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Fréttablaðið í dag
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vantar sýningar
aðstöðu, segir 
Guðrún 
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meistarar í körfubolta. 12

tÍMaMót Stofnaði félag nem
enda með íslenskuna sem annað 
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plús 2 sérblöð l fólk   
l  fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Kisurnar kættu á Korputorgi  Ættleiðingardagur Dýrahjálpar var á Korputorgi í gær. Þá gat fólk sem langar að ættleiða dýr skoðað þau. Einungis kisur voru á sýningunni en nokkrum þeirra 
var bjargað úr iðnaðarhúsnæði í Reykjavík í október. Þar björguðu starfsmenn Matvælastofnunar fimmtíu köttum. Hægt er að sækja um að ættleiða dýr á dyrahjalp.is. fréttablaðið/ernir

lögregluMál Einstaklingur utan 
lögreglunnar hefur réttarstöðu 
grunaðs manns í rannsókn héraðs
saksóknara á meintri spillingu innan 
fíkniefnadeildar lögreglunnar.

Upphaf rannsóknarinnar má rekja 
til lögreglufulltrúa sem var vikið frá 

störfum er formleg rannsókn héraðs
saksóknara á hendur honum hófst.

Fyrrnefndur einstaklingur sem 
grunaður er um að tengjast fíkni
efnaheiminum mun í yfirheyrslu hjá 
héraðssaksóknara hafa viðurkennt 
að lögreglufulltrúinn hafi að minnsta 

kosti einu sinni varað hann við því 
að lögreglan hygðist framkvæma 
húsleit í húsnæði sem hann hafði 
aðkomu að og grunur lék á að í væru 
fíkniefni. Þannig tókst að tæma hús
næðið áður en aðgerð lögreglunnar 
hófst.

Lögreglufulltrúinn hefur í lengri 
tíma sætt ásökunum samstarfs
manna og almennings um óeðlileg 
samskipti við aðila í fíkniefnaheim
inum, þar á meðal hinn grunaða.

Lögreglufulltrúinn er grunaður 
um að hafa lekið upplýsingum um 

störf lögreglu og þannig spillt rann
sóknum og aðstoðað aðila í undir
heimunum.

Ólafur Þór Hauksson héraðs
saksóknari segir rannsókn málsins 
miða vel. Hann getur ekki tjáð sig 
um málið að öðru leyti. – fbj / sjá síðu 6

Lögreglumaður talinn hafa spillt húsleit
Talið er að lögreglufulltrúi sem var vikið úr starfi hafi varað einstakling í fíkniefnaheiminum við yfirvofandi húsleit svo ekkert fannst.

uMhverfisMál Fiskimjölsverk
smiðjur brenna nú olíu við fram
leiðsluna að miklu leyti eftir mikla 
verðlækkun á olíu.

Félag fiskimjölsframleiðenda 
(FÍF) óskar eftir tugprósenta lækkun 
á rafmagnsverði frá Landsvirkjun 
til að jafna olíuverðið svo að verk
smiðjurnar geti verið umhverfis
vænni.

„Við förum bara fram á það að raf
magn geti verið fyrsti kosturinn,“ 
segir Jóhann Peter Andersen, fram
kvæmdastjóri FÍF.

Björgvin Skúli Sigurðsson hjá 
Landsvirkjun segir ekki hægt að 
verða við kröfu verksmiðjanna.

„Við vonum auðvitað að hrein
leiki íslensku raforkunnar réttlæti 
hærra verð fyrir hana miðað við 
mengandi olíu, enda eru aðstæður 
á mjölmörkuðum nú mjög góðar,“ 
segir Björgvin. – shá / sjá síðu 4

Vilja afslátt því 
olíuverð lækkaði

fólk Verið er að leggja lokahönd 
á gerð heimildarmyndarinnar 
Can't Walk Away, þar sem fjallað 
er um tónlistarmanninn og sölu
manninn Herbert Guðmundsson.

„Við erum búnir að elta hann 
meira og minna í fimm ár,“ segir 
Ómar Örn Sverrisson sem gerir 
myndina ásamt Friðriki Grétars
syni.

„ My n d i n  ve r ð u r 
opinská og hreinskil
in, það verður sagt 
frá öllu. Það koma 
móment þarna sem 
eru erfið, bæði ófarir 
og gaman,“ segir 
H e r b e r t  s e m 
lenti í ýmsum 
ra u n u m  v i ð 
gerð myndar
innar. 
– glp / sjá síðu 26

Herbert segir allt 
í heimildarmynd



hágæða vítamín  

Lægir mikið vestan til á landinu seint í dag, 
Gengur í SA 13-20 á austanlands. Snjókoma 
eða slydda með köflum NA- og A-lands.  
Sjá Síðu 16

Veður Upplestur í húsgagnaverslun

Trúmál Ástjarnarsókn krefst þess 
að Hafnarfjarðarbær greiði 60 
milljónir króna í kostnað við að 
byggja húsnæði fyrir sóknina í 
Vallahverfinu í Hafnarfirði. Byggja 
á safnaðarheimili og kirkju á lóð 
sóknarinnar á næstu árum. Sóknin 
hefur þegar fengið lóðina ókeypis 
frá Hafnarfjarðarbæ.

„Við erum að óska eftir stuðn
ingi bæjarfélagsins, eins og aðrar 
kirkjur hafa fengið í gegnum 
áratugina styrki fyrir hin ýmsu 
viðhaldsverk og annað sem við
kemur starfsemi safnaða í Hafnar
firði,“ segir Geir Jónsson, formaður 
sóknarnefndar Ástjarnarsóknar.

Geir ritaði bæjarstjóra Hafnar
fjarðar bréf 1. febrúar og óskaði 
eftir sextíu milljóna króna fram
lagi frá bænum til að kosta upp
byggingu húsnæðis kirkjunnar. 
Nefnir Geir að hann hafi átt fund 
með bæjarstjóra um framlög og 
stuðning til annarra sókna í bæjar
félaginu.

„Út frá samantektinni er eðlilegt 
að álykta sem svo að stuðningur 
við Ástjarnarsókn ætti að nema 
um 60 milljónum króna. Mikil
vægt er að hafa í huga að sam
kvæmt stjórnsýslulögum skulu 
stjórnvöld gæta jafnræðis eins og 
fram kemur í 11. gr. laganna. Þetta 
þýðir að Ástjarnarsókn á lögbund
inn rétt á því að fá sambærilegan 
stuðning frá Hafnarfirði og aðrar 
sóknir hafa fengið á liðnum árum,“ 
segir í bréfi Geirs til bæjarstjóra.

Efni bréfsins var tekið fyrir á 

fundi bæjarráðs í liðinni viku. 
Ákveðið var að kanna hvernig 
önnur sveitarfélög taka á viðlíka 
málum og hvort greitt sé umfram 
það sem stendur í kirkjulögum.

Geir segir ekkert óeðlilegt við 
að bærinn styrki söfnuðinn um 60 
milljónir til byggingarinnar.

„Bærinn er að styrkja fjöldann 

allan af íþróttafélögum. Við 
byggjum hér mikið á barnastarfi 
og þetta er bara ákveðin þjónusta 
sem verið er að bjóða bæjarbúum 
upp á. Því sé ég ekkert á móti því 
að bærinn styrki kirkjuna í sínu 
starfi eins og íþróttafélögin.“

Haraldur Líndal Haraldsson, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, vildi 
ekki meta það hvort krafa Ástjarn
arsóknar væri réttmæt eða ekki.

„Ég tek enga afstöðu til mál
efnisins. Það er kjörinna fulltrúa 
að taka ákvörðun um málið. Ég er 
aðeins framkvæmdastjóri bæjar
félagsins og er ekki í pólitík,“ segir 
Haraldur.
sveinn@frettabladid.is

Ástjarnarsókn vill 60 
milljónir úr bæjarsjóði
Ástjarnarsókn vill að Hafnarfjarðarbær taki þátt í byggingarkostnaði húsnæðis 
fyrir sóknina. Byggja á kirkju og safnaðarheimili á næstu árum. Formaður 
sóknarnefndar telur það eðlilegt þar sem íþróttafélög séu styrkt á hverju ári.

Ástjarnarsókn segist eiga lögbundinn rétt á styrk frá bænum. Fréttablaðið/Daníel

Geir Jónsson, 
formaður sóknar-
nefndar Ástjarnar-
kirkju 

 „Þetta var bara frábært, við tókum eina stúdíóíbúð undir þetta og það fóru allir úr skónum og svona,“ segir leikarinn og rithöfundurinn Gunnar 
Helgason sem las upp úr bók sinni Mamma klikk! í Ikea í gær. Lesturinn  var liður í landsátakinu Allir lesa sem allir geta verið með í. Fréttablaðið/ernir

Sýrlensk móðir og barn leituðu betra 
lífs í líbanon. Fréttablaðið/Vilhelm

Samfélag Metfjöldi hælisleitenda 
kom til landsins í janúarmánuði. 
Þetta kom fram á málþingi UNICEF 
og Háskólans á Bifröst síðastliðinn 
fimmtudag sem fjallaði um flótta
börn sem koma til Íslands.

Nærri fimmtíu manns sóttu um 
hæli á Íslandi í janúarmánuði en 
til samanburðar sóttu fjórtán um 
hæli á Íslandi í janúarmánuði 2014.  
Á öllu árinu 2015 sóttu tæplega 
370 um hæli en allt árið 2014 176 
manns.

Útlendingastofnun telur fjöldann 
í janúarmánuði benda til þess að 
stofnunin þurfi að uppfæra spár 
sínar ríflega um fjölda hælisleitenda 
í ár. – kbg

Metfjöldi sótti 
um hæli í janúar

Veður Það þykknar smám saman 
upp eftir hægviðri síðustu daga á 
landinu en þúsundir Íslendinga 
nutu veðursins og nýttu til útivistar 
liðna helgi. Nú er stormur og hláka 
í kortunum.

Veðurstofan varar við suðaustan
hvassviðri eða stormi á morgun 
með rigningu eða slyddu og hálku 
á vegum. Búist er við vestanstormi 
eða roki á landinu á þriðjudags
morgun og 18 til 28 m/s á öllu 
landinu. – kbg

Hvassviðri í 
veðurkortunum

Spánn Tæplega sjötugur embættis
maður á Spáni, Joaquin Garcia, hefur 
verið dæmdur fyrir að hafa ekki mætt 
í vinnuna í að minnsta kosti sex ár. 
Hugsanlega í heil fjórtán ár, að því er 
breska dagblaðið The Guardian segir 
frá.

Þetta uppgötvaðist ekki fyrr en 
árið 2010 þegar bæjarstjórnin hugð
ist veita honum viðurkenningu fyrir 
að hafa sinnt starfi sínu dyggilega í 
20 ár samfleytt. Ástæðan fyrir því að 
hann hætti að mæta í vinnu mun vera 
einelti, sem hann varð fyrir vegna þess 
að pólitískar skoðanir hans féllu ekki í 
kramið hjá yfirmönnum. Hann þorði 
ekki að segja frá af ótta við að missa 
starfið. Hann er sagður hafa notað 
tímann til heimspekilestrar og mun 
vera orðin sérfræðingur mikill í Spin
oza. – gb

Skrópaði árum 
saman úr vinnu
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ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.390.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

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

Ef skynsemin réði værum við öll á ŠKODA Octavia G-TEC. Í honum samtvinnast fegurð, kraftur 

og virðing fyrir umhverfinu. G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska 

orku og lækkar eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með metantank og 50 lítra  

bensíntank kemstu ótrúlega langt án þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði. 

Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

Þú kemst lengra en borgar minna



Ómissandi á pizzuna,
í ofn- og pastaréttina,

á tortillurnar og salatið. 

Er nú á tilboði

Heimilis
RIFINN OSTUR

ÍSLENSKUR OSTUR

100%

370 g

Velferðarmál  Ljósmæðurnar 
Arney Þórarinsdóttir og Hrafnhild-
ur Halldórsdóttir stefna á að opna 
fæðingarstofu með vorinu og standa 
nú fyrir söfnun vegna hennar.

„Fæðingarstofan mun bjóða upp 
á samfellda þjónustu eins og um 
heimafæðingu væri að ræða. Stofan 
er aðallega hugsuð fyrir konur sem 
koma utan af landi og langar að fá 
samfellda þjónustu en vantar stað 
til að fæða,“ segir Hrafnhildur.

„Þetta er líka fyrir konur sem 
kjósa að fæða í heimilislegu 
umhverfi en ekki inni á spítala og 
þiggja þjónustu frá ljósmæðrum 
sem þær þekkja og treysta. Þær fá 
þá þjónustu á meðgöngunni, í fæð-
ingunni og sængurlegunni.“

Búið er að fjármagna þær fram-
kvæmdir sem ráðist verður í vegna 
opnunar stofunnar en enn á eftir að 
safna fyrir munum til að innrétta 
stofuna, svo sem rúmi, sængum og 
fæðingarlaug. Söfnunin hefst í dag 
á karolinafund.com undir nafninu 
Fæðingarstofa Bjarkarinnar. – snæ

Heimilisleg fæðingarstofa sett á fót

Arney Þórarinsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir ljósmæður hafa starfað við 
heimafæðingar um árabil. FréttAblAðið/GVA

sjáVarútVegur Fyrirtækin sem 
hafa varið milljörðum í að raf-
væða fiskimjölsverksmiðjur sínar 
brenna nú olíu við framleiðslu 
sína að miklu leyti. Olía er töluvert 
ódýrari orkugjafi en rafmagn eftir 
verðfall á heimsmarkaði síðustu 
misserin. Félag fiskimjölsfram-
leiðenda (FÍF) hefur fyrir hönd 
skjólstæðinga sinna farið fram á 
tugprósenta lækkun á rafmagns-
verði við Landsvirkjun til að jafna 
olíuverðið. Landsvirkjun treystir 
sér ekki til að verða við því.

Jóhann Peter Andersen, fram-
kvæmdastjóri FÍF, segir sína til-
finningu vera að orkunotkun verk-
smiðjanna í dag sé rafmagn og olía 
til helminga. Væri hins vegar keyrt 
á allri getu verksmiðjanna til fram-
leiðslu með raforku þá væru hlut-
föllin ¾ rafmagn á móti ¼ svart-
olíu. Hann staðfestir að fundað 
hafi verið með forsvarsmönnum 
Landsvirkjunar að undanförnu en 
kannast ekki við að farið hafi verið 
fram á tiltekna prósentulækkun á 
verði raforku til fyrirtækjanna.

Björgvin Skúli Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri markaðs- og 
viðskiptaþróunarsviðs Lands-
virkjunar, segir að gríðarleg 
lækkun á olíuverði hafi gert Lands-
virkjun erfitt um vik að keppa 
um viðskiptin. Stór hluti af raf-
magnskostnaði sé fastur kostn-
aður tengdur háspennulínum og 
sköttum. Rafmagnið sjálft sé um 
helmingur af raforkureikningnum.

„Fiskibræðslur hafa því beðið 
Landsvirkjun um að lækka raf-
magnsverðið um allt að 30% frá 
því í fyrra til að jafna núverandi 
olíuverð. Það er meira en við telj-
um okkur geta gert. Við vonum 
auðvitað að hreinleiki íslensku 
raforkunnar réttlæti hærra verð 
fyrir hana miðað við mengandi 
olíu, enda eru aðstæður á mjöl-
mörkuðum nú mjög góðar,“ segir 
Björgvin.

Spurður af hverju fyrirtækin 
borgi einfaldlega ekki uppsett 
verð fyrir græna íslenska orku og 
hætti bruna á olíu með fyrirséðri 
mengun, segir Jóhann að þau séu 
í harðri samkeppni og verði að 
vera samkeppnishæf á erlendum 
mörkuðum. Hins vegar sé það rétt 
að markaðir með mjöl og lýsi séu 
mjög hagfelldir fyrirtækjunum um 
þessar mundir og eftirtekja verk-
smiðjanna mjög góð. Hins vegar 
verði að hafa í huga að fjárfesting 
við rafvæðingu hverrar verksmiðju 
sé frá 300 til 700 milljónir og hún 
megi ekki verða til þess að þær 
verði óhagkvæmari en ella.

„Það er klárt að verksmiðjurnar 
eru tilbúnar til að borga meira 
við að nýta græna orku, en það er 
skurðarpunktur hjá hverju og einu 
fyrirtæki þegar kemur að auknum 
kostnaði. Ef við horfum nokkur ár 

aftur í tímann, þá hefur enginn 
iðnaður lagt eins mikið til við að 
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda og þessar tilteknu verksmiðj-
ur og við förum bara fram á það að 
rafmagn geti verið fyrsti kosturinn, 

en þegar olíuverðið er svona lágt 
þá þurfa menn að mætast einhvers 
staðar. Um það erum við að ræða 
við Landsvirkjun,“ segir Jóhann.
svavar@frettabladid.is

Vilja 30% lægra rafmagnsverð
Fiskimjölsverksmiðjur eru kyntar til helminga með olíu sem verður sífellt ódýrari. Verksmiðjurnar biðja um 
mikla verðlækkun hjá Landsvirkjun sem telur hagnað þeirra nægan til að nýta græna orku í stað mengandi olíu.

