin er á annar-
ri hæð í fjölbýlishúsi með lyftu. 
Svalir eru yfirbyggðar. 
Ásett verð búseturéttar er  
kr. 5.5  millj. og eru mánaðargjöldin um 164.000.-.

Grænlandsleið 40 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð um 94 fm að 
stærð.  Íbúðin er á efri hæð í 
tvíbýlishúsi. Sér inngangur er 
inn á hvora hæð fyrir sig.  
Bílskúr fylgir íbúðinni. Ásett 

verð er 11 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 165.000.-

Hólmvað 6 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja 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 búseturétt-
ar er kr. 11 millj. og eru mánaðargjöld um 198.000.-

Prestastígur 2 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 5 her-
bergja íbúð sem er um 115 fm 
að stærð. Íbúðin er á annarri 
hæð í fjórbýlishúsi. Aðgangur 
að samkomuhúsi fylgir. 
Ásett verð búseturéttar er   

kr. 5.4  millj. og eru mánaðargjöldin um 181.000.-.

Prestastígur 6 í Rvk.
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er um 83 
fm og fylgir stæði í bílakjallara. 
Íbúðin er á fjórðu hæð í fjögur-
ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu 
og fylgir aðgangur að sam-
komuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 7.9 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 118.000.-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjár magns
kostnaður, fasteignagjöld, bruna og fasteigna
trygging, 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 15. febrúar  n.k.
Tilboðsfrestur er til 19. febrúar  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

Sími: 54 60 600 • Ármúla 8, 108 Reykjavík
www.kaupstadur.com • www.kaupstadur.net

Við gerum ekki kröfu um  
að vera besta fasteignasalan  
en við viljum vera næst besta.

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Við seljum fasteignir!
Ef þú vilt selja fasteign hafðu samband við okkur.

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 1.980.000.-
FIAT 500 SPORT.Árgerð 2013,ekinn 
aðeins 29.þús km, bensín,6 
gírar,ferrari rauður,er á staðnum. 
Rnr.352786. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 4X4
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD, 
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra 
svona bíla á staðnum. Okkar verð 
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 4X4
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF, 
bensín, 5 gírar, eigum nokkra svona 
bíla á staðnum. Okkar verð 3.990.000. 
Rnr.127300. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SKODA SUPERB AMBITION 140 
HÖ nýskr. 07/2011, ekinn 86 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000 kr. 
Raðnr.254720 á www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Toyota Yaris Terra, 5/204, ek 56 þús 
km, dísel, bsk, ásett verð 2.690 þús, 
tilboðsverð 2.290 þús, raðnr 151842,

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ 150 þús.
Nissan Terrano árg ‘01, ek. 180þús, 
beinsk., bensín, 35” breyttur. Þarfnast 
lagfæringa. Tilboð 150 þús. S. 860 
3970

 Bílar óskast

BÍLL ÓsKasT á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 sTaÐgReITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 776 7507

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

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

 Hjólbarðar

FRáBæR deKKjaTILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

 Viðgerðir

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

 Bílaleiga

TIL söLU LÍTIL eN öRT 
VaXaNdI BÍLaLeIga

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki. 
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott 
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í 
S: 776-6001

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULagNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 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

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

HúsaVIÐgeRÐIR - 
NÝByggINgaR

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

til sölu

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



 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.is

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Kristín s. 8979002.

spásími 908 6116
Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s. 
823 6393 Sirrý.

sá símaspá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Geymið auglýsinguna. Er á facebook: 
SÁ

spásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 rafvirkjun

raflagNir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

raflagNir, dyrasímar. s. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 trésmíði

3 vanir smiðir geta bætt við sig 
verkefnum. uppls í síma 8697471 eða 
8473888

 Viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta - 
Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf 
ehf S. 845 5976

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

staðgreiðum og láNum 
út á: gull, demaNta, 

VöNduð úr og málVerk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

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

Til leigu 2ja herbergja íbúð í 108 
Reykjavík. Uppl í s. 8996724.

 atvinnuhúsnæði

gÓð fJárfestiNg
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800

 geymsluhúsnæði

fyrsti máNuður frír 
 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 í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 atvinna í boði

starfsmaður Óskast 
í rÓtgrÓNa Veiðibúð í 

rVk.
Reynsla af stangveiði, stundvísi 
og snyrtimenska er skilyrði. Um 

framtíðar starf er að ræða.
Umsóknir sendist á zircon@

simnet.is

saNdblastiNg
workers wanted now in our work 
shop in Reykjavík area, ( indoor work). 
Please send email to vel@simnet.is

 atvinna óskast

VaNtar þig smiði, 
múrara, málara eða 
JárNabiNdiNgameNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 tilkynningar

Tek að mér minni verkefni og 
lagfæringar í íbúðum. S. 5540496
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tilkynningar

Matvælaframleiðsla
Frábært tækifæri. Til sölu þekkt og 
öflugt fyrirtæki í fyrirtækjaþjónustu 
með fyrsta flokks aðstöðu og búnað. 
Traustur viðskiptamannahópur. 
Góð afkoma. Miklir vaxtamöguleikar 
til framtíðar. 

Upplýsingar gefur Óskar Mikaelsson í 
síma 773-4700 & oskar@atv.is

heilsa

til sölu

Save the Children á Íslandi

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ

VÍFILSSTAÐAVEGUR -BÆJARBRAUT
TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI
FORKYNNING
Í samræmi við 2. mgr. 30. gr.  og 4. mgr. 40. greinar  skipulagslaga nr. 123 2010 auglýsir Garðabær 
hér með forkynningu á tillögu að deiliskipulagi Vífilsstaðavegar milli Litlatúns og Reykjanesbrautar 
og Bæjarbraut frá Vífilsstaðavegi að Hofsstaðabraut.

Markmið með deiliskipulaginu er:
 • Að skilgreina Vífilsstaðaveg og Bæjarbraut sem bæjargötur með vistlegt yfirbragð
 • Að draga úr umferðarhraða án þess að skerða afkastagetu
 • Að bæta hljóðvist aðliggjandi íbúðarbyggðar
 • Að auka öryggi gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda
 • Að styrkja ímynd Garðatorgs sem miðbæjar Garðabæjar

Deiliskipulagið felur í sér útfærslur á fyrirkomulagi akbrauta og gatnamóta, legu stíga, gangbrauta 
og undirganga, fyrirkomulag hljóðvarna, trjágróður og landslagsmótun. 

Forkynning stendur yfir til 3. mars 2016.

Kynningarfundur verður haldinn í Flataskóla, fimmtudaginn  11. febrúar 2016 klukkan 17:00 

Þar verður tillagan kynnt og fyrirspurnum svarað.

Á meðan á forkynningu stendur er hægt að koma ábendingum til skipulagsstjóra sem einnig mun 
svara fyrirspurnum um útfærslu tillögunnar.  Öllum ábendingum verður komið á framfæri við 
skipulagsnefnd og bæjarstjórn, en vakin er athygli á því að þær teljast ekki formlegar 
athugasemdir.  Að lokinni forkynningu verður tillagan lögð fram í skipulagsnefnd og vísað þaðan til 
afgreiðslu bæjarstjórnar.  Þegar bæjarstjórn hefur samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi 
verður það gert með áberandi hætti og gefst þá tækifæri til að gera formlegar athugasemdir við 
tillöguna innan athugasemdafrests.  

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is  og í þjónustuveri Garðabæjar 
til 3.mars  2016.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar.



Innilegar þakkir fyrir veitta samúð og 
hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu  

og langömmu,
Maríu Jónsdóttur

frá Norðfirði, 
Vatnsnesvegi  29, Keflavík.

Starfsfólki í Dagdvöl á Nesvöllum og Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja eru færðar hjartans þakkir fyrir góða 

umönnun.

Hannes Einarsson
Sigurlaug Einarsdóttir Bjarni Ásgeirsson
Margrét Lilja Einarsdóttir Jón Kristfinnsson
Jón Ben Einarsson Gerður Pétursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg frænka okkar,
Bergþóra Gísladóttir

frá Skógargerði,
lést á Vífilsstöðum sunnudaginn  

17. janúar 2016. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu.

Aðstandendur

Hjartkær eiginmaður minn,  
faðir minn, tengdafaðir og afi,

Hallmar Sigurðsson
leikari, leikstjóri og 
framkvæmdastjóri,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
þriðjudaginn 9. febrúar kl. 13.

Sigríður Sigþórsdóttir
Herdís Hallmarsdóttir Magnús Orri Schram

Sigríður María Egilsdóttir
Hallmar Orri Schram

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir og afi,

Sveinn H. Ragnarsson
fv. félagsmálastjóri í Reykjavík,

lést á Borgarspítalanum að morgni 
föstudagsins 5. febrúar. Útförin verður 

auglýst síðar.

Sveinn Andri Sveinsson Þórunn Grétarsdóttir
Halldór Fannar Sveinsson

Guðbjörg Lilja Sveinsdóttir

„Ég ætla ekki að vera með stóra veislu 
núna, en vonandi sem allra fyrst. Vinir 
mínir eiga það hreinlega inni hjá mér að 
ég blási til stórveislu. Undanfarið er búið 
að vera svo mikið að gera, en ég ætla út 
að borða með fjölskyldunni,“ segir Arn-
björg Hlíf Valsdóttir leikkona sem fagnar 
fertugsafmæli sínu í dag.

Arnbjörg segist ekki hafa haldið upp 
á afmælið sitt svo að hún muni eftir. 
„Hingað til hef ég eiginlega alltaf verið í 
vinnunni á afmælinu mínu. Ég verð lík-
lega beðin um að vinna í dag en ég er þó 
að hugsa um að neita í þetta skiptið.“

Arnbjörg segist óvenju spennt fyrir 
þessu afmæli því vanalega pælir hún lítið 
í afmælisdeginum. „Það fyndna er að ég 
er ótrúlega spennt og mér hefur verið 
sagt að eftir fertugt gangi allt rosalega vel 
svo ég er bara glöð yfir þessu ölu saman 
og mér finnst virkilega gott að eldast. 
Þetta eru tímamót og við slík þá hugsar 
maður hvað maður vill gera.“

Að lokum segist Arnbjörg vera glöð 
yfir að hafa verið til í fjörutíu ár og von-
ast til þess að árin verði að minnsta kosti 
fjörutíu í viðbót.