Í Vestmannaeyjum hefur 100% rafvæðing ekki verið möguleg vegna flutningsvanda til Eyja. FréttAblAðið/óskAr

Ellefu verksmiðjur – sjö fyrirtæki

l	 	Fiskimjölsverksmiðjurnar í landinu eru ellefu talsins en tvær þeirra hafa 
ekki verið rafvæddar. Hinar eru mislangt komnar í rafvæðingu og nokkrar 
geta keyrt alfarið á rafmagni.

l	  Verksmiðjurnar ellefu eru í eigu sjö fyrirtækja, og einna umsvifamest eru 
HB Grandi og Síldarvinnslan í Neskaupstað.

l	  Árið 2003 var losun fiskimjölsverksmiðja 116,3 kíló af koltvísýringi á hvert 
hráefnistonn – árið 2014 fór útblásturinn niður í 39,4 kíló. Útblástur verk-
smiðjanna er því 66% minni en fyrir rafvæðingu.

l	  Fiskimjölsverksmiðjur kaupa skerðanlegt rafmagn. Í skilmálum er þess 
krafist að fyrirtækin hafi uppsett varaafl til að geta gripið til þegar 
skerðing á sér stað. Þessi krafa leggur þá kvöð á verksmiðjurnar að þær 
verða að halda gamla olíubúnaði sínum og hafa hann í fullkomnu standi 
þannig að hægt sé að skipta á olíu með litlum sem engum fyrirvara.

Við vonum auð
vitað að hreinleiki 

íslensku raforkunnar réttlæti 
hærra verð fyrir hana miðað 
við mengandi olíu, enda eru 
aðstæður á mjöl
mörkuðum nú 
mjög góðar.
Björgvin Skúli 
Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri 
hjá Landsvirkjun

afganistan Árið 2015 létu 3.545 
almennir borgarar lífið vegna átaka 
í Afganistan, samkvæmt skýrslu frá 
UNAMA, mannúðarstofnun Samein-
uðu þjóðanna í Afganistan. Að auki 
særðust 7.457 almennir borgarar 
vegna árása og átaka þetta ár.

Þetta er meira manntjón en nokk-
urt annað ár frá því stofnunin hóf 
að fylgjast með manntjóni meðal 
almennra borgara í Afganistan, en 
það var árið 2009.

Almennt hefur manntjónið aukist 
ár frá ári. Í skýrslunni er bent á að 
átökin komi verst niður á börnum og 
konum, enda hafi mannfallið meðal 
þeirra aukist mest.

Talibanahreyfingin og önnur upp-
reisnaröfl í Afganistan bera ábyrgð á 
flestum dauðsföllunum, eða 62 pró-
sentum. – gb

Mannfall meira 
en nokkru sinni

Hermaður í Afganistan. 
FréttAblAðið/EPA

1 5 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   m á n u D a g u r4 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð

útiVist Þúsundir renndu sér á skíð-
um í Bláfjöllum í gær. Einar Bjarna-
son, rekstrarstjóri skíðasvæðisins, 
telur að á milli 3.000 og 4.000 hafi 
rennt sér niður brekkurnar. Vetur-
inn hafi farið frábærlega af stað. Þó 
sé ljóst að þörf sé á endurbótum. 

Skíðaleigan annaði vart eftir-
spurn og myndaðist löng röð við 
hana. Einar segir fulla þörf á að 
reisa nýjan skála. „Við erum bara 
með leigu hérna ofan í kjallara í 
húsi sem var byggt árið 1983 og við 
önnum ekki eftirspurn lengur, svo 
einfalt er það. Það er náttúrulega 
ömurlegt að þurfa að láta fólk bíða 
í röð og það er einfaldlega kominn 
tími á nýjan skála,“ sagði Einar. – kbg

Örtröð í 
Bláfjöllum

Aðstöðuna í bláfjöllum þarf að bæta að 
mati rekstrarstjóra svæðisins. 
FréttAblAðið/VilHElm



EXTRA FLOTTUR AUKAHLUTAPAKKI AÐ VERÐMÆTI 314.000 KR.  
FYLGIR MEÐ AURIS HYBRID Í TAKMARKAÐAN TÍMA.*

Nú færðu Auris Hybrid með extra flottum aukahlutapakka að verðmæti 314.000 kr. Heilsársdekk, 
leiðsögukerfi**, filmur í rúður og krómlistar á hliðum. Þessi aukahlutapakki fæst aðeins í takmarkaðan 
tíma hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota — komdu og reynsluaktu.  

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

EXTRA FLOTTUR

AURIS HYBRID

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
78

20
9 

02
/1

6

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

      *Gildir ekki með öðrum tilboðum.
   **Með Auris Live fylgja bakkskynjarar í stað leiðsögukerfis. 
        Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er.
        Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Verð frá 3.810.000 kr.



Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

LögregLumáL Einn einstaklingur 
sem ekki starfar innan lögreglunnar 
hefur réttarstöðu grunaðs manns 
í rannsókn héraðssaksóknara á 
meintri spillingu innan fíkniefna-
deildar lögreglunnar.

Upphaf rannsóknarinnar má 
rekja til máls lögreglufulltrúa sem 
var endurtekið færður til í starfi á 
liðnu ári eftir að kvartanir frá meiri-
hluta fíkniefnadeildar bárust inn á 
borð ríkislögreglustjóra. Honum var 
svo vikið frá störfum í janúar þegar 
formleg rannsókn héraðssaksókn-
ara á hendur honum hófst.

Lögreglufulltrúinn hefur í lengri 
tíma sætt ásökunum samstarfs-
manna og almennings um óeðlileg 
samskipti við aðila í fíkniefnaheim-
inum, þar á meðal hinn grunaða. 
Fulltrúinn er grunaður um að hafa 
lekið upplýsingum um störf lög-
reglu og þannig spillt rannsóknum 
og aðstoðað aðila í undirheim-
unum.

Einstaklingurinn sem grunaður 
er um að hafa aðkomu að fíkniefna-
heiminum mun, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins, í yfirheyrslu 
hjá héraðssaksóknara hafa viður-
kennt að lögreglufulltrúinn hafi að 
minnsta kosti einu sinni varað hann 
við því að lögreglan hygðist fram-
kvæma húsleit í húsnæði sem hann 
hafði aðkomu að og grunur lék á 
að í væru fíkniefni. Þannig tókst að 
tæma húsnæðið áður en aðgerð lög-
reglunnar hófst.

Óljóst er hvort peningar hafi skipt 
um hendur en einstaklingurinn 
mun hafa veitt lögreglufulltrúanum 
upplýsingar um umsvif annarra 
manna í fíkniefnaheiminum gegn 
þessum viðvörunum. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins hefur 

hann verið tregur til að tjá sig frek-
ar í yfirheyrslum lögreglunnar um 
samband sitt við lögreglufulltrúann, 
vegna stöðu sinnar sem sakborn-
ingur.

Lögreglufulltrúinn gegndi yfir-
mannsstöðu í upplýsingadeild og 
fíkniefnadeild á sama tíma. Þannig 
fór hann með upplýsingar sem upp-
ljóstrarar komu með til lögreglu og 
hafði á sama tíma ákvörðunarvald 
um það hvaða aðilar og mál væru 
tekin til rannsóknar. Sömuleiðis 
hvaða mál væri ekki ástæða til að 
skoða frekar.

Ólafur Þór Hauksson héraðs-
saksóknari segir rannsókn málsins 
miða vel. Hann getur ekki tjáð sig 
um málið að öðru leyti.

Ólafur segir uppljóstraraákvæði, 
þar sem veita má aðila sem gæti 
komið með upplýsingar um sak-
næma háttsemi annarra sem erfitt 
væri að sanna að öðru leyti, ekki 
lengur við lýði. Slíkt ákvæði var til 

staðar í lögum um embætti sérstaks 
saksóknara sem féllu úr gildi um 
áramótin, en ákvæðið gilti aðeins 
um efnahagsbrotamál.

„Þetta er alltaf erfið spurning. Um 
leið og þú ert farinn að spyrja aðila 
spurninga sem fela í sér mögulegar 
upplýsingar um brot viðkomandi 
þá kikka inn ákveðin réttindi fyrir 
hann. Til dæmis ber að útvega sak-
borningi verjanda en ekki vitni. 
Þetta er réttindaspursmál fyrir þann 
sem verið er að tala við. Þetta er 
alltaf sjálfstætt athugunarefni þegar 
mál eru tekin upp,“ segir Ólafur.

Lögreglufulltrúinn er annar 
tveggja starfsmanna fíkniefnadeild-
ar sem nýlega var vikið frá störfum. 
Hinn er rannsóknarlögreglumaður 
sem sætti gæsluvarðhaldi yfir ára-
mótin vegna gruns um óeðlileg 
samskipti við aðila í fíkniefnaheim-
inum. Málið er til rannsóknar hjá 
ríkissaksóknara. 
fanney@frettabladid.is

Varaður við húsleit hjá 
sér af lögreglufulltrúa
Einstaklingur ótengdur lögreglunni hefur réttarstöðu grunaðs manns í rannsókn 
á spillingu innan lögreglunnar. Er tregur til að tala vegna réttarstöðunnar. Lög-
reglufulltrúi varaði hann við aðgerðum lögreglu að minnsta kosti í eitt skipti.

Maður sem talið er að tengist fíkniefnaheiminum hérlendis virðist hafa fengið við-
vörun innan úr lögreglunni vegna yfirvofandi húsleitar. Fréttablaðið/Heiða

LögregLumáL Hvalbein í fórum 
ferðamanns sem var nýkominn frá 
Íslandi voru gerð upptæk meðan 
staðreynt er hvort þau séu úr teg-
undum sem eru á lista yfir dýr í 
útrýmingarhættu.

Tollverðir á Baltimore Washing-
ton International flugvellinum í 
Baltimore gerðu athugasemdir við 
farangur farþegans sem þar lenti 
eftir flug frá Íslandi þegar hvalbein 
fundust í töskum hans.

Bandaríska dagblaðið Baltimore 
Sun fjallar um málið og greinir frá 
því að manninum hafi verið sleppt 
að lokinni yfirheyrslu en lagt hafi 
verið hald á hvalbeinin. Bandarísk 
alríkislög og alþjóðalög banna inn-
flutning beina úr dýrategundum 
sem eru í útrýmingarhættu. Toll-
verðir í Baltimore eru að staðreyna 
hvort beinin séu úr slíkri tegund 
og ef svo reynist ekki vera fær mað-
urinn beinin afhent á ný.

Að sögn Gísla Víkingssonar, 
hvalasérfræðings hjá Hafrann-
sóknastofnun, hafa allar hvalateg-
undir sem heyra undir Alþjóðahval-
veiðiráðið verið flokkaðar á lista 
yfir dýr í útrýmingarhættu. – glp

Gripinn með íslensk 
hvalbein í Baltimore

Hvalbein sem maðurinn var með í 
töskum sínum.  
MYND/baNDarÍSKa tOllGÆSlaN

 Í borginni Basra í Írak, þar sem sjía-múslimar eru í meirihluta, mátti í gær sjá þennan mann ganga harla stoltan um götur með ógnarstóra Valen-
tínusargjöf, sem hann ætlaði að færa einhverjum í tilefni dagsins. NOrDicpHOtOS/aFp

Ástarjátning í Basra

BretLand Austur-evrópsk aðildar-
ríki Evrópusambandsins vilja 
tryggja að fyrirhugaður sérsamning-
ur Evrópusambandsins við Bretland 
verði ekki að fordæmi sem önnur 
aðildarríki geti farið eftir.

Mestu munar þar um heimild 
Breta til að neita íbúum annarra 
aðildarríkja tímabundið um 
atvinnutengdar bætur úr ríkissjóði.

Breska dagblaðið The Guardian 
hefur þetta eftir heimildarmönnum, 
sem sagðir eru þekkja vel til samn-
ingaviðræðna milli Evrópusam-
bandsins og Bretlands.

Donald Tusk, forseti ráðherraráðs 
ESB, hefur að nokkru fallist á kröfur 
Davids Cameron, forsætisráðherra 
Bretlands, sem ætlar að efna til 
kosninga um aðild Breta að ESB eftir 
að samningar hafa tekist.

Í dag ætla leiðtogar Póllands, Slóv-
akíu, Tékklands og Ungverjalands að 
hittast í Prag til að ræða samninginn 
við Breta. Á fimmtudaginn hefst svo 
í Brussel leiðtogafundur ESB. – gb

Önnur ríki 
fái ekki sömu 
heimildir

David cameron, forsætisráðherra bret-
lands, hittir leiðtoga hinna eSb-ríkjanna 
á fimmtudag. Fréttablaðið/epa
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 11.-15. FEBRÚAR
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 



NÝR VINNUHESTUR FRÁ ISUZU
VERÐ 5.790.000 BEINSKIPTUR, 6 GÍRA

35OO kg
ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI OG STERKASTI 
PALLBÍLL SEM UM GETUR 
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*

Það þarf ekki að segja þeim sem til þekkja neitt um endingu og áreiðanleika 
Isuzu D-Max. D-Max pallbílarnir eru hagkvæmir og áreiðanlegir í rekstri vegna 

lágrar bilanatíðni og lítillar eldsneytiseyðslu. Isuzu D-Max er í sérflokki hvað 
varðar dráttargetu því hann getur dregið allt að 3500 kg.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

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
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2010* Elena Kagan,  
55 ára 

Forseti: Barack Obama, demókrati

2009* Sonia  
Sotomayor, 61 árs

Forseti: Barack Obama, demókrati

2006* Samuel Alito,  
65 ára 

Forseti: George W. Bush, repúblikani

1993* Ruth Bader  
Ginsburg, 82 ára 

Forseti: Bill Clinton, demókrati

1986* Antonin Scalia, 
var 79 ára  

                          (lést 13. febrúar) 
Forseti: Ronald Reagan, repúblikani

1994* Stephen Breyer, 
77 ára  

Forseti: Bill Clinton, demókrati

1988* Anthony  
Kennedy, 79 ára  

Forseti: Ronald Reagan, repúblikani

1991* Clarence Thomas, 
67 ára  

Forseti: George H.W. Bush, repúblikani

2005* John G. Roberts, 
61 árs   

                    forseti Hæstaréttar  
Forseti: George W. Bush, repúblikani

*Skipun í embætti:

Dómarar Hæstaréttar 
Bandaríkjanna

Bandaríkin Barack Obama Banda
ríkjaforseti hefur tæpt ár til að skipa 
nýjan dómara í Hæstarétt Banda
ríkjanna, en ein staða þar losnaði 
þegar Antonin Scalia lést á laugar
daginn.

Til þess þarf Obama hins vegar 
meirihlutastuðning í öldungadeild 
Bandaríkjaþings, því deildin þarf að 
staðfesta skipan í dómarastöðuna.

Repúblikanar eru hins vegar með 
öruggan meirihluta í öldungadeild
inni, 54 þingmenn á móti 44 þing
mönnum Demókrataflokksins.

Þannig að demókratinn Obama 
þarf að velja dómara, sem nokkrir 
repúblikanar geta hugsað sér að 
styðja. Annars missir hann af lest
inni og skipun í embættið bíður 
þangað til nýr forseti tekur við, en 
það gerist þann 20. janúar á næsta 
ári.

Í Hæstarétti Bandaríkjanna sitja 
níu dómarar, en þeir hafa iðulega 
skipst í fylkingar eftir því hvort 
þeir hallast frekar að pólitískum 
sjónarmiðum repúblikana eða 
demókrata.

Scalia þótti afar hægrisinnaður, 
en nú þegar hann er fallinn frá 
skiptast dómararnir jafnt eftir 
flokkslínum: Fjórir standa repúblik
önum nær en fjórir demókrötum.

Margir repúblikanar vilja því 
endilega að skipanin dragist sem 
lengst, í von um að næsti forseti 
landsins komi úr þeirra röðum.

„Bandaríska þjóðin á að fá að hafa 
sitt að segja um valið á næsta hæsta
réttardómara,“ sagði Mitch McCon

nell, sem er leiðtogi repúblikanska 
meirihlutans í öldungadeildinni. 
„Þess vegna á ekki að fylla í þetta 
skarð fyrr en við erum komin með 
nýjan forseta.“

„Tefja, tefja, tefja,“ sagði Donald 
Trump, auðkýfingurinn umdeildi 
sem vill verða forsetaefni Repú
blikanaflokksins. Og flokksbróðir 
hans, Ted Cruz, segir að flokkurinn 
megi ekki glata áhrifum sínum 
innan dómstólsins í heila kynslóð.

Demókratar sjá hins vegar enga 
ástæðu til að bíða lengi með skipun 
í dómarastöðuna.
gudsteinn@frettabladid.is

Repúblikanar vilja bíða sem lengst
Togstreitan milli repúblikana og demókrata er hafin um dómarastöðu við Hæstarétt Bandaríkjanna. Eftir að 
Antonin Scalia lést sitja fjórir dómarar skipaðir af repúblikönum í dómnum og fjórir skipaðir af demókrötum.

Hæstaréttardómararnir níu, meðan Scalia var enn á lífi. Hann situr á endanum 
lengst til vinstri. NordicpHotoS/AFp

Tefja, tefja, tefja.
Donald Trump, auðkýfingur 

sem sækist eftir að verða forsetaefni 
Repúblikanaflokksins

Sýrland SádiArabar búa sig nú 
undir innrás í Sýrland, þar sem þeir 
ætla að berjast gegn vígasveitum 
Íslamska ríkisins. Jafnframt segja 
SádiArabar að Bashar al Assad Sýr
landsforseti verði að víkja.