Arnbjörg Hlíf Valsdóttir útskrifaðist 
frá Leiklistardeild Listaháskóla Íslands 
vorið 2002. Hún var fastráðin hjá Þjóð-
leikhúsinu en hefur í tæpt ár unnið aðal-
lega sem leiðsögumaður hjá Grayline. 
„Ég byrjaði í því með leikhúsinu fyrir 
nokkrum árum og svo bara vatt það upp 
á sig,“ segir Arnbjörg. 

„Ég lék mína síðustu sýningu í mars 
á síðasta ári og er búin að vinna alfarið 
sem leiðsögumaður síðan. Ég er mikið í 
gullna hringnum og norðurljósaferðum 
en svo er maður með sérhópa líka inn á 
milli og skólahópa. Enskir skólahópar 
flykkjast til landsins að læra um jarð-
fræði og sögu.“

Arnbjörg segist vera alin upp á fjöllum 
og að foreldrar hennar hafi haft mikla 
ferðadellu. Hún fái þó alveg sinn skammt 
í jöklaferðum með ferðamönnum og 
sæki ekki í slíkt utan vinnu.

„Markmiðið núna er að einbeita sér að 
einhverju öðru en bara vinnunni. Maður 
finnur það betur með aldrinum, ekki að 
ég sé orðin svo gömul, að maður fer að 
hugsa á tímamótum. Mig langar að gera 
meira fyrir þá sem standa mér næst.“
thordis@frettabladid.is

Vonast til að árin verði 
alla vega fjörutíu í viðbót
Arnbjörg Hlíf Valsdóttir leikkona er fertug í dag og vonast til þess að halda stórveislu 
fljótlega. Hún starfar sem leiðsögumaður fyrir ferðamenn um þessar mundir en mark-
miðið næstu fjörutíu árin er að gefa sjálfri sér og sínum nánustu meiri gaum.

Arnbjörg Hlíf Valsdóttir segir vini sína eiga inni afmælisveislu. FréttAblAðið/Anton brink

1696 Fimmtán menn verða úti norðanlands og vestan í stríðu 
norðanfjúki og frosti.
1924 Nevada verður fyrsta ríki Bandaríkjanna til að taka mann af 
lífi með gasi.
1925 Halaveðrið. Tveir togarar farast á Halamiðum, Leifur heppni 
og Robertson. Með þeim farast 68 menn. Einnig ferst vélbátur 
með sex mönnum. Fimm manns verða úti.
1935 Enski togarinn Langanes frá Grimsby strandar í ofviðri við 
Svalvogahamra og fjórtán manns farast.
1962 Sex manns láta lífið í óeirðum 
í París.
1971 NASDAQ-hlutabréfa-
markaðurinn hefur starf-
semi.
1980 Ríkisstjórn Gunn-
ars Thoroddsen tekur 
við völdum og situr í 
þrjú ár. Að stjórninni 
stóðu Alþýðubanda-
lag, Framsóknar-
flokkur og hluti Sjálf-
stæðisflokks.
1998 Halldór kiljan 
laxness, rithöfundur, 
skáld og nóbelsverðlauna-
hafi, deyr.

Merkisatburðir

Á þessum degi árið 1974 sneru þrír menn 
aftur til jarðar eftir 85 daga dvöl í bandarísku 
geimstöðinni Skylab. Þá var þetta lengsti 
tími sem nokkur hafði dvalið í geimnum og 
geimfararnir Edward Gibson, Gerald Carr 
og William Pogue sýndu þar með að menn 
gætu dvalið í geimnum í lengri tíma en áður 
var talið.

Þetta var síðasta mannaða geimflug NASA 
á áttunda áratugnum og þriðja og síðasta 
ferðin í geimstöðina Skylab sem var á spor-
baug um jörðu, um það bil 430 kílómetra frá 
jörðu. Hún var yfirgefin eftir dvöl þeirra Gib-
sons, Carrs og Pogue og féll til jarðar, á svæði 
milli Vestur-Ástralíu og suðausturhluta Ind-
landshafs þann 11. júlí 1979. Þetta var mun 
fyrr en gert var ráð fyrir, en áður var talið að 
Skylab myndi rjúfa lofthjúp jarðar árið 1985. 
Líklegt er talið að aukin virkni sólar hafi or-
sakað breytinguna.

Met þessara bandarísku geimferðalanga 
átti eftir að verða margslegið. Í dag er lengsta 
dvöl úti í geimi 437 dagar en það met á rúss-
neski geimfarinn Valerí Poljakov sem dvaldi 
um borð í geimstöðinni Mir á árunum 1994 
og 1995.
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Geimmaraþoni lýkur eftir 85 daga dvöl í Skylab 

Í dag er langdvalarmetið úti í geimnum 437 dagar. Mynd/StjörnuFræðiVeFurinn. 
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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

Miðasala á 
Miði.is

SÝNINGAR
4. feb. kl. 20:30 - FRUMSÝNING - UPPSELT
7. feb. kl. 20:30 - Umræður eftir sýningu
14. feb. kl. 20:30
18. feb. kl. 20:30

FRUMSÝNING 4. FEBRÚAR

Sokkabandið kynnir

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

O L D  B E S S A S T A Ð I R

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Jæja, nú keyrum við 
þetta í gang! Verum 
sjúklega öflug og 
klárum þetta!

Við þurfum sumsé að sortera 
sokkana, þrífa loftin, mála 
snagana og brjóta saman 
þvottafjallið inní stofu.

Og svo væri gott að 
þrífa gluggana inní 
eldhúsi, og ef þú  
gætir ryksugað bílinn 
þá væri það æði.

Ein önnur 
hugmynd …

Ókei, frábær 
hugmynd! En nú 
verðum við að 
hjóla í verkið!

Eeeeða …

Stop nú, 
stýrimann!

Eeeða …

Guð minn góður. 
Sumir skilja bara 

ekki tilganginn 
með sumarfríi!

Þetta er sko ekki 
mér að kenna. Hvað varð um 

„hæ, pabbi“?

Hæ, pabbi.l Þetta 
er sko ekki mér að 
kenna.

Stórkostlegt.

LÁRÉTT
2. steintegund 
6. hvort  
8. slunginn  
9. hlaup  
11. hætta  
12. hestur  
14. korr  
16. karlkyn  
17. gerast  
18. í viðbót  
20. tveir eins  
21. fyrstur

LÓÐRÉTT
1. bein  
3. frá  
4. fugl  
5. bar  
7. nýr  
10. hamingja 
13. á nefi  
15. sá  
16. kóf  
19. mun

LAUSN

LÁRétt: 2. talk, 6. ef, 8. fær, 9. gel, 11. vá, 12. gráni, 
14. snörl, 16. kk, 17. ske, 18. auk, 20. ii, 21. frum.
LÓðRétt: 1. legg, 3. af, 4. lævirki, 5. krá, 7. ferskur, 
10. lán, 13. nös, 15. leit, 16. kaf, 19. ku.

6 8 1 2 9 3 7 5 4
2 7 3 5 8 4 6 9 1
4 9 5 6 1 7 8 2 3
3 4 8 7 2 1 9 6 5
7 5 9 8 4 6 3 1 2
1 6 2 9 3 5 4 7 8
5 2 4 3 7 9 1 8 6
8 1 7 4 6 2 5 3 9
9 3 6 1 5 8 2 4 7

6 4 7 3 5 8 2 9 1
3 2 8 4 9 1 5 6 7
9 5 1 6 7 2 8 3 4
2 9 5 8 4 7 3 1 6
1 3 6 9 2 5 4 7 8
8 7 4 1 6 3 9 2 5
5 1 3 2 8 6 7 4 9
7 6 9 5 3 4 1 8 2
4 8 2 7 1 9 6 5 3

7 3 8 2 4 6 1 5 9
6 9 5 3 8 1 7 2 4
1 2 4 5 9 7 3 6 8
5 6 9 4 7 8 2 3 1
2 7 1 6 3 9 4 8 5
4 8 3 1 2 5 6 9 7
9 1 6 7 5 2 8 4 3
8 4 2 9 1 3 5 7 6
3 5 7 8 6 4 9 1 2

1 8 4 7 9 3 5 6 2
5 7 2 6 8 4 3 9 1
3 6 9 5 2 1 4 7 8
9 2 5 8 3 6 1 4 7
6 3 8 1 4 7 9 2 5
4 1 7 9 5 2 6 8 3
7 9 1 2 6 5 8 3 4
2 4 6 3 1 8 7 5 9
8 5 3 4 7 9 2 1 6

2 1 5 9 3 6 8 4 7
4 6 7 1 5 8 9 2 3
3 8 9 7 2 4 1 5 6
5 7 1 3 6 9 4 8 2
8 9 4 2 1 7 3 6 5
6 2 3 4 8 5 7 9 1
7 4 6 5 9 3 2 1 8
9 5 2 8 7 1 6 3 4
1 3 8 6 4 2 5 7 9

3 8 4 1 9 6 7 2 5
6 7 1 5 3 2 9 4 8
5 9 2 7 4 8 1 3 6
7 1 3 6 8 4 5 9 2
8 2 5 9 1 3 6 7 4
4 6 9 2 5 7 8 1 3
2 5 7 3 6 9 4 8 1
9 4 6 8 2 1 3 5 7
1 3 8 4 7 5 2 6 9

 Áfram norðaustan 10-18 vestan til á landinu í dag en annars norðan og 
norðvestan 10-23, hvassast á sunnanverðum Austfjörðum og sunnan Vatna-
jökuls. Él fyrir norðan og austan, en skýjað með köflum sunnanlands. Víða 
talsvert frost á morgun.