Utanríkisráðherra Tyrklands, 
Mevlut Cavusoglu, staðfesti það um 
helgina að SádiArabar ætluðu að 
senda bæði herþotur og hermenn 
til Tyrklands, þannig að Tyrkir og 
SádiArabar geti hafið sameigin
legan landhernað í Sýrlandi.

Adel al Jubeir, utanríkisráðherra 
SádiArabíu, tók hins vegar fram að 
þetta yrði einungis gert í samvinnu 
við Bandaríkjamenn.

Þá hafði al Jubeir í hótunum við 
Bashar al Assad Sýrlandsforesta. 
Hann fullyrti að Assad yrði ekki 
lengi forseti Sýrlands úr þessu: 
„Hann mun annaðhvort hætta í 
tengslum við pólitískt ferli, eða þá 
að hann verður fjarlægður með 
valdi,“ sagði al Jubeir í viðtali við 
bandarísku fréttastöðina CNN. – gb

Sádi-Arabía 
undirbýr innrás 
í Sýrland

Adel al Jubeir, utanríkisráðherra Sádi-
Arabíu, segir að Assad Sýrlandsforseti 
verði að hætta. NordicpHotoS/AFp
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Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

   

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sigurður Friðrik Gíslason
Viðskiptavinur Landsbankans

„Ég vil geta
valið leiðirnar 
sem ég fer“

Með lögbundnum lífeyrissparnaði hjá Íslenska lífeyrissjóðnum  
geturðu valið ávöxtunarleið sem hentar þér og stjórnað því hvernig  

þú ráðstafar sparnaðinum eftir að þú hættir að vinna. 
landsbankinn.is/lifeyrissparnadur
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Viðskipti Fjögur tilboð bárust í 
fjórða útboði á rekstri líkamsræktar-
stöðva við sundlaugar í Kópavogi, 
sem lauk á þriðjudaginn. Fyrirtækin 
sem skiluðu inn gögnum voru Gym 
heilsa, Laugar ehf. rekstrarfélag World 
Class, RFC ehf. og Förlunda Gard AB.

Viðskiptablaðið greindi frá því í 
síðustu viku að allt stefndi í að Kópa-
vogsbær myndi þurfa að mæta World 
Class og Gym heilsu í dómsal vegna 
umdeildra útboða áður. Þrjú útboð 
hafa verið haldin áður. Engin gild til-
boð bárust í fyrsta útboðinu. World 
Class vann annað útboðið árið 2014, 
hins vegar var ákveðið að ganga ekki 

til samninga við fyrirtækið þar sem 
tilboðið uppfyllti ekki kröfur útboðs-
gagna. World Class hefur höfðað mál 
vegna þess. Þriðja útboðið var haldið 
í fyrra og þá var gengið til samninga 
við Gym heilsu. Í desember var for-
svarsmönnum hins vegar tilkynnt að 
tilboðið hefði ekki verið metið gilt, þar 
sem fyrirtækið uppfyllti ekki þau skil-
yrði sem bærinn fór fram á. Gym heilsa 
ætlar að stefna bænum vegna þess.

Verið er að fara yfir útboðsgögn 
vegna fjórða útboðsins og athuga 
hvort þau séu gild. Búast má við að 
málið verði kynnt í bæjarráði í næstu 
viku. – sg

Fjögur tilboð í útboði vegna líkamsræktar í Kópavogi

Þetta er fjórða útboðið sem Kópavogsbær heldur vegna reksturs líkamsræktar-
stöðva við sundlaugar í Kópavogi. Fréttablaðið/VilhelmViðskipti Eftir storm á hlutabréfa-

mörkuðum víðs vegar um heiminn 
í síðustu viku hefur fjöldi fjárfesta 
fært fé sitt úr hlutabréfum í gull. 
The Flow Show, vikulegt minnis-
blað Bank of America Merrill Lynch, 
sýnir að keypt var gull í vikunni fyrir 
hæstu fjárhæð í sex ár, fyrir utan 
eina viku í byrjun árs 2015. Bank 
of America áætlar að fjárfest hafi 
verið í gulli fyrir 1,6 milljarða doll-
ara, jafnvirði rúmlega tvö hundruð 
milljarða íslenskra króna.

Aukin sala á gulli er merki um 
óstöðugleika og skort á trú á mark-
aðnum. Samkvæmt minnisblaðinu 
flæddu 6,8 milljarðir dollara, jafn-
virði 860 milljarða króna, frá hluta-
bréfamörkuðum, og 2,5 milljarðar 
dollara, jafnvirði 317 milljarða 
íslenskra króna, úr skuldabréfum 
með háa ávöxtun. – sg

Gullsala rýkur 
upp við titring

bank of america áætlar að gull hafi 
selst fyrir tvö hundruð milljarða í 
vikunni. Fréttablaðið/Getty

kjaramál Kjarasamningur Verka-
lýðsfélags Akraness og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga var í gær 
samþykktur með 97,8 prósentum 
greiddra atkvæða. Skrifað var undir 
samninginn 3. febrúar síðastliðinn.

„Á kjörskrá voru 219 félagsmenn. 
Greidd atkvæði voru 46 talsins svo 
kosningaþátttaka var 21 prósent. Já 
sögðu 44. Nei sagði 1. Einn seðill var 
auður og enginn ógildur,“ segir á vef 
verkalýðsfélagsins. Samningurinn 
er sagður strax taka gildi. – óká

Bara einn vildi 
fella samning

Verkalýðsfélagið semur við bæinn.
Fréttablaðið/GVa

félagsmál Orkan og Reykjadalur, 
sumar- og helgardvöl Styrktar-
félags lamaðra og fatlaðra, hafa 
gert samstarfssamning sem felur í 
sér að velunnarar Reykjadals geta 
fengið sérstakan Orkulykil Reykja-
dals. Með lyklinum geta viðskipta-
vinir Orkunnar styrkt Reykjadal 
allt árið og fengið afslátt af elds-
neyti um leið, að því er segir í til-
kynningu.

Styrktarfélag lamaðra og fatl-
aðra hefur á undanförnum árum 
þurft að hagræða töluvert í rekstri. 
Meðal annars þurfti að loka öðrum 
af tveimur sumarbúðum á vegum 
Styrktarfélagsins og var öll starf-
semin færð yfir í Reykjadal. Er nú 
allt að tveggja ára bið eftir dvöl. 
Því stendur til að stækka hús-
næðið í Reykjadal og fjölga með 
því plássum. – gar

Bein innspýting 
fyrir Reykjadal

Skrifað undir samstarfssamning.
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„Ég hef ekki hlegid svona mikið síðan  
ég skildi vid manninn minn.”  

Það eru aðrar leiðir færar til að ná sátt um pen-
ingastefnuna en upptaka nýs gjaldmiðils. Krónan 
hefur tvo slæma en óhjákvæmilega fylgifiska. 
Annar er verðtryggingin og hinn háir vextir. 
Þrátt fyrir lengsta stöðugleikatímabil núverandi 

peningastefnu eru stýrivextir Seðlabankans 5,75%. Það 
eru ótrúlega háir vextir í samanburði við það sem þekkist 
meðal annarra þjóða. Fylgifiskarnir eru báðir afleiðing 
smæðar íslensku krónunnar sem getur af sér óstöðugleika.

Evran er raunhæfasti valkostur Íslendinga í peninga-
málum utan krónu. Þetta er niðurstaða 620 bls. skýrslu 
Seðlabankans frá 2012 sem var virt að vettugi af pólitík-
inni. Kannski kemur það ekki að sök því besti varamaður 
krónunnar hefur ekki reynst sérstaklega góður leikmaður. 
Og evran er ekki bara að sliga ríkin í suðurhluta Evrópu.

Finnskt efnahagslíf hefur verið fast í stöðnun í rúmlega 
þrjú ár samfleytt sem varð til þess að fjármálaráðherra 
Finna kallaði evrulandið Finnland „nýjasta sjúkling Evr-
ópu“. Finnar eru komnir í niðursveiflu þar sem hagvöxtur 
hefur dregist saman tvo ársfjórðunga í röð. Finnland var 
fyrirmyndarríki í evrusamstarfinu. Finnar hegðuðu sér í 
samræmi við reglurnar og fylgdu Maastricht-skilyrðunum 
framan af. Samt eru Finnar í vandræðum á sama tíma og 
jákvæð teikn eru á lofti í grannríkinu Svíþjóð. Svíar eru 
ekki í myntsamstarfinu. Þeir reka sjálfstæða peningastefnu 
með sænskri krónu, flotgengi og verðbólgumarkmiði.

Ástæður vanda Finna eru meðal annars þær að laun 
hækkuðu þar umfram framleiðniaukningu. Lærdómurinn 
af reynslu Finna er hins vegar sá að traustur og stöðugur 
gjaldmiðill er ekki ávísun á góð lífskjör þótt menn fari eftir 
leikreglum í hagstjórn. Þessi vitneskja breytir samt engu 
um galla íslensku krónunnar. Ef núverandi ríkisstjórn og 
þær sem á eftir koma sýna ráðdeild í ríkisfjármálum og 
laun á vinnumarkaði hækka ekki umfram verðmætasköp-
un er hins vegar mögulegt að ná betra valdi á krónunni.

Í augnablikinu er íslensk þjóð að ganga í gegnum lengsta 
verðstöðugleikatímabil frá því verðbólgumarkmið Seðla-
bankans var tekið upp árið 2001. Það er hins vegar ekki 
höftunum, ríkisstjórninni og Seðlabankanum að þakka 
heldur að miklu leyti vegna áhrifa af alþjóðlegu verðfalli 
hrávara, eins og olíu.

Einn alvarlegasti bresturinn sem fylgir sjálfstæðri pen-
ingastefnu með krónu er innbyggður ójöfnuður sem felst 
í ólíkri stöðu launafólks, sem hefur tekjur í krónum, og 
atvinnurekenda sem hafa tekjur í gjaldeyri. Barátta fólks 
fyrir launum í mynt sem rýrnar ekki og er ekki undirorpin 
sveiflum og óvissu er eitt mikilvægasta baráttumál sem 
launafólk hefur staðið frammi fyrir frá afnámi vistar-
skyldunnar árið 1894. Í því felst lykillinn að efnahagslegu 
réttlæti í okkar samfélagi. Það er eitt brýnasta viðfangsefni 
stjórnmálanna að taka á þessu vandamáli og skapa sátt 
um peningastefnuna í leiðinni. Ein leið að þessu markmiði 
væri að þau fyrirtæki sem nýta sameiginlegar auðlindir 
þjóðarinnar, eins og náttúru landsins og fiskinn í sjónum, 
greiddu eðlilegt og réttmætt endurgjald fyrir afnot af 
þessum auðlindum. Hér er ég að tala um ferðaþjónustuna 
og sjávarútveginn, þær atvinnugreinar sem skapa mestan 
gjaldeyri fyrir þjóðarbúið. Því háir vextir og verðtrygging 
er beiskur kaleikur örþjóðar sem þrjóskast við að viðhalda 
sjálfstæðri peningastefnu.

Íslenska krónan er vissulega tvíeggja sverð en eins og 
stendur vísar hvassari eggin frá okkur.

Hvassari eggin

Einn alvar-
legasti brest-
urinn sem 
fylgir sjálf-
stæðri pen-
ingastefnu 
með krónu er 
innbyggður 
ójöfnuður 
sem felst í 
ólíkri stöðu 
launafólks, 
sem hefur 
tekjur í 
krónum, og 
atvinnurek-
enda sem 
hafa tekjur í 
gjaldeyri. 

Túristi tekinn á beinið
Hvalbein í fórum ferðamanns 
sem var nýkominn frá Íslandi 
voru gerð upptæk meðan það 
var staðreynt hvort þau væru 
úr tegundum sem eru á lista 
yfir dýr í útrýmingarhættu. 
Það voru tollverðir á Baltimore 
Washington International 
flugvellinum í Baltimore sem 
tóku ferðamanninn grunlausa á 
beinið en bandarísk alríkislög 
og alþjóðalög banna innflutn
ing beina úr dýrategundum sem 
eru í útrýmingarhættu.

Samfélagssneiðin
Pítsusneiðin sem ellefu ára 
stúlku var synjað um í Fella
skóla í síðustu viku varð 
táknræn fyrir þann vanda 
sem skólasamfélagið stendur 
frammi fyrir þegar kemur að 
því að viðhalda jöfnuði. Fleiri 
fréttir bárust af misjafnri 
aðstöðu nemenda í skólum og 
nú spyrja menn sig hvort það 
sé svo að börn innflytjenda og 
efnaminni börn fái minni sneið 
en aðrir af samfélagskökunni í 
skólum landsins.

Formaður félags skólastjórn
enda sendi fjölmiðlum sneið 
og sagði fréttaflutninginn 
óábyrgan og til þess fallinn að 
skaða skólasamfélagið. En er 
það svo? Að minnsta kosti ætlar 
skóla og frístundaráð ekki 
að sneiða hjá vandanum og 
heimsækir Árbæjarskóla í dag 
til þess að taka út mötuneytis
aðstöðu nemenda. 
kristjanabjörg@frettabladid.is

Fyrir örfáum dögum var hér í blaðinu greint frá 
hugmyndum um höfðingjasetur í landi Helga-
fells í Mosfellsbæ þar sem svokallaðri gullöld 

Íslendinga yrðu gerð skil. Vísað er í bréf Halldórs 
Þorgeirssonar og Úlfs Hróbjartssonar til bæjarstjórnar 
Mosfellsbæjar þess efnis að það sé „helst í Árnastofnun 
og Þjóðmenningarhúsi sem hægt er að kynna sér þessa 
þætti en hvort tveggja er mjög þurr og þröng nálgun 
á þetta blómaskeið Íslands sögunnar“. Um leið og ég 
fagna þeim félögum í hóp þeirra sem vilja gera íslenska 
miðaldamenningu sýnilegri, verð ég að leiðrétta 
bagalegan misskilning er fram kemur í bréfi þeirra til 
Mosfellinga.

Í Árnastofnun er engin aðstaða til sýningar á hand-
ritum þjóðarinnar eða íslenskri miðaldamenningu, og 
því er í bréfinu vísað í sýningar og nálgun sem ekki eru 
til. Með fréttinni er mynd af heimsókn Danadrottningar 
í tilefni af 350 ára afmæli Árna Magnússonar árið 2013. 
Hún skoðar þar sýningu sem var um árabil í Þjóðmenn-
ingarhúsi, nú Safnahúsi, en var lokað síðar það ár.

Þegar handritunum var búinn staður í Árnagarði 
fyrir 45 árum var ekki gert ráð fyrir sýningaraðstöðu, 
enda á þeim tíma lögð höfuðáhersla á aðstöðu til 
varðveislu og rannsókna. Ný umgjörð um handritin 
og önnur söfn stofnunarinnar, þá miklu rannsóknar-
starfsemi og kennslu sem er innan Árnastofnunar og 
Háskóla Íslands í íslenskum bókmenntum og tungu, 
var því orðin löngu tímabær þegar Háskólinn og stjórn-
völd hófu framkvæmdir við nýtt Hús íslenskunnar.

Þær framkvæmdir hafa því miður legið niðri í þrjú 
ár. Nú er ekki hægt að sjá Konungsbók eddukvæða 
og helstu handrit þjóðarinnar á sýningu í Reykjavík, 
bókmenntaborg UNESCO. Hvernig þætti okkur að 
koma til Aþenu og fá ekki að sjá Akrópólis? Í nýrri 
byggingu verður frábært sýningarrými fyrir handritin 
og breytilegar sýningar, og glæsileg aðstaða fyrir gesti 
og gangandi. Tapaður tími þar til Húsið rís er sama og 
glötuð tækifæri fyrir íslenska menningu og íslenska 
tungu – og auðvitað fyrir alla þá sem missa af því að 
upplifa handritin sjálf.

Hús íslenskunnar  
á Melunum

GuðrúnNordal
forstoðumaður 
stofnunar Árna 
Magnússonar

Í Árnastofn-
un er engin 
aðstaða til 
sýningar á 
handritum 
þjóðarinnar 
eða íslenskri 
miðalda-
menningu, 
og því er í 
bréfinu vísað 
í sýningar og 
nálgun sem 
ekki eru til.
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Þröstur Ólafsson hagfræðingur 
skrifar í Fréttablaðið föstudag-
inn 5. febrúar sl. hugvekju til 

að brýna fyrir mönnum að óheimilt 
sé „að breyta landamærum fullvalda 
ríkja í Evrópu, nema með fullu sam-
þykki viðkomandi ríkja“, og „að ríkin 
sem slík yrðu að samþykkja breytt 
landamæri, ekki einstaka þjóðflokk-
ar innan landamæra ríkja.“

Kosovo
Kosovo er landlukt svæði í Evrópu, 
á Balkanskaga, að stærð á við tíunda 
hluta Íslands, íbúar tæpar 2 millj-
ónir. Héraðið liggur að Albaníu en 
hefur verið hluti af Serbíu frá því á 
miðöldum.

Á tímum Júgóslavíu flykktust 
Albanir til Kosovo, og við upplausn 
ríkjasambandsins kom þar til þjóð-
ernisátaka. Serbía hafði lögsögu í 
héraðinu sem fullvalda ríki, en gekk 
illa að stilla til friðar. Undir forystu 
BNA og með samþykki Íslands, en 
án atbeina öryggisráðs SÞ og í beinni 
andstöðu við serbnesk stjórnvöld og 
bandamenn þeirra, náði NATO yfir-
ráðum yfir héraðinu árið 1999 eftir 80 
daga reglulegar loftárásir á „hernaðar-
leg mannvirki“ víðsvegar um Serbíu, 
svo sem sjónvarpsstöð í Belgrad og 
kínverska sendiráðið.

Í ályktun Öryggisráðs SÞ nr.1244 
frá 10. júní 1999 er staðfest að Kosovo 
sé sjálfstjórnar svæði innan lýðveldis-
ins Júgóslavíu, sem síðar varð lýðveld-
ið Serbía. Engu að síður var einhliða 
lýst yfir sjálfstæði Kosovo 17. febrúar 
2008, og í júní 2015 höfðu 108 ríki SÞ 
viðurkennt héraðið sem sjálfstætt 
ríki; hin ríkin 85, þar á meðal Serbía, 
Rússland og Kína, telja Kosovo ennþá 
hérað í Serbíu.

Krím
Krímskagi er í Evrópu og gengur 
suður í Svartahaf, hann er um það bil 
fjórðungur af Íslandi að flatarmáli, 
íbúar innan við tvær og hálf milljón. 
Árið 2001 voru 58% Krímverja Rúss-

ar, 24% Úkraínumenn og 12% tatarar.
Ýmsir réðu ríkjum á skaganum allt 

til 1783, þegar hann varð hluti Rússa-
veldis. Eftir byltingu 1917 varð Krím 
hluti af Rússneska sovét-sambands-
lýðveldinu. Árið 1954 voru liðin 300 
ár frá því Úkraína varð hluti af Rússa-
veldi. Þá beitti Nikita Khrúsjsov sér 
fyrir því að Krímskaginn var fluttur 
í lögsögu Úkraínska sovétlýðveldis-
ins; þess var þó ekki gætt að fara að 
stjórnarskrá Sovétríkjanna.

Krím varð sjálfstjórnarlýðveldi 
innan Úkraínu þegar hún fékk sjálf-
stæði 1991. Árið 1992 samþykkti 
Æðsta ráð Rússlands að flutningur 
Krím til Úkraínu hefði verið ólög-
legur. Stjórnvöld kjörin á Krím 1994 
hétu því að skila skaganum til Rúss-
lands, en ekki varð af. Í samningi frá 
1997 (á niðurlægingartíma Rússlands 
undir stjórn Jeltsíns) viðurkenndi 
Rússneska sambandslýðveldið svo 
að Krím væri hluti Úkraínu; hins-
vegar voru áhöld um hvort Sevasto-
pol fylgdi með, en þar eru aðalstöðvar 
rússneska svartahafsflotans.

Eftir að löglega kjörnum forseta 
Úkraínu var velt úr sessi með blóð-
ugum óeirðum snemma árs 2014, ný 
valdaránsstjórn hafði hrifsað völdin 
í Kænugarði og bannað rússnesku 
sem opinbert mál innan landsins, þá 
risu menn upp í austurhéruðunum, 
þar sem flestir tala rússnesku, og 
neituðu yfirstjórn valdaránsmanna. 
Kænugarðsstjórn fór síðan með 
mannskæðum hernaði gegn þessum 
löndum sínum. Krímverjum tókst að 
komast hjá blóðsúthellingum, enda 
gengu flestir hermenn kænugarðs-
stjórnar sem sendir voru gegn þeim 
til liðs við þá. Þjóðaratkvæðagreiðsla 
var haldin um framtíð skagans, og 
erlendum eftirlitsaðilum boðið að 
fylgjast með. Því var hafnað. Af þeim 
sem kusu greiddu langflestir atkvæði 
með sameiningu við Rússland.

Hví ættu reglur um landamæri full-
valda ríkja að eiga við um Krím, en 
ekki um Kosovo?

Þröstur, Kosovo og Krím
Haukur  
Jóhannsson
verkfræðingur

Hví ættu reglur um landa-
mæri fullvalda ríkja að eiga 
við um Krím, en ekki um 
Kosovo?

Í stjórnmálum snýst baráttan ekki 
síst um að segja söguna, vera 
ötull framleiðandi á umræðu-

efnum – vera frummælandi í þeirri 
sístreymandi frásögn sem gegnsýrir 
samfélagið. Og umfram allt: ekki láta 
öðrum eftir að segja sína sögu.

Við sjáum það til dæmis nú í miðju 
Borgunarhneykslinu, hvernig Vigdís 
Hauksdóttir stritar við að búa til ill-
skiljanlegt hneykslismál úr gömlum 
prentvillum í lokuðum herbergjum 
þar sem við sögu kemur starfslið 
stjórnarráðsins í umfangsmiklu sam-
særi að mati málshefjanda, svo að 
athygli okkar beinist frá klíkuræðinu 
sem virðist orðið allsráðandi og óvið-
ráðanlegt kringum núverandi stjórn-
völd með afleiðingum sem við sjáum 
öll fyrir.

Krækt í Svarta-Pétur
Í síðustu viku heyrði ég stjórnmála-
mann sem starfað hefur að minnsta 
kosti frá níunda áratug síðustu aldar 
tala um að hugmyndin um klíkuræði 
væri „gamaldags stjórnmál“, rétt eins 
og viðkomandi stæði einmitt fyrir 
nýstárleg stjórnmál; annan stjórn-
málamann frá liðinni öld heyrði ég 
tala af innlifun um unga fólkið og 
vilja þess – eins og alveg sérstakur 
málsvari þess. Þetta er ágætt fólk, en 
óneitanlega hálf öskudagslegt svona 
í hálfvelgjulegri píratamúnderingu.

Sigmundur Davíð hefur þó lært 
það af Davíð Oddssyni að vera yfir-
leitt sjálfur málshefjandi í eigin 
umræðuefnum, sem stundum eru 
nokkuð vel til fundin eins og þegar 
hann gerist áhugamaður um löngu 
tímabæra rómantíska húsagerðar-
list. Eina skiptið sem hann flaskaði 
á þessu var þegar hann tók að þrátta 
við Kára Stefánsson með hroðalegum 
afleiðingum fyrir hann, þó að Kári 
sæist reyndar ekki fyrir og væri áður 
en lauk kominn í slíkan ham að hann 

hætti ekki fyrr en hann var búinn að 
höggva sjálfur af sér fótinn.

Það sem hrífur fólk við stjórn-
málamann eins og Bernie Sanders er 
hvernig hann ríkir yfir eigin frásögn; 
hvernig hann kemur fram sem hann 
sjálfur, en ekki minnispunktamask-
ína, eins og Marco Rubio gerði svo 
eftirminnilega í kappræðum fyrir 
síðustu forkosningar þegar hann 
romsaði upp úr sér að minnsta kosti 
fjórum sinnum bragðdaufri og orð-
réttri þulu um að Obama vissi hvað 
hann væri að gera. Sem var meira en 
sagt varð um Rubio garminn: Sanders 
er hins vegar frummælandi og talar 
þess vegna beint til fólks; maður við 
mann.

Að vera frummælandinn. Og um 
leið vera sinn eigin formælandi. 
Margt hefur illa lánast hjá Samfylk-
ingunni eins og Árni Páll formaður 
flokksins rakti af ískaldri nákvæmni 
á dögunum í frægu bréfi, sem kannski 
hefði mátt birtast svo sem ári fyrr – 
en ætli það sé ekki síst þetta: hvernig 
samfylkingarfólk hefur látið sér vel 
líka að láta öðrum eftir að ríkja yfir 
frásögninni af flokknum og því sem 
hann gerir. Það sést til dæmis á því 
hvernig flokknum hefur tekist að 
láta stjórnarskrármálið snúast gegn 
sér: Þetta var mál Samfylkingar-
innar í upphafi, sérstakt hjartans-
mál Jóhönnu, flokkurinn kom því 
af stað af miklum metnaði, en linnti 
ekki látum fyrr en honum tókst að fá 
Svarta-Pétur í málinu og rígheldur 
svo í hann og neitar að láta hann af 
hendi hvað sem það kostar.

Samirassisminn
Stundum er eins og engum þyki 
vænt um Samfylkinguna. Flokkur-
inn virðist ekki eiga sér neina for-
mælendur. Bara fólk sem formælir 
honum.

Samfylkingin er fórnarlamb fjór-
flokkalögmálsins íslenska, sem er 
vel að merkja ekki það sem Vil-
mundur hélt fram hér í gamla daga 
– að fjórflokkurinn væri Sjálfstæðis-
flokkur, Framsókn, Alþýðuflokkur 
og Alþýðubandalag: það var fremur 
kænleg leið til að koma því inn hjá 
kjósendum að Bandalag jafnaðar-
manna, þessi klofningsflokkur hans 
úr Alþýðuflokknum, væri þar með til 

hliðar við flokkakerfið; vettvangur 
fólksins. Síðan hafa allir nýir flokkar 
gert þetta tilkall – að vera valkostur 
við „fjórflokkinn“. En fallist maður 
á þá hugtakanotkun skrifar maður 
um leið undir samarassismann; þá 
hugmynd að enginn munur sé á 
vinstri og hægri; sami rassinn (ég 
játa að ég hef aldrei alveg skilið 
þessa líkingu) sé undir „þeim öllum“ 
rétt eins og þingmenn séu eitthvað 
allt annað fólk en við kjósendur 
sendum þangað inn á fjögurra ára 
fresti og komi okkur ekkert við. Þar 
með hætta stjórnmál að snúast um 
átök hugmynda og ólík sjónarmið 
um skiptingu gæða, almenn lög, rétt 
og rangt og fyrirkomulag almanna-
þjónustu, sem hægri menn telja að 
eigi að vera í höndum einkafyrir-
tækja með gróða að markmiði, en 
vinstri menn vilja að sé bæði greitt 
fyrir úr almannasjóðum og starfrækt 
á almannagrundvelli.

Smám saman hefur orðið til annar 
fjórflokkur en sá sem Vilmundur átti 
við. Hægra megin eru tveir flokkar, 
annar stórt bandalag um völd og 
áhrif og aðgang að gæðum, hinn 
fámennara bandalag en ekki síður 
harðsnúið. Vinstra megin eru hins 
vegar alltaf fjórir flokkar. Stofnun 
Samfylkingarinnar var tilraun til 
að sameina þessa fjóra flokka sem 
þá voru vinstra megin: A-flokkana, 
Kvennalistann og Þjóðvaka. Það 
tókst ekki betur en svo, að nú hafa 
íslenskir jafnaðarmenn val um að 
kjósa SF, VG, BF og Pírata, sem að 
vísu skilgreina sig sjálfir ekki endi-
lega sem vinstri – eða hægri – flokk, 
en óánægðir kjósendur SF telja samt 
raunhæfan valkost.

Stundum finnst manni eins og 
vinstri menn hafi ekkert samein-
ingartákn annað en Svarta-Pétur.

Fjórflokkurinn
Stundum er eins og engum 
þyki vænt um Samfylking-
una. Flokkurinn virðist ekki 
eiga sér neina formælendur. 
Bara fólk sem formælir 
honum.

Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson 
var að vanda í byrj
unarliði Swansea 
sem tapaði á 
heimavelli gegn 
Southampton. Gylfi 
spilaði allan leikinn, 
átti fína spretti en náði ekki að 
skora frekar en aðrir félagar hans.

Stærstu úrslitin Arsenal stimplaði 
sig inn í titilbaráttuna af fullum 
krafti með sigrinum á Leicester 
City í gær. Markið sem Danny 
Welbeck skoraði fyrir liðið í lokin 
gæti reynst ansi drjúgt þegar upp 
er staðið. 
Hetjan Danny Welbeck spilaði sinn 
fyrsta leik fyrir Arsenal í vetur og 
var hetja Arsenal er hann skoraði 
flautumark í uppbótartíma gegn 
Leicester City. Þvílík drauma
endurkoma hjá Welbeck. 
Kom á óvart Chelsea hefur ekki 
verið að gera merkilega hluti í 
vetur og fimm marka veisla liðsins 
um helgina kom því skemmtilega 
á óvart. Kannski er risinn loksins 
vaknaður.

Í dag
21.00 Messan  Sport 2 

Ofboðslega góður dagur. 
Takk fyrir stuðninginn. Tek 
við kveðjum til Helga Magg 
sem skilur ekki þennan 
miðil en á mikla Twitter ást 
skilið.
Pavel Ermolinskij
@pavelino15

Nýjast

Man. City 1 – 2 Tottenham
Aston Villa 0 – 6 Liverpool
Arsenal 2 – 1 Leicester
Sunderland 2 – 1 Man. Utd
Norwich 2 – 2 West Ham
Everton 0 – 1 WBA
Swansea  0 – 1 Southampton
Bournemouth 1 – 3 Stoke
C. Palace 1 – 2 Watford 
Chelsea 5 – 1 Newcastle 

Efst 
Leicester 53
Tottenham 51
Arsenal 51
Man. City 47
Man. Utd 41

Neðst 
Swansea 27
Norwich 24
Newcastle 24 
Sunderland 23
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

Powerade-bikar karla 

KR - Þór 95-79 
KR: Helgi Már Magnússon 26/6 fráköst, 
Michael Craion 17/13 fráköst, Ægir Þór 
Steinarsson 15/6 stoðsendingar, Brynjar 
Þór Björnsson 12, Björn Kristjánsson 9, 
Darri Hilmarsson 8, Snorri Hrafnkelsson 5, 
Pavel Ermolinskij 3/11 fráköst/9 stoð-
sendingar. 
Þór: R Vance Michael Hall 34/6 fráköst, 
Ragnar Örn Bragason 11, Grétar Ingi 
Erlendsson 10/7 fráköst, Halldór Garðar 
Hermannsson 9, Emil Karel Einarsson 6, 
Ragnar Ágúst Nathanaelsson 5/19 fráköst, 
Davíð Arnar Ágústsson 3.

Powerade-bikar kvenna 

Snæfell - Grindavík 78-70 
Snæfell: Haiden Denise Palmer 23/13 
fráköst/10 stoðsendingar/5 stolnir, 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 23, Bryndís 
Guðmundsdóttir 13/16 fráköst, Berglind 
Gunnarsdóttir 12/5 fráköst, Andrea Björt 
Ólafsdóttir 4, María Björnsdóttir 3. 
Grindavík: Whitney Michelle Frazier 32/16 
fráköst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 11/17 
fráköst/5 stoðsendingar/3 varin skot, Íris 
Sverrisdóttir 10, Ingunn Embla Kristínar-
dóttir 10/4 fráköst/6 stoðsendingar, Björg 
Guðrún Einarsdóttir 6, Ingibjörg Jakobs-
dóttir 1.

Körfubolti KR og Snæfell urðu um 
helgina bikarmeistarar er þau lögðu 
andstæðinga sína í úrslitum Power
adebikarsins. KR lagði Þór frá Þor
lákshöfn nokkuð sannfærandi en 
kvennalið Snæfells lagði Grindavík 
í hörkuleik.

Helgi Már Magnússon var stjarn
an í úrslitaleik karla. Hann skoraði 
26 stig og var valinn maður leiksins. 
Þetta var fimmta ferð Helga Más 
í Höllina og honum hafði aldrei 
tekist að vinna. Hann leggur skóna 
á hilluna næsta sumar og þetta var 
því hans síðasta tækifæri til að verða 
bikarmeistari. Helgi Már lét það 
tækifæri sér ekki úr greipum renna.

„Það var hrikalega gaman hjá 
okkur í gær. Þetta var eins og það 
á að vera,“ sagði Helgi Már léttur 
í gær en hann var enn í sigurvímu 
eftir góðan dag og gott kvöld.

„Það kom aldrei til greina að tapa 
fimmta bikarúrslitaleiknum. Það 
hefði verið ótrúlega leiðinlegt. Ég 
var mjög vel gíraður og svo fékk ég 
skot í byrjun til að komast í gang. 
Það var geggjað að vera valinn best
ur í þessum lokabikarleik mínum.“

Stemningin í húsinu var mögnuð 
og uppselt, sem gerist ekki á hverj
um degi.

„Það var gaman að því og ég veit 
ekki hvort það hefur gerst áður í 

körfunni. Það segir margt um þann 
áhuga sem er á körfunni í dag.“

Snæfellshjartað skilaði þessu
Snæfell hafði farið tvisvar áður í 
bikarúrslit en ekki tekist að vinna 
þann stóra í Höllinni. Í þriðju til
raun hafðist það síðan.

„Snæfellshjartað skilaði þessum 
sigri. Gunnhildur (Gunnarsdóttir) 
var stórkostleg, Haiden (Palmer) var 
líka stórkostleg sem og liðið í heild 
sinni,“ sagði Ingi Þór Steinþórsson, 
þjálfari Snæfells, alsæll eftir leikinn.

Gunnhildur Gunnarsdóttir, fyrir
liði Snæfells, átti stórleik og dró oft á 
tíðum vagninn fyrir sitt lið.