Halldór Brynjar Halldórsson (2.209) átti leik 
gegn Birni Þorfinnssyni (2.418) á Nóa Síríus 
mótinu – Gestamóti Hugins og Breiðabliks.
Hvítur á leik
10. Rxe5! Svartur er gjörsamlega varnarlaus. 
10. … dxe5 er svarað með 11. Dh5+ Ke7 12. Bg5+! 
(eða 12. d6+!) 12. … hxg5 13. Dxg5+ Ke8 14. Dg6+ 
Ke7 15. d6+! cxd6 16. Rd5+. Björn reyndi 10. … h5. 
Við sjáum lok skákarinnar á morgun. 
www.skak.is: Úrslit Hraðskákmóts Reykjavíkur
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Frestur til 
að senda tilnefningar 

er til miðnættis

 1. mars

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með  
tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, 
eða bréfleiðis merkt: 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í mars.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Hefur þú orðið vitni að góðverki? 
Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2016 

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. 

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið  
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði,  
félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum 
fyrirmynd. 

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum. 

•
•

•

•
•

1 Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 
ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2 Frá kynslóð til kynslóðar

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig 
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum 
metnaði og alúð. 

3 Til atlögu gegn fordómum. 

Eintaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því 
að eyða fordómum í samfélaginu. 

4 Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra 
samfélagi. 

5 Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða nátt-
úruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag 
betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir. 



Leikhús

Old Bessastaðir
HHHHH
Tjarnarbíó

Höfundur: Salka Guðmundsdóttir
Leikstjórn: Marta Nordal
Leikkonur: Arndís Hrönn Egilsdóttir, 
Elma Lísa Gunnardóttir og María 
Heba Þorkelsdóttir
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson
Búningar: Helga I. Stefánsdóttir
Lýsing: Arnar Ingvarsson
Tónlist: Högni Egilsson
Hljóðsmiður: Marteinn Hjartarson

Áróra, Dagrún og Þorbjörg hafa 
fengið nóg. Fengið nóg af niður
lægingu, nóg af hræðslu, fengið 
nóg af ógninni sem vofir yfir, bæði 
þeim sjálfum og samfélaginu öllu. 
Þær ætla að verða fyrri til og koma 
saman úr ólíkum áttum í óskil
greindu byrgi til þess að framkvæma 
og framfylgja gildunum sem þær 
trúa á. Old Bessastaðir eftir Sölku 
Guðmundsdóttur í leikstjórn Mörtu 
Nordal var frumsýnt í Tjarnarbíói 
síðastliðinn fimmtudag og fjallar 
umbúðalaust um hættur óheftra 
skoðana í nafni réttsýninnar.

En íslenska þjóðin er ekki sú eina 
sem stendur frammi fyrir erfiðum 
ákvörðunum, sem geta haft hræði
legar afleiðingar. Um sama leyti og 
Salka frumsýnir nýtt leikverk um 
ímyndaðan heimsendi á ströndum 

Íslands frumsýnir frumkvöðullinn 
Caryl Churchill nýtt verk, Escaped 
Alone, í London um eftirmál enda
loka heimsins. Þau mál sem hér um 
ræðir eru nefnilega ekki málefni 
einnar þjóðar heldur veraldarinnar 
allrar.

Heilindi, samstaða, yfirvegun og 
íslenska spægipylsan: Gildi sem allir 
Íslendingar geta sameinast um. En 
hvað ef þessar hugsjónir brenglast 
þegar sjálfhverfa og minnimáttar
kennd taka völdin? Gildi hópsins 

breytast með degi hverjum, að því 
er virðist persónulegum hentug
leikum. Salka Guðmundsdóttir er 
einstaklega orðheppinn höfundur, 
hún felur undirtexta sinn á snjallan 
hátt og laumar hversdagslegum 
hryllingi inn í aðstæður sem virðast 
við fyrstu sýn harla eðlilegar, jafnvel 
skiljanlegar.

Arndís Hrönn Egilsdóttir leikur 
Áróru af mikilli næmni en hún virð
ist stjórna hópnum af lævísi þangað 
til hún missir að lokum tökin. Ein

ræða Áróru, þar sem hún lýsir sam
skiptum sínum við manneskju sem 
hún telur afskaplega óviðfelldna, er 
ákaflega vel samin af hálfu höfund
ar. Hér flýgur Arndís hátt í túlkun 
sinni þegar hún gerir ógeðfelldar 
skoðanir Áróru næstum aumkunar
verðar. Persónusköpunina hefði 
Salka þó mátt móta ívið betur því 
ekki er laust við að hún falli örlítið 
í skuggann af hinum persónunum 
tveimur.

Þorbjörg, framakonan útvalda, er 
leikin af Maríu Hebu Þorkelsdóttur. 
Fall Þorbjargar er í öruggum hönd
um og María Heba verður beittari 
eftir því sem líður á sýninguna. Á 
yfirborðinu er Þorbjörg á toppi til
verunnar en undir niðri ríkir óreið
an ein og birtist okkur í þunglyndi 
og aðgerðarleysi persónunnar, sem 
henni gengur misvel að fela.

Þriðja baráttukonan, og nýjasti 
meðlimur hópsins, er Dagrún sem 
Elma Lísa Gunnarsdóttir leikur. 
Hún túlkar vel ferðalag músarinnar 
óöruggu til leiðtogans öfgafulla en 
síðasta skrefið upp í púlt gerist of 
snögglega. Aftur á móti er kostulegt 
að heyra hana rekja raunir sínar 
í kvennahlaupinu og leit sinni að 
hlutverki í lífinu. Þetta gerir Elma 
Lísa afskaplega vel og ratar á húmor
inn í myrkustu skúmaskotum.

Marta Nordal situr í leikstjóra
stólnum en hún hefur mótað sér 
mjög skýran stíl á síðustu miss
erum þar sem naumhyggjan og 

óvæntar sviðslausnir eru í fyrir
rúmi. Sviðshreyfingar eru afdráttar
lausar og myndrænar en stundum 
skortir neistann á milli persónanna, 
honum hefði mátt kynda betur 
undir. Aftur á móti setur opnunar
atriðið verkinu skýra tóntegund 
sem nær síðan næstum ærandi 
hápunkti í lokaatriðinu.

Helga I. Stefánsdóttir hannar bún
ingana af kostgæfni en konurnar 
eru ávallt tilbúnar til framkvæmda, 
fyrst í iðnaðarmannagöllum og 
að lokum einkennisbúningum. 
Snjallar úrlausnir eru líka til fyrir
myndar í leikmyndahönnun Finns 
Arnars Arnarssonar en lýsing Arnars 
Ingvarssonar hefði mátt vera meira 
afgerandi. Tónlistin er hugarsmíð 
Högna Egilssonar og kraumar í bak
grunni þar til hún flæðir yfir allt í 
hrollvekjandi lokakafla verksins.

Þó að Old Bessastaðir sé stutt verk 
skortir það ekki sprengikraft og 
beittan húmor. Áhorfendur sogast 
ofan í hringiðuna án útskýringa en 
leikstjórnin gerir það að verkum að 
við byrjum aðeins of framarlega í 
framvindunni. Leikrit Sölku stendur 
þó svo sannarlega fyrir sínu og á svo 
brýnt erindi við samtíma okkar. 
Þetta eru konur sem við þekkjum, 
umræður sem við könnumst við og 
landamæri sem varhugavert er að 
stíga yfir. Sigríður Jónsdóttir

NiðursTaða: Meinfyndið og beitt 
leikverk en leikstjórnina skortir dýpt.

Angist og ótti, spægipylsa og þjóðerniskennd

Bækur

Tvöfalt gler
HHHHH
halldóra Thoroddsen

79 síður
Sæmundur 2016, frumútgefin í tíma-
ritröðinni 1005 árið 2015
Kápa: Aðalsteinn Svanur Sigfússon
Prentuð í Odda

Það skiptir ekki máli hvað saga er löng. 
Ef hún er góð þá má hún vera eins löng 
eða stutt og hún þarf enda ekki hægt 
að festa hluti eins og orðsnilld og les
nautn í mælieiningar á borð við flatar
mál, þyngd eða fjölda atkvæða. Auð
vitað er mörgum höfundum tamast 
að skrifa langan texta og er það vel 
en stundum er líka kærkomið að fá í 

hendur stutta skáldsögu sem segir allt 
sem segja þarf og er eins stór eða smá 
og efnið og höfundurinn vilja.

Það finnast kostir í því, bæði fyrir 
lesendur og höfunda að þeir síðar
nefndu komi sínu til skila í fáum 
orðum sem valin eru af kostgæfni. Í 
þannig sögu getur lesandinn gefið sér 
tíma til að leggja bókina frá sér oftar, 
smjatta á og velta fyrir sér án þess að 
það komi niður á framvindufylgni eða 
ytri tímarömmum. Halldóra Thor
oddsen er einn þeirra rithöfunda sem 
tengjast lesendum einstaklega fallega 
með fáum orðum, eftir minnileg er 
bók hennar 90 sýni úr minni mínu 
sem kom út 2002 og inniheldur örsög
ur og minningabrot sem eru dregin í 
myndir sem standa lesendum ljóslif
andi fyrir hugskotsjónum.