„Þetta er geggjuð tilfinning,“ sagði 
Gunnhildur eftir leik en hún skoraði 
23 stig og setti niður fimm þriggja 
stiga skot í fyrri hálfleik. „Okkur 
vantaði þennan bikar í safnið og ég 
er mjög stolt af því að við náðum að 
landa honum,“ sagði Gunnhildur 
sem varð einnig bikarmeistari með 
Haukum fyrir tveimur árum en þá 
vann Hafnarfjarðarliðið einmitt 
Snæfell í úrslitaleik. En er öðruvísi 
að vinna bikarinn með Snæfelli en 
Haukum? „Þetta er náttúrulega mitt 
uppeldisfélag. Þegar ég var í Hauk
um var ég bara hluti af því liði. Nú 
er ég í Snæfelli og það er mitt félag.“
– hbg, iþs

Bikargleði hjá KR og Snæfelli
Það var mikið um dýrðir í Laugardalshöllinni er KR náði að bæta fyrir tapið í bikarúrslitaleiknum í fyrra og 
kvennalið Snæfells varð bikarmeistari í fyrsta sinn. Umgjörðin var glæsileg og uppselt var í Höllina.

Fjöldi fólks kom úr Hólminum til þess að styðja sitt lið og Snæfells-stelpur stilla sér hér upp með sínu fólki. FRéttablaðið/jóHaNNa

Þarna kom það. KR hefur ekki alltaf gengið vel í bikarúrslitum síðustu ár en það var aldrei spurning hjá KR um helgina. FRéttablaðið/jóHaNNa
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Traust fyrirtækjavél
Intel Core i5 örgjörvi
500 GB harður diskur
8 GB vinnsluminni
14” FHD (1920x1080) WLED skjár

Sérverð nú: 164.990 kr.

Keyrðu upp
af köstin

frábærum
vinnufélögum

með

Hagkvæm og ne�
Intel Core i3 örgjörvi 
500 GB harður diskur
4GB vinnsluminni

Sérverð: 99.990 kr.

P2314H

Bjartur og skarpur 
23" LED háskerpuskjár 
(1920x1080)

Sérverð: 34.990 kr.

*Sérverð, gildir til 29. febrúar 2016 eða á meðan birgðir endast. 

advania.is/vinnufelagar

Velkomin í verslanir okkar í Guðrúnartúni Reykjavík
og Tryggvabraut Akureyri.

Hafðu samband í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is

Fyrirferðarlítil og öflug
Intel Core i5 örgjörvi 
256 GB SSD diskur
8GB vinnsluminni
Aðeins 29 cm á hæð

Sérverð: 139.990 kr.OPTIPLEX7040SFF#02

LATITUDEE7450#05 OPTIPLEX3040SFF#01 LATITUDEE5450#04

Örugg og áreiðanleg
Intel Core i5 örgjörvi
256 GB SSD diskur
8 GB vinnsluminni
14” FHD (1920x1080) WLED skjár
Innbyggt 4G LTE

Sérverð: 216.990 kr.

Skylake
örgjörvi

i5

Skylake
örgjörvi

i3

frjálsar Hlaupadrottningin Aníta 
Hinriksdóttir varð Norðurlanda-
meistari í 800 metra hlaupi um 
helgina en þá fór fram fyrsta form-
lega Norðurlandamótið í frjálsum 
íþróttum innanhúss. Mótið fór fram 
í Svíþjóð. Íslensku stúlkurnur stóðu 
sig vel á mótinu og nældu í þrenn 
verðlaun.

Aníta hljóp 800 metrana á 2:01,59 
mínútum sem er hennar besti tími 
á árinu og lofar góðu fyrir Heims-
meistaramótið sem fram fer í Port-
land í Bandaríkjunum í næsta mán-
uði.

Hafdís Sigurðardóttir nældi sér í 

silfurverðlaun í langstökki er hún 
stökk 6,33 metra. Hún stökk sömu 
lengd og sænska stúlkan Malin 
Marmbrandt. Báðir stukku þær 
einnig 6,30 metra og því þurfti að 
skoða þriðja lengsta stökk þeirra. 
Þar átti Hafdís 6,29 metra en Malin 
6,28 og Hafdís fékk því silfurverð-
launin.

Arna Stefanía Guðmundsdóttir 
fékk síðan bronsverðlaun í 400 
metra hlaupi en hún hljóp metrana 
400 á 54,48 sekúndum. Hún sér-
hæfir sig í 400 metra grindahlaupi 
og þessi árangur lofar góðu upp á 
framhaldið.  – hbg

Aníta NM-meistari

Hressar. Aníta Hinriksdóttir og Hafdís Sigurðardóttir unnu báðar til verðlauna á NM. fréttAblAðið/vilHelM

sund Sundmaðurinn Jón Margeir 
Sverrisson gerði það heldur betur 
gott á alþjóðlegu sundmóti fatlaðra 
í Malmö um helgina.

Á laugardeginum bætti hann 
heimsmetið í 400 metra skriðsundi 
er hann synti á 4:04,43 mínútum og 
var það umtalsverð bæting á heims-
metinu. Jón á betri tíma en ekki á 
opinberu móti.

Í gær sló Jón Margeir síðan heims-
metið í 100 metra skriðsundi. Hann 
synti á 53,42 sekúndum og bætti 
gamla metið um 14 hundraðshluta 
úr sekúndu.

Fyrir utan þessi tvö heimsmet þá 
vann Jón Margeir einnig gullverð-
laun í 50 og 100 metra skriðsundi. 
Hann fékk svo silfurverðlaun í 50 
metra bringusundi. Frábær helgi 
hjá þessum magnaða íþróttamanni.

Jón Margeir keppir í fötlunar-
flokki þroskahamlaðra sem er kall-
aður S14. – hbg

Tvö heimsmet

Magnaður. Jón Margeir fór á kostum í 
Malmö. fréttAblAðið/vilHelM

fótbolti Íslenska kvennalandsliðið 
gerði 1-1 jafntefli við Pólland ytra í 
vináttulandsleik í gær.

Blikastúlkan Andrea Rún Hauks-
dóttir kom Íslandi yfir eftir tíu 
mínútna leik en skömmu síðar náðu 
Pólverjar að jafna og þar við sat.

Íslenska liðið hefði getað tryggt 
sér sigur tuttugu mínútum fyrir 
leikslok en vítaspyrna Elínar 
Mettu Jensen var varin. Ekki var 
um alþjóðlegan leikdag að ræða og 
spiluðu því aðeins stelpur úr Pepsi-
deildinni með íslenska liðinu í gær.

Næsti leikur stelpnanna í undan-
keppni EM er þann 12. apríl er stelp-
urnar leika við lið Hvíta-Rússlands. 
– hbg

Jafnt í Póllandi

freyr Alexandersson, þjálfari kvenna-
landsliðsins. fréttAblAðið/vAlli
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bergþóra Bergþórsdóttir
lést á Hrafnistu í Reykjavík, 

sunnudaginn 7. febrúar. Útförin fer fram 
frá Fossvogs kapellu, þriðjudaginn  

 16. febrúar kl. 15.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir, þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Krabbameinsfélagið. Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
hafa sýnt okkur samúð og vinarhug.

Gestur Ó. Sigurðsson Björg H. Konráðsdóttir
Birgir Þ. Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þennan dag fyrir ellefu árum skráðu þeir 
Chad Hurley, Steve Chen og Jawed Karim 
lénið www.youtube.com, en vefsíðan 
var opnuð stuttu seinna. Fyrstu höfuð-
stöðvar fyrirtækis þeirra voru fyrir ofan 
pítsustað í borginni San Mateo í Kali-
forníuríki Bandaríkjanna.

Strax ári seinna var vefsíðan orðin 
fimmti mest sótta vefsíða heims og voru 
myndböndin á henni spiluð um hundrað 
milljón sinnum á dag. Mikill áhugi á 
síðunni varð til þess að um sumarið 2006 
keypti Google hana á rúmlega hálfan 
annan milljarð Bandaríkjadala. Einkar 
vel gekk út árið og var vefsíðan útnefnd 
maður ársins af tímaritinu Time, þrátt 
fyrir að vera alls ekki mennsk.

Í dag telja notendur síðunnar yfir millj-
arð og horfa fleiri á myndböndin á henni 
en nokkurri sjónvarpsstöð í heiminum. Á 
hverjum degi spila áhorfendur mynd-
bönd á síðunni rúmlega 4.000.000.000 
sinnum og er um 300 myndböndum 
hlaðið inn á hverri mínútu. 
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YouTube opnar dyr sínar

Merkisatburðir
1564 Galileo Galilei, ítalskur stærðfræðingur, stjörnufræðingur og 
eðlisfræðingur fæðist þennan dag.
1763 Sjö ára stríðinu lýkur með friðarsamningum milli Prússa og 
Austurríkismanna.
1804 Þrælahald er afnumið í New Jersey.
1902 Neðanjarðarlestin í Berlín, U-Bahn, tekur til starfa.

1917 Kristín Ólafsdóttir lýkur lækna-
prófi frá Háskóla Íslands, fyrst 

kvenna.
1923 Ingibjörg H. Bjarna-

son verður fyrsta konan 
til að taka sæti á Al-
þingi.
1942 Singapúr gefst 
upp fyrir Japönum í 
seinna stríði.
1960 Margeir Péturs-

son, íslenskur stór-
meistari í skák, fæðist.

1965 Fáni Kanada er 
tekinn upp.

1972 Ríkisstjórn Íslands 
ákveður að færa fisk-
veiðilögsögu Íslands að 
50 mílum.
1989 Sovétríkin til-
kynna að allir her-
menn þeirra hafi yfir-
gefið Afganistan.
1992 Fyrsta Fokker 
50-flugvél Flugleiða 
hf, Ásdís, kemur til 
landsins og lendir á 
Akureyri.

1995 Kevin Mitnick er handtekinn af Bandarísku alríkislögreglunni 
sakaður um að hafa brotist inn í nokkrar af öruggustu tölvum 
Bandaríkjanna.
2003 Alþjóðleg mótmæli fara fram gegn stríðinu í Írak. Meira en 
sex milljón manns taka þátt um allan heim.
2005 YouTube, vefur þar sem notendur geta deilt myndskeiðum, 
fer í loftið.
2005 Kýótósáttmálinn er samþykktur.

Svíinn Felix Kjellberg er eflaust betur þekktur meðal lesenda undir netnafni sínu, PewDiePie.
Hann er ein skærasta Youtube-stjarna heims, með rúmar 40 milljónir áskrifenda á Youtube. 
mYnD/gettY

giedre razgute kom til Íslands árið 2014 til 
að læra íslensku við Háskóla Íslands. Hún 
hefur látið mikið að sér kveða í félagslífi 
stúdenta. Hún bauð sig fram í einstaklings-
framboði til stúdentaráðs Háskóla Íslands 
og var fyrsta manneskjan í yfir fjörutíu 
ár til þess að gera það. Í byrjun febrúar 
lét hún svo til skarar skríða og stofnaði 
félag nemenda í Háskóla Íslands sem hafa 
íslensku sem annað mál, Huldumál. 

„Í tíma síðasta haust ræddum við félags-
líf í Háskóla Íslands og lærðum meira um 
nemendafélög og hlutverk þeirra í háskól-
anum. Það kom í ljós að það var fyrir 
nokkrum árum nemendafélag í íslensku 
sem öðru máli en það varð óvirkt fyrir 
löngu síðan. Nemendur í okkar námi 
eru í sérstakri stöðu innan háskólans 
því þeir eru ekki íslenskunemendur en 
flestir eru ekki heldur skiptinemar. Ég og 
nokkrir nemendur ræddum málið frekar 
og ákváðum að svona nemendafélag yrði 
bæði gagnlegt og skemmtilegt. Við héldum 
fyrsta skipulagsfundinn í október og svo 
hélt ferlið áfram og félagið var stofnað 
1. febrúar. fundir eru opnir öllum nem-
endum í náminu.“

Margt spennandi er á döfinni hjá 
félaginu á næstu dögum. „fyrsti viðburður 
er kvikmyndakvöld í stúdentakjallaran-
um. Við ætlum að horfa á bjarnfreðarson 
sem okkur finnst sérstaklega skemmtileg 
íslensk kvikmynd svo það er góð byrjun. 
einnig viljum við halda pallborðsumræður 
um þýðingar frá íslensku yfir á önnur 
tungumál og öfugt af því að margir okkar 
í náminu hafa áhuga á þýðingum. Við 
erum líka að pæla í að halda pub-quiz um 
íslenska tungu og fara í vísindaferðir en við 
gerum þetta líklegast næsta haust.Okkur 
langar ekki bara að halda skemmtilega 
viðburði en fyrst og fremst að vera í sam-
bandi við nemendur í náminu og heyra um 
þarfir þeirra. Við viljum líka ræða námið 
sjálft ásamt öðrum nemendum í náminu 
og sjá hvernig við getum breytt því og gert 
það betra.“

einstaklingsframboð giedre vakti tölu-
verða athygli. sjálfri fannst henni reynslan 
góð. „Ég var bara ein lítil stelpa sem enginn 
þekkti en á sama tíma átti ég að berjast á 
sama hátt og stúdentafylkingar í kosninga-
baráttunni. Það sem mér fannst skemmti-
legt var að þetta var sögulegt skref að vera 
fyrsta einstaklingsframboð í 40 ár. Ég 

vissi alls ekki við hverju ég ætti að búast. 
Ég gætti fengið 1 atkvæði eða unnið. Þess 
vegna reyndi ég bara að hafa gaman af 
þessu og gerði ekki sérstaklega mikið held-
ur fann út hvernig svona framboð virka. 
Nú veit ég að ef einhver býður sig fram og 
gerir aðeins meira en ég í kosningabarátt-
unni þá er miklar líkur á að vinna.“ 

Hún hvetur þá sem vilja berjast fyrir 
hagsmunum stúdenta til að bjóða sig fram. 
„Ég hvet alla nema í HÍ, sem vilja berjast 
fyrir hagsmunum stúdenta og eru með 
hugmyndir um hvernig er hægt að virkja 
stúdentaráð og að breytingum til góðs í 
Háskólanum, til þess.“

Það munaði litlu hjá giedre, aðeins tíu 
atkvæði vantaði upp á að hún fengi kosn-

ingu í ráðið. Hún segist hafa verið örlítið 
svekkt þegar hún frétti af því hversu lítið 
hefði vantað upp á. „Jú, pínulítið, en bara 
fyrstar tíu mínúturnar. en samt, ég er mjög 
ánægð með úrslitin. Ég hafði það markmið 
þegar ég bauð mig fram að vera ekki sú 
síðasta og ég náði því. af 11 framboðum á 
Hugvísindasviði var ég sjötta. annað mark-
mið var að sýna fram á það að það eru aðrir 
möguleikar á að taka þátt í kosningum 
til stúdentaráðs og ég vona að við sjáum 
fleiri einstaklingsframboð næsta ár. Ég 
vildi einnig draga athygli að nemendum í 
íslensku sem öðru máli. Ég held að mér hafi 
tekist það og ég er afar ánægð með það að 
við erum loksins búin að stofna nemenda-
félag.“ 

Stofnaði félag nemenda með 
íslenskuna sem annað mál
Giedre Razgute lætur að sér kveða í félagslífi Háskóla Íslands. Hún hefur stofnað félagið 
Huldumál en í því eru nemendur skólans sem læra íslensku sem sitt annað mál. Þá bauð 
hún sig fram í einstaklingsframboði til stúdentaráðs, því fyrsta í fjörutíu ár í sögu ráðsins.

giedre Razgute er kraftmikill nemandi við Háskóla Íslands sem hefur stofnað félagsskap 
nemenda sem hafa íslensku sem annað mál. Þá bauð hún sig fram ein til stúdentaráðs en 
það hafði ekki gerst í fjörutíu ár. FRéttablaðið/eRniR 
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Kynningarblað

Vöruhönnuðirnir og hjónin Róshild-
ur Jónsdóttir og Snæbjörn Stefáns-
son mynda saman hönnunarteymið 
Hugdettu. Fyrirtækið var stofnað 
fljótlega eftir að þau útskrifuðust 
saman úr vöruhönnun frá Listahá-
skóla Íslanda árið 2006 og hafa þau 
starfað þar saman síðan.

Í síðustu viku frumsýndu þau 
nýtt verkefni á Stockholm Design 
Week ásamt finnska hönnunar-
teyminu Aalto&Aalto og sænska 
hönnuðinum Petru Lilju. Um er að 
ræða samvinnuverkefni þessara 
þriggja teyma undir nafninu 1+1+1 
en afurðin er spegill sem hægt er 
að raða á 27 mismunandi vegu.