Tvöfalt gler, sem hlaut Fjöruverð

launin á dögunum í 
flokki fagurbókmennta, 
er sannarlega skáldsaga 
þó hún nái ekki hundrað 
síðum í litlu broti. Umfjöll
unarefnið er fágætt, saga 
sem sjaldan er sögð. Við 
fréttum ekki mikið um dag
legt líf þeirra sem komnir eru 
yfir sjötugt nema ef þeir gera 
eitthvað sem kemur á óvart 
miðað við aldur, eins og að 
gefa út popplag eða ná árangri 
í íþróttum eða þeir nái að verða aldar
gamlir og þá spyrjum við hvernig þeir 
fóru eiginlega að því. Á árunum milli 
sjötugs og hundrað ára afmæla gerist 
auðvitað ýmislegt og aldnir eru ekki 
einsleitur hópur heldur hafa orðið 
alls konar, ekki síst á síðustu árum þar 
sem sú kynslóð sem nú er að komast á 

þennan aldur hafði meira 
að segja um líf sitt en þær 
sem á undan fóru.

Söguhetjan í bókinni 
er á tímamótum, kona 
á áttræðisaldri sem 
hefur nýlega misst 
manninn sinn og 
finnur að því lífi sem 
hún þekkir er að 
ljúka, vinir hennar 

deyja einn af öðrum, lík
aminn gefur sig hægt og bítandi. Samt 
er hún sólgin í enn einn daginn, eins 
og segir í bókinni því lífið er ekki búið, 
hún hugsar enn og hefur skoðanir 
og áhuga, fylgist með heimsmálum, 
verður ástfangin af jafnaldra og upp
lifir fordóma umhverfisins gagnvart 
ást sem er ekki ætluð til framleiðni 
heldur aðeins ánægju.

Halldóru Thoroddsen tekst 
snilldar fallega að draga upp skýra 
mynd af aðalpersónunni og lífi 
hennar, bæði fortíð, nútíð og mögu
lega framtíð sem er sú eina framtíð 
sem nokkur getur gengið að vísri. 
Öðru hvoru fleygast textinn með 
núvitund, lýsingum á því sem fyrir 
augu ber, daglegum athöfnum, svo 
við fáum enn betri tilfinningu fyrir 
tímanum og muninum á ytra og innra 
lífi persónunnar. Þetta er bók sem fer 
vel í vitund, hendi og tösku, veltir upp 
spurningum og gefur nýtt og dýrmætt 
sjónarhorn og ég vona að hún eigi 
eftir að rata í sem flestar.
Brynhildur Björnsdóttir

NiðursTaða: Falleg, áhugaverð og 
skemmtileg skáldsaga sem gefur dýr-
mætt sjónarhorn.

Samt er hún sólgin í enn einn daginn

Atriði úr leiksýningunni Old Bessastaðir í Tjarnarbíói.

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

Glæsilegur sumarbústaður við 
Sogið
Tæpir 100 fm. á glæsilegum stað.  Stórir pallar úr harðviði. 
Gestahús og heitur pottur. Allt af vönduðustu gerð. Stór 
skógivaxin lóð. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks.  

Urðarholt.
Vel staðsett 70 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við 
Urðarholt. Parket og flísar á gólfum. Svalir og tvö góð 
svefnherbergi. Upptekin loft og  töluvert af fermetrum sem 
eru undir súð sem ekki eru skráðir.  Verð. 25,5 m. 

Eyrarvegur á Selfossi. 
Mjög vandað og vel byggt  130 fm.  atvinnu- og 
skrifstofuhúsnæði. Límtréseiningar og viðhalslítil klæðning. 
Flott aðkoma, allt malbikað og næg bílastæði. Upptekin loft 
og stór vinduhurð.  Góðar Skriftofur. Allt nýmálað og topp 
viðhald. Getur losnað strax. Hagstætt verð: 18,9 m. 

Súlunes á Arnarnesi. 
Vel staðsett 216 fm. einbýli á Arnarnesi. Flottur garður 
og umhverfi. Stór stofa og eldhús. 4 svefnherbergui. 
Rúmgóður bílskúr.  Húsið þarfnast viðhalds og viðgerða. 
Verð: 61 m. 

Stórikriki.  Mosfellsbæ. 
Glæsilegt einbýli 260 fm.  á góðum stað Krikahverfi. Allar 
innréttingar fyrsta flokks. Eikarinnréttingar, skápar og hurðir, 
allt sér smíðað. Mikil lofthæð. Hiti í gólfum. Stór garður og 
lóð. Tvíbreiður bílskúr. Stór sólpallur. Heitur pottur. Hellulagt 
bílaplan.Gæði í gegn.    

Auðbrekka  25R 
Til sölu Lundur veislusalur og skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 
við Auðbrekku í Kópavogi. Lyftuhúsn. Húsnæðið er 597.6 
fm og þar af er veilsusalurinn ca 480 fm. Leyfi fyrir 250 
manns. Bar með setu- stofu, stórt svið, hljóðkerfi, Stórt og 
mikið dansgólf. Eldhús. V. 110 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

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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Daniel G. Björnsson 
lögg. Leigumiðlari. 

Lindarbyggð í Mosfellsbæ.
Vel staðsett, 177 fm. parhús á einni hæð í enda á lokaðri götu. Skógivaxið  umhverfi. Leikskóli í göngufæri. Barnvænt hverfi. 
Stór garður og hellulagt bílplan. 3 svefnherbergi. Stór stofa og sólskáli. Eignin þarfnast viðhlds. Laus við kaupsamning.  
Verð:  42,9 m. 
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netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

SALTKJÖT 
FRÁ 199KR/KG

FRÁBÆR
VERÐ

SALTKJÖT SÍÐUBITAR

VALIÐ SALTKJÖT

SALTKJÖT BLANDAÐ

SALTKJÖT ÓDÝRT



Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA HAFIN

FRUMSÝND 12. FEBRÚARFRUMSÝND 12. FEBRÚAR

-T.V., BIOVEFURINN

-S.G.S., MBL
THE CHOICE 8, 10:20
ALVIN & ÍKORNARNIR 5:50 ÍSL.TAL

THE BOY 8, 10:10
THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

13 HOURS   KL. 7:20 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:20
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:30
DADDY’S HOME  KL. 5:50

13 HOURS   KL. 5:30 - 8:30 - 10:20
13 HOURS VIP   KL. 5:30 - 8:30
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 5:30 - 8:30
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
DADDY’S HOME  KL. 8
STAR WARS 3D    KL. 5:30 - 8:30

13 HOURS   KL. 5 - 7:30 - 10:30
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:30
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:40
STAR WARS 2D   KL. 10:40

13 HOURS   KL. 6 - 9 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:35
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:50

13 HOURS   KL. 8 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8

EGILSHÖLL


WHAT CULTURE


DFW.COM

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stallonesti leikari íi í auk hl tkahlut kiverki- SylveS ster Stalsti leikari íi í auk hl tkahlutverki- SylveS ster Stall
óskarstilnefning

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna


THE NEW YORKER


TIME

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aukahlutverki

- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5 nm.a. Besta myndin
óskarstilnefningar


NEW YORK TIMES

Frábær grínmynd frá þeim sömu og færðu 
okkur BORAT

“Besta mynd Michael Bay”

“Ótrúleg sönn saga”

Nýjasta stórmynd leikstjórans 
Michael Bay

“Meistaraverk”


NEW YORK DAILY NEWS

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

A Blast    18:00, 22:30 
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd ENG SUB   18:00 
45 Years    18:00 
Youth    20:00 
Joy   20:00 
Marguerite    20:00 
A Perfect day    22:30 
 Rams / Hrútar ENG SUB   22:30 

 

Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Fyrirlestur
Hvað?  Opinn fundur á vegum 
Alþjóðamálastofnunar Háskóla 
Íslands og sendinefndar Evrópusam-
bandsins á Íslandi, undir yfirskriftinni 
EES-samningurinn og skuldbindingar 
Íslands
Hvenær?  12.00
Hvar?  Í Norræna húsinu
Samskipti Íslands við Evrópu 
grundvallast á samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið en hann 
veitir Íslendingum meðal annars 
tækifæri á að sækja sér nám, starfa 
og stunda viðskipti við önnur ríki 

innan álfunnar. Samningnum 
fylgja þó einnig töluverðar skuld-
bindingar og hefur Ísland staðið 
sig verst við að uppfylla þær af 
því 31 ríki sem er aðili að EES-
samningnum. Ríkisstjórn Íslands 
sendi frá sér skýrslu í desember sl. 
þar sem gerð er grein fyrir fram-
kvæmd samningsins og ýmsar 
tillögur settar fram um úrbætur. Á 
fundinum ætlar Páll Þórhallsson, 
formaður stýrihóps um fram-
kvæmd EES-samningsins og einn 
skýrsluhöfunda, að kynna helstu 
niðurstöður skýrslunnar. Claude 
Maerten, frá utanríkisþjónustu 
Evrópusambandsins, bregst við 
erindi Páls og ræðir EES-samning-
inn út frá sjónarhorni Evrópusam-
bandsins. Fundarstjóri er Siv Frið-
leifsdóttir, fyrrverandi ráðherra.

Tónlist
Hvað?  Djasskvöld á Húrra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Það er djasskvöld á Húrra í kvöld 
og er frítt inn. Þar kemur fram 
hljómsveit sem ætlar að leika 
djasstónlist og koma fólki í góðan 

gír fyrir vinnuvikuna sem fram-
undan er með seiðandi djass-
tónum.

Hvað?  DJ Kocoon þeytir skífum
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
Plötusnúðurinn DD Kocoon ætlar 
að þeyta skífum á hinum eina 
sanna Kaffibar í kvöld. Frítt er 
inn á viðburðinn og hefjast leikar 
klukkan 22.00.

Hvað?  Opinn míkrófónn
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Það er Open Mic kvöld á Húrra í 
kvöld, eða opinn míkrófónn. Þar 
getur fólk fengið að spreyta sig 
fyrir framan aðra. Um er að ræða 
kjörinn vettvang til þess að stíga 
sín fyrstu skref í uppistandi. Her-
legheitin hefjast klukkan 21.00.