Spegillinn er fjórða verk-
efni hópsins en þau hittust fyrst 
fyrir þremur árum á samsýn-
ingu í Stokkhólmi og varð þeim 
fljótt vel til vina að sögn Róshild-
ar. „Við náðum öll fljótt vel saman 
enda svipað þenkjandi sem hönn-
uðir. Einnig skipti miklu máli að 
við leggjum öll áherslu á að hafa 
gaman af hönnun okkar og við 
tökum hlutina ekki of alvarlega.“

Róshildur segir þau Aalto&Aalto 
og Petru Lilju vera þekkta og vel 
metna hönnuði í heimalöndum 
sínum. „Við ákváðum að prófa að 
ráðast í sérstakt og skemmtilegt 
samstarfsverkefni. Þar sem við 
búum í ólíkum löndum ákváðum 
við að hanna saman hlut í þremur 
bútum þar sem enginn hinna veit 
hvað hvað hinir eru að hanna, t.d. 
þegar kemur að stærð eða efnis-
notkun. Þannig tókum við fyrst 
fyrir lampa þar sem hvert teymi 
hannaði ólíkar lappir, skerma og 
búk. Til samans var hægt að búa til 
27 útgáfur af lampanum og þessu 
formi höfum við haldið í samstarf-
inu.“

Ánægð með útkomuna
Fyrsta afurðin, lampi, var til sýnis 
á HönnunarMars í fyrra en þá sáu 
þau fyrst hönnun hvers og eins. 
„Þetta er, eins og maður segir, al-
gjörlega óræð hönnun. Fyrir vikið 

koma algjörlega nýir hlutir fram 
sem enginn myndi láta sér detta í 
hug að hanna. Við vorum ótrúlega 
ánægð með útkomuna og í kjölfar-
ið hönnuðum við skáp með sama 
fyrir komulagi. Í Svíþjóð sýndum 
við svo þriðju afurðina, spegilinn 
og á HönnunarMars í næsta mánuði 
verður það kertastjaki. Allt vörur 
sem má raða upp á 27 mismunandi 
vegu.“

Hingað til hafa þessar vörur ekki 
verið seldar í verslunum en það 
breytist í næsta mánuði, í kringum 
þátttöku þeirra á HönnunarMars. 
„Þá verður hægt að skoða og kaupa 
vörurnar í Spark desing space á 
Klapparstíg í Reykjavík.“

Utan samstarfsins við norrænu 
félaga sína hafa þau haft í nógu að 
snúast undanfarin ár. „Við hönnum 
eigin húsgögn, hönnum skrifstofu-
rými og veitingastaði svo eitthvað 
sé nefnt. Hugsanlega munum við 
líka koma að hönnun á nýju lúxus-
hótel hér á landi á næstunni þann-
ig að verkefnin eru næg og öll 
skemmtileg og spennandi.“

Hönnun Hugdettu má finna á 
hugdetta.com og á Facebook.

AlgjörlegA óræð hönnun
Hugdetta er hugarfóstur hjónanna og vöruhönnuðanna Róshildar Jónsdóttur og Snæbjörns Stefánssonar. Í síðustu viku 
tóku þau þátt í Stockholm Design Week. Næst á dagskrá er ný vara sem sýnd verður á HönnunarMars í næsta mánuði.

Tengist teikningunum
Ingibjörg Berglind guðmundsdóttir 
teiknar öllum stundum og á erfitt 
með að skilja sig við persónurnar 
sem hún teiknar.
Bls. 2 

Nánar á minirmenn.is 

Tómbóluverð, útsala og 
kynningarafsláttur

Sjanghæ-rækjur
með súrsætri sósu

Thaí-kjúklingur
í rauðu karríi og grjón

eða
Ítalskt lasagna með salati

og hvítlauksbrauði
2 réttir= 

1.490 kr. á mann 
- Þetta er ekki djók!

Upplýsingar og pantanir: 
magnusingi@gmail.com
Maggi, sími 696 5900

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

1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

Hjónin og vöruhönnuðirnir Snæbjörn Stefánsson og Róshildur Jónsdóttir eiga saman Hugdettu þar sem þau takast á við fjöl-
breytt verkefni.  MYND/ANYA RICE

Sýnishorn af lömpum sem 1+1+1 hann-
aði saman. 

Önnur afurð hópsins var skápur sem hægt er að setja saman í 27 útgáfum.

 Hönnun Hugdettu má 
finna á hugdetta.com og á 
Facebook.



Teikningarnar vinnur Ingibjörg með blýanti, penna og bleki.
mynd/Ibegga

Ingibjörg segist gjarnan tengjast per
sónunum sem hún teiknar. mynd/Ibegga

„Stundum geng ég í gegnum tímabil og 
nota kannski aðallega blek í myndirnar. 
nú er ég til dæmis að mála mikið með 
gylltu ofan í blekið.“ mynd/Ibegga

„Ég velti því jafnvel fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í fagurlistir frekar en 
hönnun.“ 

„Ég er mjög sjaldan búin að 
ákveða hvað úr verður þegar ég 
byrja á teikningu. Ég byrja á 
að teikna augun og út frá þeim 
kemur tilfinningin um nýjan 
karakter. Yfirleitt teikna ég per
sónur og í huganum skapa ég til
finningaheim í kringum þær sem 
enginn fær að heyra af. Ég á það 
til að bindast persónunum og oft 
finnst mér erfitt að skilja við 
þær,“ segir Ingibjörg Berglind 
Guðmundsdóttir sposk þegar hún 
er spurð út í teikningarnar sínar. 
Ingibjörg er grafískur hönnuð
ur en teiknar í frístundum undir 
heitinu IBegga. Innblásturinn 
segist hún frá úr ýmsum áttum.

„Ég fæ innblásturinn mikið 
frá tónlist en ef ég á að nefna 
einhverjar fyrirmyndir væru 
það helst Egon Schiele, Miro og 
Modigliani. Teikningarnar eru 
áhugamál mitt sem ég sinni eftir 
vinnu. Ég byrjaði reyndar að 
teikna mikið eftir að ég útskrif
aðist sem grafískur hönnuður og 
velti því jafnvel fyrir mér hvort 
ég hefði átt að fara í fagurlistir 

frekar en hönnun. En oft næ ég 
að blanda þessu tvennu saman,“ 
segir Ingibjörg en hún lauk námi 
í grafískri hönnun frá Myndlista
skólanum á Akureyri fyrir tveim
ur árum.

Ingibjörg vinnur teikningarn
ar mestmegnis með blýanti og 
penna.

„Stundum geng ég í gegnum 
tímabil og nota kannski aðallega 
blek í myndirnar. Nú er ég til 
dæmis að mála mikið með gylltu 
ofan í blekið,“ segir Ingibjörg.

Nánar má forvitnast um verk 
hennar á Ibegga á Instagram og 
Facebook.

TengisT Teiknuðu 
persónunum 
Ingibjörg berglind guðmundsdóttir teiknar öllum stundum. Hún 
skapar tilfinningaheim í kringum persónurnar sem hún teiknar og á 
stundum erfitt með að skilja þær við sig.
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og komast í form?

Viltu taka til í holdafarinu

Ný TT námskeið fyrir stelpur og konur hefjast með
fundi kl. 16:30 á konudaginn 21. febrúar 

Komdu, við kunnum þetta!
Nánari upplýsingar í síma 581 3730 
og á jsb.is

TT-1  námskeiðin okkar fyrir konur fela í 
sér leiðbeiningar um mataræði, líkamsrækt, 
sjálfsstyrkingu, fundi, vigtun og mælingar. 
Þessi sívinsælu námskeið hafa margsannað 
ágæti sitt og reynst konum afburðavel 
til að ná markmiðum sínum. Við bjóðum 
hvorki skyndilausnir né sveltikúra, heldur 
raunhæfar leiðir til að lifa góðu lífi.

TT-3 námskeiðin okkar eru fyrir 16-25 ára 
stelpur. Þetta eru sérsniðin lífsstílsnámskeið 
fyrir þær sem vilja taka mataræðið í gegn og 
komast í gott form. Við byggjum námskeiðin á 
áralangri reynslu af því að kenna ungmennum 
líkamsburð og listdans ásamt þekkingunni sem 
við höfum byggt upp af því að veita konum 
sambærilega þjónustu í gegnum tíðina. 

Alltaf frábær 
árangur á TT!
Alltaf frábær 
árangur á TT!

stelpur 16-25 ára

Ingibjörg berglind guðmundsdóttir 
teiknar undir heitinu Ibegga.
mynd/úr eInkaSafnI

Ég fæ innblásturinn 
mikið frá tónlist en 

ef ég á að nefna einhverjar 
fyrirmyndir væru það helst 
Egon Schiele, Miro og 
Modigliani.
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FASTEIGNIR.IS
7. tbl.

Nýjar íbúðir við Skógarveg eru komnar í sölu.

Fasteignasalan TORG kynnir: 
Glæsilegar, nýjar, vandaðar 
og mjög vel staðsettar íbúðir, 
2ja – 4ra herbergja í lyftuhúsi 
við Skógarveg. Öllum íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu.

Íbúðirnar skilast fullbúnar fyrir 
utan gólfefni. Baðherbergi og 
þvottahús verða með flísum á 
gólfi. Glæsilegar sérsmíðaðar inn-
réttingar eru í íbúðunum með 
spónlagðri eik í lóðréttri áferð. 
Hiti er í gólfum. Húsið er klætt 
að utan með sléttri og báraðri 
álklæðningu. Gluggar og úti-
hurðir eru ál/timbur. Tengikassi 
er í anddyri íbúðar fyrir stjörnu-
tengingu, síma, loftnets,- og ljós-
leiðaratengingu. Staðsteyptir 
veggir íbúða verða spartlaðir og 
málaðir. Léttir innveggir verða úr 
gifsi og skilast þeir spartlaðir og 
málaðir. Fyrirkomulag innveggja 
verður í samræmi við samþykkta 
byggingarnefndarteikningu af 
íbúðinni. Innihurðir verða spón-
lagðar með eikarspæni, lóðrétt 
áferð. Íbúðirnar eru með gólfhita, 
allur stjórnbúnaður fylgir. Eld-
hús skilast fullbúið með keramik 
helluborði, gufugleypi og ofni. Eld-

Nýjar íbúðir við Skógarveg

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

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,  stutt í skóla og 
íþróttasvæðið að Varmá. V. 48,9 m.

266,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
í byggingu við Kvíslartungu 84. Húsið er 
staðsteypt einbýlishús með timburþaki. 
Milliveggir eru ekki komnir upp né stigi 
upp á efri hæðina.  Húsið og þakið er ófrá-
gengið að utan. Úti- og svalahurðir, ásamt 
gluggum eru komnir í húsið. Bílskúrshurð 
vantar. V. 37,0 m.

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær  

Kvíslartunga 84 - 270 Mosfellsbær  

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.

Falleg  88,2 fm, þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvö  svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús/geymslu, eldhús og stofu. Sér geymsla er í 
kjallara. Vinsæll staður, stutt er á golfvöllinn, í flotta sundlaug, World Class, skóla og leikskóla.  
V. 30,5 m.

Þrastarhöfði 6 - 270 Mosfellsbær  

Laxatunga 74 og 76 – 270 Mosfellsbær Ljósheimar 8 - 104 Rvk. 

 
98,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með 
fallegu útsýni við Ljósheima 8 í Reykjavík. 
V. 30,0 m.

Blásalir 7 - 201 Kóp. 

 
Björt og rúmgóð 123,7 m2, 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi og 33,2 m2 bílskúr 
. Íbúðin skiptist í hjónaherbergi með 
baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, forstofu, eldhús, 
stofu og borðstofu. V. 46,9 m.

Háaleitisbraut 113 - 108 Rvk. 

 
Falleg 59,1 m2, 2ja herbergja íbúð á 1. hæð 
við Hálaleitsbraut 113 í Reykjavík. Eignin 
skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og stofu. Sérgeymsla í kjallara. V. 26,5 m.

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.

Gerplustræti 18 - 270 Mosfellsbær 
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162,5 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eld-
hús, samliggjandi stofur, bílskúr og geymslu. 
V. 44,0 m.

Staðarbakki 8 - 109 Reykjavík 

Falleg 108,5 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, geymslu, þvottahús, sjónvarpshol, 
eldhús og stofu. Afgirt verönd í suðvestur.  
V. 37,5 m.

Rauðavað 9 - 110 Reykjavík 

Laus strax

Laust strax

Laust strax
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Tvö hús eftir
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Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Mánudagur 15. febrúar 2016

húsinnrétting verður með spónlagðri út-
hlið og hurðum úr eikarspæni. Baðherbergi 
skilast fullbúið. Baðherbergisveggir skilast 
flísalagðir upp í hurðarhæð. Baðinnrétting 
verður spónlögð og borðplata plastklædd. 
Salerni er vegghengt með innbyggðum 
vatnskassa. Sturta verður með sturtugleri 
(þili).

Fataskápar verða í svefnherbergjum sbr. 
teikningar. Fataskápar og skápur í forstofu 
og svefnherbergi er með eikarspón, með 
lóðréttri áferð. Íbúðinni fylgir sérgeymsla 
í kjallara og hlutdeild i sameign allra í 
matshlutanum. Afhending er nóvember/ 
desember 2016. 
Upplýsingar veitir Óskar Bergsson, 
sölufulltrúi 893 2499 oskar@fstorg.is
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta.  
Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

KLUKKURIMI. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan á undanförnum árum. M.a. skipt um gólfefni, 
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar á baði. Íbúðin 
er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  Austursvalir út af stofu. Stutt 
er í leikskóla, barnaskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu. 

BARMAHLÍÐ 49. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll.  
Verið velkomin.

ÞORLÁKSGEISLI. 
Glæsileg 101,1 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum að meðtaldri 9,0 fm. 
geymslu á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Innréttingar eru úr eik og eikarparket á gólfum. Rúmgóðar flísalagðar svalir 
til suðvesturs.

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. Laus til afhendingar.

FURUGRUND 77 – KÓPAVOGI.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 58,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi að meðt. sér 5,5 fm. geymslu. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð hið innra, m.a er nýtt harðparket á íbúðinni, ný eld-
húsinnrétting og tæki.  Gluggar til norðurs með útsýni yfir Fossvogsdalinn og stofu-
gluggar til suðurs auk útgengis á skjólsælar suðursvalir. 

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI.
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. 

HELLUVAÐ 17. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.30 – 18.00  
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. Nýlegt parket á gólfum.  
Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri borðaðstöðu.  
Stofa með útgengi á verönd. Stutt í skóla og leikskóla.

29,9 millj.

34,9 millj.

54,9 millj.
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31,9 millj.
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55,0 millj.
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3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA
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3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Ekrusmári – Kópavogi
Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að meðtöldum 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, Snæfellsjökli, 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.

Laugateigur 14. Efri hæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17-45  
Björt og vel skipulögð 120,8 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð í virðulegu fjórbýlishúsi við Laugateig auk þriggja sér geymslna í 
kjallara og 28,8 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra á sl árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðher-
bergi, raflagnir og tafla og settar nýjar stórar svalir til suðurs útaf stofum. Samliggjandi rúmgóðar stofur og tvö herbergi. Sameign 
er öll mjög snyrtileg og stigahús er nýteppalagt og málað. Verið velkomin.

Verð 50,0 millj.

EKRUSMÁRILAUGATEIGUR 14
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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.

Eign ókomin

Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í botn-
langa.  

Stofa/borstofa með fallegum arni. Eldhús með 
miklum eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með 
skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með góðum sól-
palli. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.

Frábær staðsetning við opið svæði og Selja-
skóla. 

Verð 55,9 millj.

Kleifarsel. Vel staðsett einbýlishús.

181,6 fm. tvílyft raðhús með innbyggðum 20,8 fm. 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Hvassaleitinu. 

Í húsinu eru m.a. 5 svefnherbergi auk bílskúrs  
sem notaður er sem íbúðarherbergi í dag.  
Svalir til vesturs út af hjónaherbergi. 

Rúmgóður garður á baklóð og góð aðkoma að 
húsinu. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

Verð 59,9 millj.

Hvassaleiti. 

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlis-
hús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á baklóð 
og stórrar útigeymslu.  

Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð hússins 
og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og 
hellulagðri verönd með heitum potti. Húsið hefur 
verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, 
m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl. Eignin er 
byggð á vandaðan máta og eru innihurðir og hluti 
loftaklæðninga úr tekki.

Verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.

Glæsilegt 188,0 fm. einbýlishús á einni 
hæð á frábærum stað niður við lækinn að 
meðtöldum 53,0 fm. Tvöföldum bílskúr. 
Húsið stendur á 1.113 fm. lóð og tiltölulega 
auðvelt væri að stækka húsið þó nokkuð þar 
sem byggingarreitur er ekki fullnýttur. Húsið 
var mikið endurnýjað árið 2005 t.d. sett ný 
gólfefni, eldhúsinnrétting og baðherbergi. 
Gólfhitakerfi er í húsinu. Húsið stendur til-
tölulega hátt og frá því nýtur afar fallegs 
útsýnis. Lóðin er fullfrágengin og í góðri 
rækt.  Fyrir framan húsið eru hellulagðar 
stéttar og innkeyrsla með hitalögnum 
undir.

Verð 85,0 millj. 

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

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.

263,9 fm. parhús á tveimur hæðum innbyggðum 
31,6 fm. bílskúr með mikilli lofthæð. Aukin loft-
hæð er á báðum hæðum og gólfsíðir gluggar eru 
í stórum hluta hússins. Gert er ráð fyrir innfelldri 
lýsingu í loftum í stórum hluta hússins. Húsið 
er ekki fullfrágengið og vantar m.a. gólfefni á 
stærstan hluta hússins auk þess sem loft neðri 
hæðar hafa ekki verið spörsluð og gengið frá 
endanlegri lýsingu í þeim. Að utan á eftir að pússa 
húsið, mála það og ganga frá flötum, sem eiga að 
vera klæddir. Lóðin er frágengin að hluta, en inn-
keyrsla er malarborin. 

Verð 59,9 millj.

Álaþing- Kópavogi. Parhús á útsýnisstað.

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. 

2ja,  3ja og 4ra herbergja íbúðir óskast á söluskrá • Fjöldi kaupenda á skrá • Skoðum og verðmetum samdægurs.