Hvað?  Hljóðmálarinn
Hvenær?  19.30

 Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands og sendinefndar 
Evrópusambandsins á Íslandi, undir yfirskriftinni EES-samningurinn og skuld-
bindingar Íslands

DJ Kocoon ætlar að þeyta skífum á hinum eina sanna Kaffibar í kvöld.

Hvar?  Tjarnarbíó
Soundpainting er alþjóðlegt tákn-
mál sem notað er í listsköpun tón-
listarmanna, leikara og dansara. 
„Hljóðmálarinn“ notar hreyfingar 
til að eiga samskipti við listamenn 
á sviði – hann myndar hljóð, orð, 
hreyfingar og rými sem eru ein-
stök í hverju verki. Aðferðin varð 
til hjá tónskáldinu Walter Thomp-
son í New York fyrir 40 árum. Í dag 
eru til fleiri en 1.200 tákn sem geta 
leiðbeint listamönnum í sköp-
unarferlinu. Í fyrsta skipti í sögu 
íslenskra sviðslista munu áhorf-
endur geta séð verk sem er afurð 
þessa frumlega sköpunarferlis, 
með íslenskum listamönnum 
úr ólíkum fögum sem hafa lært 
aðferðina og sett upp tvær ein-
stakar sýningar. Það kostar 2.900 
krónur inn.

Listasýningar
Hvað?  Listasýning
Hvenær?  09.00
Hvar?  Gallerí Tukt
Listakonan Eva Rós verður með 
einkalistasýningu í Galleríi Tukt 
í dag. Sýning stendur frá klukkan 
09.00 til 17.00 og kostar ekkert 
inn. Gallerí Tukt er í Pósthús - 
stræti 3-5.

Hvað?  Lifandi teiknistund
Hvenær?  19.00
Hvar?  Listastofan
Þeir sem vilja koma og teikna 

geta komið í Listastofuna á Hring-
braut 119 og fengið að teikna. Það 
verður nakið módel á staðnum og 
einnig boðið upp á léttar veitingar. 
Það kostar 1.500 krónur inn en 
námsmenn fá 40 prósent afslátt ef 
þeir framvísa stúdentakorti.

Hvað?  Listasýningin Kona
Hvenær?  09.00
Hvar?  Gallery Orange
Listasýningin Kona fer fram í Gall-
ery Orange sem stendur í Ármúla 6. 
Þar sýna þeir Gunnar Gunnarsson 
og Finnbogi Gunnlaugsson lista-
verk sín. Opið er frá klukkan 9.00 
til 17.00 og er frítt inn á sýninguna.

Hvað?  Listasýning
Hvenær?  13.00
Hvar?  Listasafn ASÍ
Listafólkið Bryndís Snæbjörns-
dóttir og Mark Wilson standa 
fyrir listasýningu í Listasafni ASÍ á 
Freyjugötu 41.

Hvað?  Ástarsameindir
Hvenær?  10.00
Hvar?  Samband íslenskra myndlistar-
manna
Þær Halla Birgisdóttir, Katrín 
Eyjólfsdóttir, Ragnheiður Maísól 
Sturludóttir, Sigrún Hlín Sigurðar-
dóttir og Una Björg Magnúsdóttir 
standa á bak við listasýninguna 
Ástarsameindir sem fer fram í SÍM, 
Sambandi íslenskra myndlistar-
manna, í Hafnarstræti 16. Það er 
frítt inn og er opið frá klukkan 
10.00 til 16.00.
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565 6000 / somi.is

SAMLOKURNAR OKKAR 
ERU BESTAR Í DAG.

Samlokurnar okkar eru gerðar í dag 
og eru þess vegna langbestar í dag. 
Gríptu daginn! Á morgun gerum 
við svo aðrar samlokur í staðinn, 
því ferskleikinn skiptir öllu máli. Ferskt á hverjum degi



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

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 Two and a Half Men
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 A to Z
10.45 Covert Affairs
11.30 Á fullu gazi
12.00 Matargleði Evu
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
14.55 Scooby-Doo! Mystery Inc.
15.20 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga
15.45 Pretty Little Liars
16.30 ET Weekend
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 The Goldbergs
19.45 Grand Designs
20.35 Landnemarnir
21.15 Suits
22.00 The Art of More
22.45 Vice 4
23.15 Major Crimes
00.00 100 Code
00.45 Transparent
01.15 You’re The Worst
01.40 Mad Dogs
02.25 One in the Chamber
03.55 Did You Hear about the Morgans
05.35 Fréttir og Ísland í dag

17.15 The Amazing Race. All Stars
18.00 Drop Dead Diva
18.40 One Born - What Happened 
Next
19.30 Who Do You Think You Are
19.55 Hell’s Kitchen USA
20.40 My Dream Home
21.25 The Mysteries of Laura
22.10 Vampire Diaries
22.55 Pretty Little Liars
23.35 Who Do You Think You Are
00.00 Hell’s Kitchen USA
00.40 My Dream Home
01.25 The Mysteries of Laura
02.05 Vampire Diaries
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.25 The Armstrong Lie
13.25 One Direction. This is Us
14.55 Dumb and Dumber To
16.40 The Armstrong Lie
18.45 One Direction. This is Us
20.15 Dumb and Dumber To
Það eru liðin 20 ár síðan við kynnt-
umst félögunum Harry Dunne og 
Lloyd Christmas. Nú leggja þeir upp í 
ferðalag til að hafa upp á dóttur Har-
rys og athuga hvort hún geti gefið 
honum annað nýrað úr sér. Eins og 
við er að búast þá er þetta skraut-
legt ferðalag og ýmislegt sem kemur 
uppá á leiðinni. Með aðalhlutverk 
fara Jim Carrey og Jeff Daniels.
22.00 Changeling
00.20 Machete Kills
02.05 Journey to the End of the 
Night
03.35 Changeling

15.55 Hraðfréttir
16.10 Söngvakeppnin 2016
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.19 Sebbi
18.30 Skúli skelfir
18.42 Hrúturinn Hreinn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Varasamir vegir
21.10 Þýskaland ’83
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Í saumana á Shakespeare
23.15 Spilaborg
00.05 Ófærð
01.00 Kastljós
01.30 Fréttir
01.45 Dagskrárlok
01.55 Næturvarp
02.35 Næturvarp
03.35 Næturvarp
04.20 Næturvarp
05.00 Næturvarp
06.00 Næturvarp

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Hotel Hell
09.50 Minute to Win It
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.40 King of Queens
14.05 Dr. Phil
14.45 The Office
15.10 Scorpion
15.55 America’s Funniest Home 
Videos
16.20 Red Band Society
17.05 Jane the Virgin
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with 
 James Corden
19.50 The McCarthys
20.10 Difficult People
20.35 Baskets
21.00 Hawaii Five-0
21.45 Rookie Blue
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with 
James Corden
23.50 Secrets and Lies
00.35 The Good Wife
01.20 Elementary
02.05 Hawaii Five-0
02.50 Rookie Blue
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with 
James Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist

17.55 How I Met Your Mother
18.20 Friends
18.40 Two and a Half Men
19.05 Modern Family
19.30 Sjálfstætt fólk
20.05 Heimsréttir Rikku
20.40 Sisters
21.30 Klovn
22.00 The 100
22.45 Nikita
23.30 Dallas
00.10 Heimsréttir Rikku
00.40 Sisters
01.25 Klovn
01.50 The 100
02.35 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.00 Waste Management Phoenix 
Open
14.00 Inside The PGA Tour 2016
14.25 Golfing World 2016
15.15 Omega Dubai Desert Classic
19.45 PGA Tour 2016 – Highlights
20.40 Waste Management Phoenix 
Open

07.00 Útsending frá leik Bourne-
mouth og Arsenal
08.40 Útsending frá leik Chelsea 
og Manchester United 11.40 Út-
sending frá leik Man chester City og 
Leicester City í
13.20 Bein útsending frá leik 
South ampton og West Ham United 
í ensku úrvalsdeildinni.
15.00 Útsending frá leik Tottenham 
Hotspur og Watford 16.40 Premier 
League World
17.10 Útsending frá leik Liverpool 
og Sunderland í ensku úrvals-
deildinni.
18.50 Football League Show
19.20 Útsending frá leik Chelsea og 
Manchester United
21.00 Messan
22.20 Útsending frá leik Bourne-
mouth og Arsenal
00.00 Messan

11.50 Útsending frá leik Dallas Mav-
ericks og San Antonio Spurs í NBA.
13.40 Útsending frá leik Roma og 
Sampdoria í ítölsku úrvalsdeildinni.
15.20 Útsending frá leik Grinda-
víkur og Stjörnunnar í Domino’s-
deild karla.
16.55 Körfuboltakvöld
18.30 Spænsku mörkin 2015/2016
19.00 Bein útsending frá leik Kefla-
víkur og Grindavíkur í Dominos 
deild karla.
21.00 Útsending frá Super BOWL 
50 þar sem Denver Broncos og 
Carolina Panthers mætast.
23.30 Útsending frá leik Levante og 
Barcelona
01.10 Formúla E 2015/16

07.00 Ævintýri Tinna
07.23 Lína Langsokkur
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Brunabílarnir
08.25 Skógardýrið Húgó
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 Tommi og Jenni
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur og félagar
10.55 UKI
11.00 Ævintýri Tinna
11.23 Lína Langsokkur
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Brunabílarnir
12.24 Skógardýrið Húgó
12.46 Ævintýraferðin
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Gulla og grænjaxlarnir
13.55 Tommi og Jenni
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur og félagar
14.55 UKI
15.00 Ævintýri Tinna
15.23 Lína Langsokkur
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Brunabílarnir
16.24 Skógardýrið Húgó
16.46 Ævintýraferðin
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Gulla og grænjaxlarnir
17.55 Tommi og Jenni
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur og félagar
18.55 UKI
19.00 Alpha og Omega

Dóra könnuður  
17:00

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:35
LANDNEMARNIR
Kristján Már fjallar um frægustu landnámskonu Íslands, 
Auði djúpúðgu. Eiginmaður hennar og sonur voru drepnir á 
Bretlandseyjum og  Auður flúði til Íslands. Hún nam 
Hvammsfjörð og var sögð afbragð annarra kvenna.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

Mánudagur 8.  febrúar 2016
 
 
 
Stöð 2:
Kl. 20:35
LANDNEMARNIR (efst)
Kristján Már fjallar um frægustu landnámskonu Íslands, Auði djúpúðgu. 
Eiginmaður hennar og sonur voru drepnir á Bretlandseyjum og  Auður 
flúði til Íslands. Hún nam Hvammsfjörð og var sögð afbragð annarra 
kvenna.

 
Stöð 2:
Kl. 19:45
GRAND DESIGNS
Kevin McCloud fylgir útvöldu fólki eftir við að byggja draumahúsið og 
þar er drifkraftur og framúrstefnulegur arkitektúr allsráðandi.
 
 
Stöð 2:
Kl. 21:05
SUITS
Skemmtilegir þættir um hinn eitursnjalla Mike Ross sem áður fyrr hafði 
lifibrauð sitt af því að taka margvísleg próf fyrir fólk gegn greiðslu. 
 
Stöð 2:
Kl. 21:50
THE ART OF MORE 
Stórgóðir og vandaðir spennuþættir sem fjalla um það sem gerist á bak 
við tjöldin í listaheiminum í New York en þar er ekki allt sem sýnist.                                                                                    
 
Stöð 2:
Kl. 22:35
VICE  (ný þáttaröð  sticker og HBO logo)
Ferskur og vandaður fréttaþáttur frá HBO þar sem rýnt er ofan í kjölinn 
á ýmsum hitamálum um víða veröld.
 
Stöð 2 BÍÓ:
Kl. 22:00
CHANGELING
Dramatísk og hörkuspennandi mynd með Angelinu Jolie í aðalhlutverki. 
 
Stöð 2 GULL:
Kl. 21:30
KLOVN
Sprenghlægilegir þættir um þá félaga Frank og Casper og ótrúleg 
ævintýri þeirra sem eru oft á tíðum meira en lítið neyðarleg.
 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 22:00
CHANGELING
Dramatísk og hörkuspennandi 
mynd með Angelinu Jolie í 
aðalhlutverki. 
 

 | 22:35
VICE
Ferskur og vandaður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 19:45
GRAND DESIGNS
Kevin McCloud fylgir útvöldu 
fólki eftir við að byggja 
draumahúsið og þar er 
drifkraftur og framúrstefnu-
legur arkitektúr allsráðandi.
 

 | 21:05
SUITS
Skemmtilegir þættir um hinn 
eitursnjalla Mike Ross sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af 
því að taka margvísleg próf 
fyrir fólk gegn greiðslu. 
 

 | 21:50
THE ART OF MORE
Stórgóðir og vandaðir 
spennuþættir sem fjalla um 
það sem gerist á bak við 
tjöldin í listaheiminum í New 
York en þar er ekki allt sem 
sýnist. 

 | 21:30
KLOVN
Sprenghlægilegir þættir um þá 
félaga Frank og Casper og 
ótrúleg ævintýri þeirra sem 
eru oft á tíðum meira en lítið 
neyðarleg.
 

SNÝR AFTUR

NÝ ÞÁTTARÖÐ!
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Háholt 14, Mosfellsbær • Sími: 588 5530 • berg@berg.is www.berg.is • GSM 897 0047

Glæsilegur sumarbústaður við 
Sogið
Tæpir 100 fm. á glæsilegum stað.  Stórir pallar úr harðviði. 
Gestahús og heitur pottur. Allt af vönduðustu gerð. Stór 
skógivaxin lóð. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks.  

Urðarholt.
Vel staðsett 70 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við 
Urðarholt. Parket og flísar á gólfum. Svalir og tvö góð 
svefnherbergi. Upptekin loft og  töluvert af fermetrum sem 
eru undir súð sem ekki eru skráðir.  Verð. 25,5 m. 

Eyrarvegur á Selfossi. 
Mjög vandað og vel byggt  130 fm.  atvinnu- og 
skrifstofuhúsnæði. Límtréseiningar og viðhalslítil klæðning. 
Flott aðkoma, allt malbikað og næg bílastæði. Upptekin loft 
og stór vinduhurð.  Góðar Skriftofur. Allt nýmálað og topp 
viðhald. Getur losnað strax. Hagstætt verð: 18,9 m. 

Súlunes á Arnarnesi. 
Vel staðsett 216 fm. einbýli á Arnarnesi. Flottur garður 
og umhverfi. Stór stofa og eldhús. 4 svefnherbergui. 
Rúmgóður bílskúr.  Húsið þarfnast viðhalds og viðgerða. 
Verð: 61 m. 

Stórikriki.  Mosfellsbæ. 
Glæsilegt einbýli 260 fm.  á góðum stað Krikahverfi. Allar 
innréttingar fyrsta flokks. Eikarinnréttingar, skápar og hurðir, 
allt sér smíðað. Mikil lofthæð. Hiti í gólfum. Stór garður og 
lóð. Tvíbreiður bílskúr. Stór sólpallur. Heitur pottur. Hellulagt 
bílaplan.Gæði í gegn.    

Auðbrekka  25R 
Til sölu Lundur veislusalur og skrifstofuhúsnæði á efstu hæð 
við Auðbrekku í Kópavogi. Lyftuhúsn. Húsnæðið er 597.6 
fm og þar af er veilsusalurinn ca 480 fm. Leyfi fyrir 250 
manns. Bar með setu- stofu, stórt svið, hljóðkerfi, Stórt og 
mikið dansgólf. Eldhús. V. 110 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
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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
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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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Daniel G. Björnsson 
lögg. Leigumiðlari. 

Lindarbyggð í Mosfellsbæ.
Vel staðsett, 177 fm. parhús á einni hæð í enda á lokaðri götu. Skógivaxið  umhverfi. Leikskóli í göngufæri. Barnvænt hverfi. 
Stór garður og hellulagt bílplan. 3 svefnherbergi. Stór stofa og sólskáli. Eignin þarfnast viðhlds. Laus við kaupsamning.  
Verð:  42,9 m. 

Breski ljósmyndarinn Mick 
Rock er yfirleitt kallaður 
„maðurinn sem myndaði 
áttunda ártuginn“ vegna 
þess að hann myndaði 

flestar af stærstu stjörnum tónlistar-
sögunnar. Hann er enn að mynda, en 
á meðal þeirra sem Mick hefur mynd-
að í gegnum tíðina eru Queen, David 
Bowie, Syd Barrett, Lou Reed, Iggy 
Pop, Blondie, Snoop Dogg, The Killers 
og svo mætti lengi telja. Af öllum þeim 
listamönnum sem Mick vann með var 
samband hans við David Bowie eitt 
það farsælasta.

Mick og David Bowie voru vinir 
og tók hann fjölmargar myndir af 
David sem eru orðnar þekktar. Hann 
tók til dæmis myndir fyrir umslögin 
utan um nokkrar af plötum Bowies, 
ásamt því að hafa tekið upp og leik-
stýrt nokkrum þekktum tónlistar-
myndböndum hans, við lögin Space 
Oddity og Life on Mars. „Í gamla 
daga, í kringum árið 1970, var ég að 
skrifa greinar fyrir tímarit sem fylgdu 
myndunum mínum, þetta var svona 
pakkadíll til að spara fyrirtækjunum 
peninga, því ég gat skrifað svo-
lítið eftir að hafa verið í Cambridge-
háskóla. Einn daginn fékk ég kynn-
ingareintak af plötunni Hunky Dory 
og fór á tónleika með David Bowie í 
kjölfarið í Birmingham Town Hall, 
það voru 400 manns á tónleikunum. 
Eftir tónleikana fór ég baksviðs og 
heilsaði David, ég man að hann sagði 
þá: „Ég kann vel við nafnið þitt.“ Ég 
tók myndir baksviðs og af honum á 
sviðinu, það var mjög töfrandi að sjá 
hann á sviðinu,“ segir hann, spurður 
út í sín fyrstu kynni af Bowie. Mick, 
sem er fæddur árið 1948, var skírður 
Michael David Rock. Bowie var 
hrifinn af nafni Micks en Bowie var 
sjálfur skírður David Robert Jones en 
breytti sínu. „Já, hann breytti nafninu 
sínu því honum var ruglað saman við 
Davy Jones úr The Monkees.“

Mick líkir sinni fyrstu upplifun af 
Bowie við þá tilfinningu sem hann 
upplifði þegar hann sá Freddy Merc-
ury fyrst á sviði. „Það var töfrandi 
og sérstakt að sjá hann á sviði. Ára 
þeirra náði langt út fyrir þá tón-
leikastaði og áhorfendahópa sem 

þeir voru að spila fyrir á þeim tíma.“
Þegar Mick og David hittust fyrst 

náðu þeir vel saman og þá sérstaklega 
vegna þess að þeir höfðu svipaðan 
tónlistarsmekk. „Það sem hjálpaði til, 
var að ég  tók einnig viðtal við hann og 
þess vegna ræddum við mikið saman. 
David var mikill aðdáandi Syds Bar-
rett og ég þekkti hann, hafði tekið 
viðtal við hann og myndað hann. Ég 
var aðdáandi Velvet Underground 
og The Stooges, sem voru lítt þekktar 
hljómsveitir þá því þær höfðu ekki 
selt mikið af plötum. David hafði hitt 
Lou Reed og Iggy Pop í New York, það 
tengdi okkur enn frekar og ég kynntist 
mörgum í gegnum David,“ segir Mick 
um fyrstu samskiptin.