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 103 fermetrum 
upp í 189 fermetrar og eru afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnási og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

Skrifstofuhúsnæði óskast
Höfum traustan kaupanda að 1500 – 2000 fermetra 

skrifstofuhúsnæði miðvæðis í Reykjavík. 

Svæðið frá Borgartúni og vestur í Örfirisey er æskilegast, 
en fleiri staðsetningar koma til greina.

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
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Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
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Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
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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

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.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta.  
Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

KLUKKURIMI. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan á undanförnum árum. M.a. skipt um gólfefni, 
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar á baði. Íbúðin 
er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  Austursvalir út af stofu. Stutt 
er í leikskóla, barnaskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu. 

BARMAHLÍÐ 49. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll.  
Verið velkomin.

ÞORLÁKSGEISLI. 
Glæsileg 101,1 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum að meðtaldri 9,0 fm. 
geymslu á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. Innréttingar eru úr eik og eikarparket á gólfum. Rúmgóðar flísalagðar svalir 
til suðvesturs.

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. Laus til afhendingar.

FURUGRUND 77 – KÓPAVOGI.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 58,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi að meðt. sér 5,5 fm. geymslu. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð hið innra, m.a er nýtt harðparket á íbúðinni, ný eld-
húsinnrétting og tæki.  Gluggar til norðurs með útsýni yfir Fossvogsdalinn og stofu-
gluggar til suðurs auk útgengis á skjólsælar suðursvalir. 

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI.
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. 

HELLUVAÐ 17. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.30 – 18.00  
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. Nýlegt parket á gólfum.  
Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri borðaðstöðu.  
Stofa með útgengi á verönd. Stutt í skóla og leikskóla.

29,9 millj.

34,9 millj.

54,9 millj.

27,9 millj.

31,9 millj.

31,9 millj.

49,9 millj.

55,0 millj.

34,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

Ekrusmári – Kópavogi
Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að meðtöldum 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, Snæfellsjökli, 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.

Laugateigur 14. Efri hæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17-45  
Björt og vel skipulögð 120,8 fm. 4ra herbergja íbúð á efri hæð í virðulegu fjórbýlishúsi við Laugateig auk þriggja sér geymslna í 
kjallara og 28,8 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið innra á sl árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðher-
bergi, raflagnir og tafla og settar nýjar stórar svalir til suðurs útaf stofum. Samliggjandi rúmgóðar stofur og tvö herbergi. Sameign 
er öll mjög snyrtileg og stigahús er nýteppalagt og málað. Verið velkomin.

Verð 50,0 millj.

EKRUSMÁRILAUGATEIGUR 14

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

OPIÐ HÚS

Í D
AG

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.

Eign ókomin

Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í botn-
langa.  

Stofa/borstofa með fallegum arni. Eldhús með 
miklum eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með 
skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með góðum sól-
palli. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.

Frábær staðsetning við opið svæði og Selja-
skóla. 

Verð 55,9 millj.

Kleifarsel. Vel staðsett einbýlishús.

181,6 fm. tvílyft raðhús með innbyggðum 20,8 fm. 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Hvassaleitinu. 

Í húsinu eru m.a. 5 svefnherbergi auk bílskúrs  
sem notaður er sem íbúðarherbergi í dag.  
Svalir til vesturs út af hjónaherbergi. 

Rúmgóður garður á baklóð og góð aðkoma að 
húsinu. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

Verð 59,9 millj.

Hvassaleiti. 

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlis-
hús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á baklóð 
og stórrar útigeymslu.  

Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð hússins 
og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og 
hellulagðri verönd með heitum potti. Húsið hefur 
verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, 
m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl. Eignin er 
byggð á vandaðan máta og eru innihurðir og hluti 
loftaklæðninga úr tekki.

Verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.

Glæsilegt 188,0 fm. einbýlishús á einni 
hæð á frábærum stað niður við lækinn að 
meðtöldum 53,0 fm. Tvöföldum bílskúr. 
Húsið stendur á 1.113 fm. lóð og tiltölulega 
auðvelt væri að stækka húsið þó nokkuð þar 
sem byggingarreitur er ekki fullnýttur. Húsið 
var mikið endurnýjað árið 2005 t.d. sett ný 
gólfefni, eldhúsinnrétting og baðherbergi. 
Gólfhitakerfi er í húsinu. Húsið stendur til-
tölulega hátt og frá því nýtur afar fallegs 
útsýnis. Lóðin er fullfrágengin og í góðri 
rækt.  Fyrir framan húsið eru hellulagðar 
stéttar og innkeyrsla með hitalögnum 
undir.

Verð 85,0 millj. 

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

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.

263,9 fm. parhús á tveimur hæðum innbyggðum 
31,6 fm. bílskúr með mikilli lofthæð. Aukin loft-
hæð er á báðum hæðum og gólfsíðir gluggar eru 
í stórum hluta hússins. Gert er ráð fyrir innfelldri 
lýsingu í loftum í stórum hluta hússins. Húsið 
er ekki fullfrágengið og vantar m.a. gólfefni á 
stærstan hluta hússins auk þess sem loft neðri 
hæðar hafa ekki verið spörsluð og gengið frá 
endanlegri lýsingu í þeim. Að utan á eftir að pússa 
húsið, mála það og ganga frá flötum, sem eiga að 
vera klæddir. Lóðin er frágengin að hluta, en inn-
keyrsla er malarborin. 

Verð 59,9 millj.

Álaþing- Kópavogi. Parhús á útsýnisstað.

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. 

2ja,  3ja og 4ra herbergja íbúðir óskast á söluskrá • Fjöldi kaupenda á skrá • Skoðum og verðmetum samdægurs.

LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 103 fermetrum 
upp í 189 fermetrar og eru afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnási og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

Skrifstofuhúsnæði óskast
Höfum traustan kaupanda að 1500 – 2000 fermetra 

skrifstofuhúsnæði miðvæðis í Reykjavík. 

Svæðið frá Borgartúni og vestur í Örfirisey er æskilegast, 
en fleiri staðsetningar koma til greina.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. 
fasteignasali, í síma 570-4500 eða á netfanginu: gtj@fastmark.is
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Ásdís H. 
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 GVENDARGEISLI 24 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

 
Vönduð mjög vel skipulögð 126,8 fm íbúð á miðhæð í 3ja hæða fjölbýli þar sem 
er ein íbúð á hæðinni. Stæði í bílageymslu fylgir. Sérinngangur.  Vandaðar 
innréttingar, parket og náttúrusteinn á gólfum. Stórar svalir og ágætt útsýni.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 15.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 
m. 9399

 SUÐURGATA 80 220 HAFNARF. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

Vel staðsett og björt 187,4 fm neðri hæð með sér inngangi. Fjögur svefnher-
bergi, rúmgóð stofa með góðum svölum og bílskúr. Eigninni fylgir herbergi 
í kjallara með snyrtingu og sér inngangi.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,9 m. 9389

 ENNISHVARF 15A 203  
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

4ra herbergja 124,5 fm íbúð á efri hæð í fallegu frábærlega staðsettu litlu 
fjölbýli ásamt 31,2 fm bílskúr (m. geymslu)  Glæsilegt útsýni. Vandaðar eikarin-
nréttingar. Granít á borðum. Baðherbergi og gestasnyrting. Þrjú stór herbergi, 
mikið skápapláss. Stórar svalir.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 17.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,5 m. 9402

 OTRATEIGUR 6 
105 RVK.

Raðhús á 3.hæðum samtals ca 215 fm m. aukaíbúð í kjallara og bílskúr. Mjög 
góð staðsetning í grónu hverfi. Mjög gott skipulag. Á efri hæð eru allt að 
fjögur svefnherb. og bað, miðhæð eru stofur og eldhús ásamt snyrtingu, 
kjallari er aukaíbúð, geymsla og þvottur. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  64,9 m. 9385

 SKEGGJAGATA 21 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Vel skipulögð 3ja herbergja 62,3 fm enda íbúð á 2. hæð (efstu) við Skeggjagötu 
í Reykjavík. Björt stofa með vestur svalir og hornglugga sem gefur góða birtu. 
Aðeins tvær íbúðir í stigahúsi.Eignin verður sýnd mánudaginn 15. janúar milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  27,9 m. 9258

 LOGAFOLD 80 112 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Neðri hæð í tvíbýlishúsi á mjög góðum stað við opið svæði. Íbúðin er 148,7 
fm fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi. Þrjú herbergi, stofa, parket, 
glæsilegt eldhús, stór suðurverönd o.fl.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41,7 m. 9158

LAUGARÁSVEGUR 75 
104 RVK

Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir ásamt bílskúr. Íbúðirnar eru mikið 
endurnýjaðar. Skiptingin er neðri- og efrihæð. Með efrihæðinni fylgir bílskúr. 
Möguleiki er að sameina í eitt íbúðarrými. Selst í sitthvoru lagi eða saman.  
V. Efri hæð 42,9 m. V. Neðri hæð 35,9.

BERGSTAÐASTRÆTI 25 
101 RVK.

Einbýlishús á tveimur hæðum á einstaklega góðum stað miðsvæðis í borginni. 
Húsið stendur fram við götu og er 3ja herbergja, efri hæð er herb,eldh.bað, 
stofa og möguleiki á herb. Kj. er herb.og baðherb. Samkvæmt skráningu 
er birt stærð hússins 64, fm  þ.e. 32,2 fm hvor hæð.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 15.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 35 m. 9357

ÞRASTARHÖFÐI 6 270  
ÍBÚÐ MERKT 02-03.

3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 2.hæð í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýli 
rétt við i grunnskóla og sundlaug. Tvö góð svefnherb. Fallegar innréttingar, 
sérþvottahús,góðar svalir. Nýmáluð íbúð og laus strax. V. 30,5 m. 9362

ÁLFALAND 11 
108 RVK.

Fallegt og fjölskylduvænt 179.2 fm pallaraðhús ásamt 27,3 fm bílskúr. Húsið 
stendur í litlum botnlanga á grónum og skjólgóðum stað í Fossvogsdalnum 
með frábæru aðgengi að fallegum útivistarsvæðum í nágrenninu. V. 67,9 m. 
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 EINBÝLI

Brekkugerði 17 108 Rvk.
Fallegt 331 fm einbýlishús við Brekkugerði 17 í Reykjavík. 
Möguleiki á 54 fm aukaíbúð með sérinngang á neðrihæð 
en þannig var skipulag áður. Glæsilegt hús sem þarfnast 
standsetningar að hluta.  V. 82 m. 9401

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

 RAÐHÚS

Staðarbakki 8 109 Rvk.
162,5 fm pallaraðhús á góðum stað neðst bökkunum. 
Húsið skiptist í forstofu, stigahol, fjögur herbergi, 
snyrtingu, stofu, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi, 
baðherbergi, gang og geymslu. Bílskúr er innbyggður og 
er tekið rými af bílskúr fyrir snyrtingu. V. 44 m. 9342

 4RA-6 HERBERGJA

Seljabraut 24 109 Rvk.
Mjög vel skipulögð og björt 6 herbergja 174,5 fm 
endaíbúð á tveimur hæðum við Seljabraut í Reykjavík. 
Íbúðin er á 3. og 4. hæð (efstu) og henni fylgir stæði í 
bílageymslu. Tvennar svalir og glæsilegt útsýni.  
V. 39 m. 9348

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

 3JA HERBERGJA

Hringbraut 115 101 Rvk. 
Vorum að fá í sölu fallega 56 fm íbúð á 3. hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Hringbraut í vesturbænum. Íbúðin hefur 
töluvert verið standsett svo og húsið að utan. Örstutt í 
þjónustu. V. 24,9 m. 9406

 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

 ATVINNUHÚSNÆÐI

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

60 ÁRA OG ELDRI.

Skúlagata 20 101 Rvk. 
Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára.    
V. 39,9 m. 9176

Höfum fengið í sölu mjög fallega 158 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Efstaleiti. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í tvær 
stofur, sólskála, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, snyrtingu, þvottahús og geymslu. Tvennar svalir. Um er að ræða íbúð fyrir eldri borgara.  
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjávar- og fjallsýn. Mikil sameign m.a. samkomusalur, setustofa, líkamsræktarsalur, sundlaug og fleira.  
Húsvörður er í húsinu. Íbúðin er laus við kaupsamning. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511. V. 57,0 millj. 9400

Efstaleiti 12 103 Rvk.

Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við  
nútímaþarfir og kröfur mitt í hjarta Garðabæjar
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3ja-4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar eru af vandaðri gerð
• Mynddyrasími er í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Bókið skoðun í dag, sýnum samdægurs!   

Garðatorg 4

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Aðstoðarmaður fasteignasala,  

nemi til löggildingar fasteignasala.
GSM 896-1168

brynjar@eignamidlun.is

ÖRFÁAR

ÍBÚÐIR

EFTIR

Fjárfestingartækifæri
Um er að ræða þrjá matshluta við 
Síðumúla 35, alla jarðhæðina og 
helming af 2. hæð samtals 667,7 fm.  

Matshluti 0101 er 276,9 skiptist í opið 
stórt vinnurými, skrifstofur, kaffistofu 
og snyrtingar og hefur húsnæðið 
nýlega verið endurnýjað m.a. gólfefni, 
innréttingar og lýsing.

Matshluti 0102 er 201,0 fm jarðhæð 
sem skiptist í opið verslunarrými kaffi-
stofu og snyrtingu, hefur nýlega verið 
endurnýjað. Mikið auglýsingargildi.

Matshluti 0202 er 189.8 fm skrif-
stofu húsnæði á 2. hæð sem skiptist 
í 6. skrifstofur, fundarherbergi og 
snyrtingar. Húsnæðið var endurnýjað 
að innan fyrir nokkrum árum síðan. 

Öll rýmin eru í leigu með góðum  
leigusamningum. 

Verð: 136 millj. 



Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 
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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    

 GVENDARGEISLI 24 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-03. 

 
Vönduð mjög vel skipulögð 126,8 fm íbúð á miðhæð í 3ja hæða fjölbýli þar sem 
er ein íbúð á hæðinni. Stæði í bílageymslu fylgir. Sérinngangur.  Vandaðar 
innréttingar, parket og náttúrusteinn á gólfum. Stórar svalir og ágætt útsýni.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 15.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 
m. 9399

 SUÐURGATA 80 220 HAFNARF. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR

Vel staðsett og björt 187,4 fm neðri hæð með sér inngangi. Fjögur svefnher-
bergi, rúmgóð stofa með góðum svölum og bílskúr. Eigninni fylgir herbergi 
í kjallara með snyrtingu og sér inngangi.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 44,9 m. 9389

 ENNISHVARF 15A 203  
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

4ra herbergja 124,5 fm íbúð á efri hæð í fallegu frábærlega staðsettu litlu 
fjölbýli ásamt 31,2 fm bílskúr (m. geymslu)  Glæsilegt útsýni. Vandaðar eikarin-
nréttingar. Granít á borðum. Baðherbergi og gestasnyrting. Þrjú stór herbergi, 
mikið skápapláss. Stórar svalir.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 17.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,5 m. 9402

 OTRATEIGUR 6 
105 RVK.

Raðhús á 3.hæðum samtals ca 215 fm m. aukaíbúð í kjallara og bílskúr. Mjög 
góð staðsetning í grónu hverfi. Mjög gott skipulag. Á efri hæð eru allt að 
fjögur svefnherb. og bað, miðhæð eru stofur og eldhús ásamt snyrtingu, 
kjallari er aukaíbúð, geymsla og þvottur. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
9.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  64,9 m. 9385

 SKEGGJAGATA 21 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Vel skipulögð 3ja herbergja 62,3 fm enda íbúð á 2. hæð (efstu) við Skeggjagötu 
í Reykjavík. Björt stofa með vestur svalir og hornglugga sem gefur góða birtu. 
Aðeins tvær íbúðir í stigahúsi.Eignin verður sýnd mánudaginn 15. janúar milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  27,9 m. 9258

 LOGAFOLD 80 112 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Neðri hæð í tvíbýlishúsi á mjög góðum stað við opið svæði. Íbúðin er 148,7 
fm fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi. Þrjú herbergi, stofa, parket, 
glæsilegt eldhús, stór suðurverönd o.fl.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
16.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 41,7 m. 9158

LAUGARÁSVEGUR 75 
104 RVK

Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir ásamt bílskúr. Íbúðirnar eru mikið 
endurnýjaðar. Skiptingin er neðri- og efrihæð. Með efrihæðinni fylgir bílskúr. 
Möguleiki er að sameina í eitt íbúðarrými. Selst í sitthvoru lagi eða saman.  
V. Efri hæð 42,9 m. V. Neðri hæð 35,9.

BERGSTAÐASTRÆTI 25 
101 RVK.

Einbýlishús á tveimur hæðum á einstaklega góðum stað miðsvæðis í borginni. 
Húsið stendur fram við götu og er 3ja herbergja, efri hæð er herb,eldh.bað, 
stofa og möguleiki á herb. Kj. er herb.og baðherb. Samkvæmt skráningu 
er birt stærð hússins 64, fm  þ.e. 32,2 fm hvor hæð.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 15.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 35 m. 9357

ÞRASTARHÖFÐI 6 270  
ÍBÚÐ MERKT 02-03.

3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 2.hæð í fallegu frábærlega vel staðsettu fjölbýli 
rétt við i grunnskóla og sundlaug. Tvö góð svefnherb. Fallegar innréttingar, 
sérþvottahús,góðar svalir. Nýmáluð íbúð og laus strax. V. 30,5 m. 9362

ÁLFALAND 11 
108 RVK.