Urðu þeir miklir vinir og fór David 
að bjóða Mick á tónleika og Mick fór 
að mynda hann oftar. Mick starfaði 
sem ljósmyndari Bowies á árunum 
1972 og 1973 og átti sinn þátt í því að 
gera Ziggy Stardust að þeirri goðsögn 
sem þetta annað sjálf Davids Bowie í 
raun er.

Mick hefur ávallt farið sínar leiðir í 

listsköpun sinni. „Mér var saman hvað 
útgáfufyrirtækin og blöðin sögðu eða 
vildu. Ég gerði það sem ég vildi og ég 
vildi að listamaðurinn fílaði mynd-
irnar.“

Í haust kom út bókin The Rise of 
David Bowie, 1972–1973 í takmörk-
uðu upplagi og var þar að finna mynd-
ir Micks frá ferli Bowies. Spurður út í 
samband sitt við David Bowie, sem 
lést í sðasta mánuði, í seinni tíð segir 
Mick að þeir hafi ekki hist oft.. „Ég 
hitti hann ekki oft síðustu árin, sam-
skipti okkar fóru mest fram í gegnum 
tölvupósta. Við settum bókina saman 
og hún var eiginlega uppseld áður en 
hún kom út. Okkar síðustu samskipti 
voru í um það leyti.”

Ljósmyndarinn hefur gefið út 
fjölda bóka og þá hefur hann einn-
ig farið um allan heim og haldið 
sýningar en hefur ekki enn komið til 
Íslands, þó svo að hann hafi áhuga 
á því. Segist hann treysta á að félagi 
hans  útvarpsmaðurinn Smutty Smiff, 
aðstoði hann við að koma til landsins 
einn daginn.

Hann myndaði áttunda áratuginn
Breski ljósmyndarinn Mick Rock hefur marga fjöruna sopið og hefur í áratugi myndað stærstu stjörnur heims. Átti 
í farsælu samstarfi við sjálfan David Bowie og sinn þátt í að gera Ziggy Stardust að goðsögninni sem raun ber vitni. 
Gunnar Leó  Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Nokkur þekkt plötuumslög eftir Mick Rock:

l David Bowie
l Lou Reed
l Iggy Pop
l Queen
l The Sex Pistols
l The Ramones
l Blondie
l Rocky Horror Picture Show

l Snoop Dogg
l The Killers
l Ellie Goulding
l Alicia Keys
l Michael Buble
l Daft Punk
l Mötley Crüe

Nokkur þekkt nöfn sem Mick Rock hefur myndað:

Breski ljósmyndarinn Mick Rock er hér ásamt félaga sínum David Bowie en bók þeirra félaga, The Rise of David Bowie, kom út í 
haust. Bókin kom út í takmörkuðu upplagi og seldist strax upp. MynD/GETTy

Myndin var notuð á umslag plötunnar 
Raw Power, eftir Iggy and The Stooges

l Syd Barrett - The Madcap 
Laughs
l Lou Reed - Transformer og 
Coney Island Baby
l Iggy and the Stooges - Raw 
Power
l Queen - Queen II en sú 
mynd var svo endurspegluð 

í tónlistarmyndbandinu við 
lagið Bohemian Rhapsody. Þá 
tók hann einnig myndina á 
plötunni Sheer Heart Attack .
l The Ramones - End of the 
Century
l Joan Jett - I Love Rock ’n’ Roll
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Miðasala á tix.is, miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

Tónlist hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verður flutt á sviði Eldborgar þann 12. febrúar. 

Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni, en verkið er 

45 ára í ár. Meðlimir TRÚBROTS, þau Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens, skipa 

hljómsveitina ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni, Friðriki Karlssyni, Gunnlaugi Briem, Jóhanni Ásmundssyni, 

Pétri Grétarssyni, Stefáni Jakobssyni, Andra Ólafssyni og Stefaníu Svavarsdóttur. Ekki missa af sannkallaðri 

veislu í Hörpu þar sem tónlist TRÚBROTS fær að hljóma og andi hippakynslóðarinnar svífur yfir vötnum.

12. febrúar í Eldborg



Ég prófaði þessa týpu í 
Sumar gleðinni þegar ég var 
þar á móti Hemma Gunn, 
eftir að hafa séð af mér 

mynd síðan ég var krakki, íklæddur 
matrósafötum. Tengdi hugmyndina 
um hvernig ég væri sem fullorðinn 
maður í svona fötum við Steina 
og Olla, sem þá voru í sams konar 
fötum og fékk út Pétur prakkara. 
Hann fékk skömmu síðar nafnið 
Bjössi bolla, eiginlega óvart,“ segir 
Magnús Ólafsson leikari og hýsill 
Bjössa Bollu til rúmlega þrjátíu ára. 
Magnús segir Bjössa fagna bolludeg-
inum, og sé gjarnan nóg um að vera 
hjá kappanum þennan dag.

Magnús segir stórmerkilegt 
hvernig Bjössi virðist flytjast milli 
kynslóða, en börn í dag eru ekkert 

frábrugðin þeim sem horfðu á hann 
í Stundinni okkar fyrir þrjátíu árum. 
„Þá var náttúrulega engin sam-
keppni, svo flestir horfðu á þetta. 
Nú hefur þetta fólk vaxið og eignast 
sín börn, sem horfa á Bjössa bollu á 
VOD-leigunni,“ segir hann og hlær. 
„Ekki alls fyrir löngu kallaði konan 
mín á mig úr forstofunni, þar sem 
tveir fimm ára strákar biðu og báðu 
um að fá að hitta Bjössa bollu.

Ég átti alls ekki von á þetta yrði 
svona vinsælt. Þessi týpa sló í gegn í 
Sumargleðinni þegar hún ferðað-
ist um landið hérna í gamla daga, 
og ég bara hringi upp í sjónvarp 
og býð þeim einn þátt. Úr verður 
tveggja ára samningur,“ útskýrir 
Magnús og vottar fyrir stolti. Hann 
segist greinilega hafa hitt á ein-

hvern húmor þarna, en þrátt fyrir 
að Bjössi sé mikill barnakarl, þá 
hefur hann verið nokkuð iðinn 
við að mæta í steggjanir og gæs-
anir. Kemur blaðamanni töluvert 
á óvart, þegar Magnús segir Bjössa 
hafa verið nokkuð óheflaðan á full-
orðinsskemmtununum sem fylgdu 
umræddri Sumargleði, og hann geti 
því spjarað sig vel á hvers kyns sam-
komum.

„Bjössi er svo að fara aftur af stað, 
nú ætlar að hann að stefna á að fara 
um allt land og þræða bæjarhá-
tíðirnar með sumrinu. Hann hefur 
komið sér í samband við Bjarna 
töframann svo þetta verður næsti 
kafli í farsælli tilveru Bjössa bollu,“ 
segir Magnús yfir sig spenntur að 
lokum. gudrun@frettabladid.is

Bjössi bolla  

Bjössi bolla stendur undir nafni og 
hefur að eigin sögn tekið sig gríðar-
lega á í mataræðinu undanfarna 
mánuði og ár. En bollan stendur 
alltaf fyrir sínu og hér er fiskibollu-
uppskrift sem gæti komið til móts 
við sykursætu bollurnar að ein-
hverju leyti.

800 fiskhakk
1 meðalstór laukur, smátt saxaður
1 msk. Aromat
Salt og nýmalaður pipar, magn eftir 
smekk
Kornax-hveiti eftir smekk
1 brúnegg
3 msk. smjör, brætt
1 dl. mjólk

Blandið fiskhakkinu og lauknum 
saman í skál. Þjappið deiginu jafnt 
niður í skálina og skiptið í fjóra 
hluta með því að skera létt i deigið. 
Takið einn hluta upp úr skálinni 
og leggið til hliðar. Fyllið það hólf 
með hveiti og kryddið til með Aro-
mat, salti og pipar. Bætið egginu og 
smjörinu saman við og blandið öllu 
mjög vel saman, bætið mjólkinni 
smám saman við eða þar til þið 
eruð ánægð með áferðina á farsinu. 

Hitið smjör á pönnu, mótið 
bollurnar með tveimur 
skeiðum og steikið þær 
í 3 - 4 mínútur á hvorri 
hlið. Þegar bollurnar eru til-
búnar setjið þið þær í rúm-
góðan pott, hellið sjóðandi 
vatni yfir og leyfið þeim að 
malla við vægan hita í 20-30 mín-
útur.

Takið bollurnar upp úr soðinu, 
þykkið soðið með smjörbollu eða 
maizena. Leyfið sósunni að malla í 
smá stund og smakkið til með salti, 
pipar og fisktening ef ykkur finnst 
þurfa meira bragð. Berið bollurnar 
fram með soðnum kartöflum, sósu 
og sultu.

Fiskibollurnar  
hennar ömmu

Bjössi bolla er mikill bollu-
dagskarl og veit nákvæm-

lega hvernig best er að 
haga sér á þessum 
árlega gleðidegi. Hér 
leiðbeinir hann þeim 

sem mögulega gætu 
átt til að flækja 
ferlið eitthvað.

„Ta k t u  e i n a 
bollu, settu mik-

inn rjóma og 
súkkulaði ofan 
á. Svo er mikilli 
rabbabarasultu 

smellt á milli með 
rjómanum, namm-
nammnamm, og 

borðist hratt og næstu 
fimm bollur eru svo 

framreiddar og étnar alveg 
eins,“ segir hann og rekur um 
stórbrotna hláturroku.

100 g smjör
2 dl vatn
2 msk. sykur
110 g Kornax-hveiti
3 stór brúnegg (eða fjögur lítil)

l Hitið 
ofninn 
í 200°C 
(blástur).

l Hitið 
vatn, 
smjör 
og sykur 
saman í 
potti og 
látið suðuna 
koma upp. 
Gott er að 
láta vatn, sykur 
og smjör sjóða 
vel saman í tvær til 
þrjár mínútur áður en 
hveitið er sett út í.

l Setjið hveiti út í, hrærið saman og 
látið kólna í 4 mínútur.

l Takið pottinn af hitanum og setj-
ið eggin út í eitt í einu, sláið vel 
saman á milli. Það er líka ágætt 
að setja deigið í hrærivélarskál 
og hræra þannig saman.

l Setjið í sprautupoka og sprautið 
bollunum á pappírsklædda 
bökunarplötu en það má auð-
vitað gera það líka með tveimur 
skeiðum.

l Bakið bollurnar í 25–30 mínútur, 

það er mikilvægt að opna ekki 
ofninn fyrstu 15 mínúturnar af 
bökunartímanum því þá er hætta 
á að bollurnar falli.

Uppskrift frá Evu Laufeyju Kjaran.

Skotheldar 
bolludagsbollur

Gómsætar eru þær. Þessar hafa fengið 
smá yfirhalningu, og eru baðaðar í 

karamellusósu með kurli ofan á. Upp-
skriftina má finna inná  

evalaufeykjaran.com

Magnús Ólafsson hristi Bjössa bollu fram úr erminni 
fyrir rúmum þrjátíu árum. Hann er ekkert af baki 
dottinn og fagnar nú bolludegi sem aldrei fyrr. 

í  sínu í dag  

Bjössi er mikill bollukarl og fagnar 
því deginum með bollum, fiski og 
vatnsdeigs. 

Girnilegar eru þær, fiskiboll-
urnar af gamla skólanum. 
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Norski hönnuðurinn og innan húss - 

arkitekt  inn Jahn Aamodt er maðurinn 

á bak við Timeout hæg inda stól inn.  

Hann hefur unn ið til fjölda verð launa 

fyrir hönn un sína en við stönd um fast  

á því að Timeout hæginda stóllinn sé 

hans 9. sinfónía. Stóllinn er nútíma -

legur en um leið alveg tímalaus.

T I M E O U T  HÆ G I N D A S T Ó L L I N N

TIMEOUT stóll, verð: 299.990 kr.
TIMEOUT skemill, verð: 79.990 kr.

J a h n A a m o d t

T I M E O U T

TIMEOUT ER FÁANLEGUR Í MÖRGUM LITUM Í LEÐRI OG ÁKL ÆÐI.

Einhvern veginn kom upp 
sú hugmynd að senda inn 
umsókn. Við höfum alveg 
hugsað um þetta áður, 
þar sem þetta gæti hent-

að okkur einstaklega vel á sumrin 
samhliða tónlistarbransanum. Við 
eigum líka nokkuð marga vini sem 
starfa í flugfreyjubransanum,“ segir 
Ásgeir, nokkuð spenntur fyrir kom-
andi sumri. Hann blæs kröftuglega 
á allar getgátur um að StopWaitGo 
sé að leggja upp laupana, og segir 
haustin og veturna einfaldlega 
annasömustu tíma fyrirtækisins 
og sumarið yfirleitt nýtt í einhvers 
konar undirbúning fyrir átökin. 
„Það smellpassar sennilega með 
svona starfi.“

Líkt og flestir ættu að vita, hefur 
StopWaitGo verið ansi ráðandi á sviði 
íslenskrar tónlistar um dágott skeið, 
og má eiginleg ganga svo langt að tala 
um að þríeykið, sem auk bræðranna 
inniheldur Sæþór Kristjánsson, sé 
sannkölluð smellaframleiðsla.

Aðspurður hvort svo kært sé á 
milli þeirra bræðra að ekki komi 
annað til greina en að starfa saman 
skellir Ásgeir upp úr og viðurkennir 
að í gegnum tíðina hafi þeir yfir-
leitt alltaf unnið saman, en aðeins 

rétt um fjórtán mánuðir eru á 
milli bræðranna. „Það er ógeðs-
lega gaman og það er kannski 
pínu fyndið til þess að hugsa að 
það skiptir ekki máli hvort um er 
að ræða störf í tónlist eða öðru, 
við höfum nánast allaf verið í því 
sama.“

Eflaust má ganga að því vísu 
að einhver spenna hafi gripið 
um sig þegar umsóknir 
voru sendar, þar sem vel 
hefði geta farið svo 
að aðeins annar 
hefði fengið inni 
hjá Icelandair. 
„ Ég  va r  m u n 
lengur að fá símtal 
en Pálmi, en það var 
kannski ekkert rosalega 
mikið stress,“ segir hann 
kíminn en bætir svo alvöru-
gefnari við: „Við sóttum um með 
því hugarfari að það yrði gaman ef 
báðir kæmust inn, en allt yrði þetta 
tæklað í góðu. Þetta er svo bara 
vinna sem maður segir ekki nei við 
ef tækifærið gefst.“

Bræðurnir hafa nú þegar sótt 
eitt námskeið og sitja svo næsta í 
vor. Þeir hyggjast byrja að þjóna 
gestum háloftanna í júní. „Nei, ég 

StopWaitGo bræður 
hefja sig til flugs
Ásgeir Orri og Pálmi Ragnar Ásgeirssynir, tveir þriðju StopWaitGo  
hópsins, munu í sumar blanda sér í flugfreyjubransann, er þeir taka 
sér stöðu innan raða Icelandair. Þeir hafa lengi litið starfið hýru auga.

Bræðurnir eru að vonum spenntir fyrir komandi sumri en undirstrika að StopWaitGo muni alls ekki sitja á hakanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

No more - Glowie
Unbroken - María 

Ólafsdóttir
Once Again - Friðrik Dór
Skál fyrir þér - Friðrik Dór
Rauða nótt - Alda Dís

Stop Wait Go 
hefur átt góðu gengi 

að fagna undanfarin ár 
og má hér sjá nokkra 

vinsælustu smelli 
þríeykisins frá í fyrra í 

flutningi einhverra vin-
sælustu tónlistarmanna 

landsins.

er ekkert stressaður yfir því, en það 
yrði mjög fyndið ef fólk tæki upp á 
að syngja fyrir okkur og gauka að 
hugmyndum,“ svarar Ásgeir þegar 
hann er spurður hvort hann eigi 
von á að fólk reki upp stór augu 
þegar það mæti honum uppstríl-
uðum í flugvélardyrunum.

„Þetta er bara virkilega spenn-
andi tækifæri, og ég hlakka 

mikið til að takast á við 
þetta starf.“  

gudrun@frettabladid.is
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– fyrst og   fremst
ódýr!

AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillur og/eða m

yndabrengl.

449kr.
stk.

Tilbúinn baunasúpugrunnur

1199kr.
kg

Krónu saltkjöt, blandað

99kr.
kg

Laukur
379kr.

pk.
Ísl. gulrætur í poka 500g

297kr.
kg

Ísl. rófur

198kr.
kg

Ísl. Milva kartöflur í lausu

179kr.
pk.

Líf gular hálfbaunir

2398kr.
kg

Goða saltkjötsbitar, beinlausir
 

Saltkjöt og baunir 
í einum grænum eða frá grunni!



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

20 TIL
80%

AFSLÁTTUR!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

AR
G

H
!!!

 0
80
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#6

KING KOIL 
MORENA

Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 278.711 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

139.356 kr.

LÍKUR Á
LAUGARDAG!

12MÁN.
VAXTALAUSAR

GREIÐSLUR!

ÚTSÖLUNNI 

ROYAL CORINNA(90x200 cm)FULLT VERÐ 83.709 kr.ÚTSÖLUVERÐ58.596 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

30%
AFSLÁTTUR!

Við erum stolt af því að vera 
fyrsta umhverfisvottaða prent- 
smiðjan á Íslandi frá árinu 2000.
Vistvæn framleiðsla alla leið.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Forval stendur nú yfir fyrir for-
setakosningar í Bandaríkj-
unum og eins og vanalega er 

öll umgjörð í kringum kosninga-
baráttuna mun yfirgengilegri en 
sú sem við eigum að venjast hér á 
landi. Frambjóðendur fljúga ríkja á 
milli, halda innblásnar þrumuræður 
og smella einum rennblautum á öll 
ungbörn sem þeir komast í tæri við. 
Í yfirdrifnum og þjóðrembings-
legum framboðsauglýsingum er 
hefð fyrir því að fara ekki í málefnin 
nema að vaða duglega í manninn í 
leiðinni. Ekki er verra ef hægt er að 
moka einhverjum beinagrindum úr 
skáp mótherjans. Óábyrgri notkun á 
netpósti, framhjáhöldum, mannáti 
– allt er leyfilegt og barist er til síð-
asta blóðdropa.

Það má margt segja um Banda-
ríkin en því verður ekki neitað að 
Kaninn kann að búa til „sjóv“. Það 
skipti engu máli þó ég kynni ekki 
reglur leiksins þegar ég var dreginn 
á hafnaboltaleik í Bandaríkjunum 
fyrir nokkrum árum. Ég sat bara 
sáttur með frauðputtann minn, 
hakkaði í mig hnetur og sönglaði 
með heimamönnum í takt við falska 
orgelið á milli þess sem orrustu-
þotur flugu yfir völlinn. Ég man ekki 
einu sinni hvort liðið vann. Sjóvið 
var það sem upp úr stóð, alveg eins 
og í pólitíkinni.

Á Íslandi er kosningabarátta 
smærri í sniðum. Fólk þiggur Braga-
kaffi og þurrar kleinur á kosninga-
skrifstofum frambjóðendanna og 
spjallar um jarðgöng og flugvelli. 
Þeir allra heppnustu fá kannski 
barmmerki eða blöðru. Þetta er auð-
vitað hundleiðinlegt til lengdar. Af 
hverju ekki að hætta að pæla svona 
mikið í innihaldinu og fara að gefa 
umgjörðinni meiri gaum? Svona 
fyrst að innihaldið er hvort eð er 
ekki betra en Sigmundur Davíð og 
Bjarni Ben. Næst kýs ég þann sem 
býður upp á orrustuþotur.

Skítt með 
innihaldið
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