Fallegt og fjölskylduvænt 179.2 fm pallaraðhús ásamt 27,3 fm bílskúr. Húsið 
stendur í litlum botnlanga á grónum og skjólgóðum stað í Fossvogsdalnum 
með frábæru aðgengi að fallegum útivistarsvæðum í nágrenninu. V. 67,9 m. 
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 EINBÝLI

Brekkugerði 17 108 Rvk.
Fallegt 331 fm einbýlishús við Brekkugerði 17 í Reykjavík. 
Möguleiki á 54 fm aukaíbúð með sérinngang á neðrihæð 
en þannig var skipulag áður. Glæsilegt hús sem þarfnast 
standsetningar að hluta.  V. 82 m. 9401

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

 RAÐHÚS

Staðarbakki 8 109 Rvk.
162,5 fm pallaraðhús á góðum stað neðst bökkunum. 
Húsið skiptist í forstofu, stigahol, fjögur herbergi, 
snyrtingu, stofu, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi, 
baðherbergi, gang og geymslu. Bílskúr er innbyggður og 
er tekið rými af bílskúr fyrir snyrtingu. V. 44 m. 9342

 4RA-6 HERBERGJA

Seljabraut 24 109 Rvk.
Mjög vel skipulögð og björt 6 herbergja 174,5 fm 
endaíbúð á tveimur hæðum við Seljabraut í Reykjavík. 
Íbúðin er á 3. og 4. hæð (efstu) og henni fylgir stæði í 
bílageymslu. Tvennar svalir og glæsilegt útsýni.  
V. 39 m. 9348

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

 3JA HERBERGJA

Hringbraut 115 101 Rvk. 
Vorum að fá í sölu fallega 56 fm íbúð á 3. hæð í litlu 
fjölbýlishúsi við Hringbraut í vesturbænum. Íbúðin hefur 
töluvert verið standsett svo og húsið að utan. Örstutt í 
þjónustu. V. 24,9 m. 9406

 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

 ATVINNUHÚSNÆÐI

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

60 ÁRA OG ELDRI.

Skúlagata 20 101 Rvk. 
Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára.    
V. 39,9 m. 9176

Höfum fengið í sölu mjög fallega 158 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Efstaleiti. Auk þess fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í tvær 
stofur, sólskála, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, snyrtingu, þvottahús og geymslu. Tvennar svalir. Um er að ræða íbúð fyrir eldri borgara.  
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjávar- og fjallsýn. Mikil sameign m.a. samkomusalur, setustofa, líkamsræktarsalur, sundlaug og fleira.  
Húsvörður er í húsinu. Íbúðin er laus við kaupsamning. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali sýnir íbúðina s: 861 8511. V. 57,0 millj. 9400

Efstaleiti 12 103 Rvk.

Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við  
nútímaþarfir og kröfur mitt í hjarta Garðabæjar
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3ja-4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar eru af vandaðri gerð
• Mynddyrasími er í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Bókið skoðun í dag, sýnum samdægurs!   

Garðatorg 4

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Aðstoðarmaður fasteignasala,  

nemi til löggildingar fasteignasala.
GSM 896-1168

brynjar@eignamidlun.is

ÖRFÁAR

ÍBÚÐIR

EFTIR

Fjárfestingartækifæri
Um er að ræða þrjá matshluta við 
Síðumúla 35, alla jarðhæðina og 
helming af 2. hæð samtals 667,7 fm.  

Matshluti 0101 er 276,9 skiptist í opið 
stórt vinnurými, skrifstofur, kaffistofu 
og snyrtingar og hefur húsnæðið 
nýlega verið endurnýjað m.a. gólfefni, 
innréttingar og lýsing.

Matshluti 0102 er 201,0 fm jarðhæð 
sem skiptist í opið verslunarrými kaffi-
stofu og snyrtingu, hefur nýlega verið 
endurnýjað. Mikið auglýsingargildi.

Matshluti 0202 er 189.8 fm skrif-
stofu húsnæði á 2. hæð sem skiptist 
í 6. skrifstofur, fundarherbergi og 
snyrtingar. Húsnæðið var endurnýjað 
að innan fyrir nokkrum árum síðan. 

Öll rýmin eru í leigu með góðum  
leigusamningum. 

Verð: 136 millj. 
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
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Opið hús mánudaginn 15. feb. kl. 17:30-18:00

Kársnesbraut 47   200 Kópavogi 46.900.000

*Einstakt útsýni*Vel skipulögð 139 fm hæð með sérinngangi og bílskúr í tvíbýli á 2. 
hæð. Eignin er með 4 svefnherbergi, rúmg. stofur í l með tvennum svölum. rúmg. 
eldhús, þvottahús og baðherb.með sturtu. Sameiginlegar 2 geymslur í sameign. 28 
fm bílskúr og rúmgott bílaplan. Endurnýjað járn á þaki, allt gler á hæðinni, lagnir að 
hluta og flest gólfefni. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 5-6     stærð: 167,0 m2        Bílskúr 28 m2

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00

Kríuás 5  221 Hafnarfirði 46.900.000

*Einstakt útsýni* Efri hæð 138,1 fm í fjórbýli með sérinngangi og 28,6 fm 
innbyggðum bílskúr. Eignin er með 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu og eldhús í 
opnu rými. Svalir út frá stofu í suðvestur. um 20 fm óskráð loft er yfir þvottahúsi. 
Auðvelt að gera fjórða svefnherb.úr  hluta af stofu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4-5     stærð: 166,7  m2     Bílskúr

Opið hús miðvikudaginn 17. feb. kl. 17:30-18:00

Ljósheimar 4  104 Reykjavík 38.900.000

4ra herb. á 8.hæð í lyftuhúsi, frábært útsýni. tvær íbúðir á stigagangi. Búið að 
endurnýja fataskápa, ofna, gólfefni, baðherbergi, eldhús að hluta. tvennar svalir. 
Stigagangur gerður upp og endurnýjuð lyfta. Fjölbýlið hefur verið klætt að utan og 
skólplagnir endurnýjaðar. Snyrtileg aðkoma er að fjölbýlinu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 110,1 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.30-18.00

Ofanleiti 17   103 Reykjavík 38.700.000

Falleg, rúmgóð og töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á besta stað. Íbúðin er á 
efstu hæð með sérinngangi og bílskúr. Baðherb. var endurnýjað 2012. Húsið 
var málað 2012, þá voru einnig lagnir yfirfarnar. árið 2009 var þakið gert upp og 
múrviðgerðir framkvæmdar. Einnig voru útitröppurnar steyptar upp og hitalögn 
lögð í þær. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 108 m2     Bílskúr

Opið hús þriðjudaginn 16. feb kl 17.30-18.00

hlynsalir 5-7   201 Kópavogi 34.500.000

mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á efstu hæð (4.hæð) með sérlega rúmgóðu 
stæði í bílageymslu og miklu útsýni til suðurs. um er að ræða 91 fm eign í góðu 
lyftuhúsi. gengið er inn í íbúðina inn um sérinngang frá svölum. innréttingar og 
gólfefni eru samræmd í íbúðinni, svefnherbergin eru tvö og þvottaherbergi er 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 91 m2       Bílageymsla 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 18.30-19.00

spóahólar 18   111 Reykjavík 28.500.000 

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni yfir 
reykjavík. Íbúðin er á 3.hæð aðeins er gengið upp 2 hæðir að henni. Baðherbergið 
er allt ný endurnýjað, gólfefni eru ný á herb. og nýlega var parket á stofu og holi 
pússað og lakkað. Eldhúsinnrétting var endurnýjuð fyrir nokkrum árum. þvottaherb. 
er innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 88 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17.30-18.00

Kvíholt 8  220 Hafnarfirði 45.900.000

Bjarta og vel skipulagða, 6 herbergja sérhæð í tvíbýlishúsi/einbýlishúsi með 
bílskúr. Húsið er teiknað af kjartani Sveinssyni og  er í dag nýtt sem tvíbýlishús. 
möguleiki er að kaupa báðar íbúðirnar og  opna á milli hæða. Frábært hús fyrir 
tvær fjölskyldur eða til að nota minni íbúðina í útleigu. Húsinu  hefur verið vel við  
haldið. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 6     stærð: 199,6 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16.feb. kl. 18.00 – 18.30

Kvíholt 8  220 Hafnarfirði 24.000.000

Bjarta 3ja herbergja íbúð, með sérinngangi á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist 
í eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og geymslu. til sölu eru báðar 
íbúðirnar í húsinu og auðvelt er  að opna á milli hæða. Íbúðin þarfnast viðhalds. 
mjög góð staðsetning í rólegri botngötu, þar sem stutt er í skóla, leikskóla og ýmsa 
þjónustu. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 3     stærð: 85,6 m2 

BóKið sKOðUn í gsm. 699 4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEg eldhústækum, flísar á baði og þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  án 
gólfefna. um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við löngulínu. Íbúðirnar eru frá 
108-189 fm. Íbúðirnar skilast með tvennum svölum eða verönd. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-4       stærð: 108-189 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.00-17.30

Ásbraut 19   200 Kópavogi 31.900.000

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við ásbraut. Húsið skiptist í 3 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Íbúðin sjálf er 85,9 
fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda, bílskúr 25,2 fm samtals 
111,1 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 111.1 m2 

BóKa sKOðUn í síma 696 6580

meistaravellir 17  107 Reykjavík 32.500.000 

Björt 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Húsið lítur vel út, var málað að utan fyrir ca 2 árum. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 3     stærð: 81 m2 

694 4700  
steini@fstorg.is

skógarvegur 12-14   108 Reykjavík

Opið hús á Fasteignasölunni tORgi gaRðatORgi 5 
mánudaginn 15. FeB. kl 16.00 - 16.30

Verð: 36,2- 93 millj.

glæsilegar, vandaðar og 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     stærð: 66 - 161 m2  

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 18:00-18:30

Engjasmári 9  200 Kópavogi 54.500.000 

Einkar glæsilegt endaraðhús á einni hæð við Engjasmára í 
kópavogi. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,  borðstofu, 
eldhús, baðherbergi, geymslu, þvottahús og bílskúr. Allar 
innréttingar og efnisval er samræmt og glæsilegt og gólfefni 
er parket og flísar. Aukin lofthæð er í stofu og eldhúsi 
garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með garðhúsi. Stutt 
er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir.  

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 148  m2

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl 17:00-17:30

Lambastaðabraut  1  170 Seltj. 40.900.000 

Falleg og björt neðri sérhæð á frábærum stað á Seltjarnar-
nesinu. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi, geymslu og þvottahús. Hæðin hefur
verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum, m.a. eldhús og 
baðherbergi.Örstutt niður að sjó og í fallegar gönguleiðir.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 106,3 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 18:00-18:30 

hábær 33  112 Reykjavík 69.900.000 

glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt 
er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu. Í húsinu eru 4 mjög 
rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. lofthæð er mikil og 
stórir gluggar. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu 
árum bæði að utan sem að innan. m.a. hefur verið skipt um 
alla glugga, raflagnir endurnýjaðaðar ásamt frárennslilögnum 
og auk þess hefur verið gert við húsið að utan.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5-6     stærð: 190 m2

www.fstorg.is 

BóKið sKOðUn í síma 520 9595

garðatorg 7    210 Garðabæ 41.500.000

góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. inngangur af svölum. 
Flísar og parket á gólfum. gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. tvö góð svefnherb. 
Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á suður-svalir. 
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 3      stærð: 101,5 m2 

BóKið sKOðUn í gsm. 699 4610

Lundur 17-23  Kópavogi

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

herbergi: 3-4       stærð: 98-238 m2 

nÝ-

BYgging

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00

hlíðarbyggð 45   210 Garðabæ 63.500.000

mjög gott endakeðjuhús á frábærum stað í garðabæ. Húsið er töluvert endurnýjað og 
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. á aðalhæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, 
aðal forstofa og hol með útgang út á pall. Stór stofa og sólstofa með rennihurð út á 
verönd. neðri hæð sem skiptist í stórt alrými með glugga, stórt herbergi, stórt þvotta-
herbergi og geymslu. Uppl. veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

herbergi: 7      stærð: 253 m2  

BóKa sKOðUnn í síma 898 6106

seljabraut 24   109 Reykjavík 41.900.000

mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á tveimur hæðum, með 5 góð svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, tvennar svalir og stæði í bílageymslu, í litlu fjölbýlishúsi. gólfefni, hurðar, 
innréttingar, tæki í eldhúsi og á baðherbergjum hafa verið endurnýjuð. gráar flísar eru 
á aðalrými, gangi og eldhúsi, harðparket á herbergjum. Allar innréttingar úr hvítaðri 
eik. Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 4      stærð: 167,4 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.30-18.00

Rúgakur 1  210 Garðabæ 61.900.000

gullfalleg eign á þessum vinsæla stað í Akrahverfinu, íbúðin er á fyrstu hæð með 
stórum suðursvölum. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi, fataher-
bergi, stóra geymslu, og stæði í bílageymslu. 
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 4     stærð: 158 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl. 17:30-18:00

Birkiholt 6   225 Garðabæ 25.900.000

góð 2ja herb. íbúð m/sér inngangi af svölum á 3ju hæð. gott svefnherb., þvotta-
herb. innan íbúðar, baðherb., flísalagt í hólf og gólf m/baðkari. Aðalrými rúmgott, 
eldhús með borðkrók. góðar suð-vestursvalir.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 2      stærð: 76,3 m2  

BóKa sKOðUn í síma 696 6580

strandvegur 5    210 Garðabæ 59.900.000 

glæsileg 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi, sjávarmegin við 
Strandveginn með óhindruðu sjávarútsýni. Sérstæður bílskúr með millilofti. Íbúðin 
er 149,3 fm, bílskúr 22,2 fm samtals 171,5 fm. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5      stærð: 171.5 m2  



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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Opið hús mánudaginn 15. feb. kl. 17:30-18:00

Kársnesbraut 47   200 Kópavogi 46.900.000

*Einstakt útsýni*Vel skipulögð 139 fm hæð með sérinngangi og bílskúr í tvíbýli á 2. 
hæð. Eignin er með 4 svefnherbergi, rúmg. stofur í l með tvennum svölum. rúmg. 
eldhús, þvottahús og baðherb.með sturtu. Sameiginlegar 2 geymslur í sameign. 28 
fm bílskúr og rúmgott bílaplan. Endurnýjað járn á þaki, allt gler á hæðinni, lagnir að 
hluta og flest gólfefni. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 5-6     stærð: 167,0 m2        Bílskúr 28 m2

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00

Kríuás 5  221 Hafnarfirði 46.900.000

*Einstakt útsýni* Efri hæð 138,1 fm í fjórbýli með sérinngangi og 28,6 fm 
innbyggðum bílskúr. Eignin er með 3 svefnherbergi, rúmgóða stofu og eldhús í 
opnu rými. Svalir út frá stofu í suðvestur. um 20 fm óskráð loft er yfir þvottahúsi. 
Auðvelt að gera fjórða svefnherb.úr  hluta af stofu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4-5     stærð: 166,7  m2     Bílskúr

Opið hús miðvikudaginn 17. feb. kl. 17:30-18:00

Ljósheimar 4  104 Reykjavík 38.900.000

4ra herb. á 8.hæð í lyftuhúsi, frábært útsýni. tvær íbúðir á stigagangi. Búið að 
endurnýja fataskápa, ofna, gólfefni, baðherbergi, eldhús að hluta. tvennar svalir. 
Stigagangur gerður upp og endurnýjuð lyfta. Fjölbýlið hefur verið klætt að utan og 
skólplagnir endurnýjaðar. Snyrtileg aðkoma er að fjölbýlinu. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 4     stærð: 110,1 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.30-18.00

Ofanleiti 17   103 Reykjavík 38.700.000

Falleg, rúmgóð og töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á besta stað. Íbúðin er á 
efstu hæð með sérinngangi og bílskúr. Baðherb. var endurnýjað 2012. Húsið 
var málað 2012, þá voru einnig lagnir yfirfarnar. árið 2009 var þakið gert upp og 
múrviðgerðir framkvæmdar. Einnig voru útitröppurnar steyptar upp og hitalögn 
lögð í þær. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 108 m2     Bílskúr

Opið hús þriðjudaginn 16. feb kl 17.30-18.00

hlynsalir 5-7   201 Kópavogi 34.500.000

mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á efstu hæð (4.hæð) með sérlega rúmgóðu 
stæði í bílageymslu og miklu útsýni til suðurs. um er að ræða 91 fm eign í góðu 
lyftuhúsi. gengið er inn í íbúðina inn um sérinngang frá svölum. innréttingar og 
gólfefni eru samræmd í íbúðinni, svefnherbergin eru tvö og þvottaherbergi er 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 91 m2       Bílageymsla 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 18.30-19.00

spóahólar 18   111 Reykjavík 28.500.000 

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni yfir 
reykjavík. Íbúðin er á 3.hæð aðeins er gengið upp 2 hæðir að henni. Baðherbergið 
er allt ný endurnýjað, gólfefni eru ný á herb. og nýlega var parket á stofu og holi 
pússað og lakkað. Eldhúsinnrétting var endurnýjuð fyrir nokkrum árum. þvottaherb. 
er innan íbúðar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 88 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17.30-18.00

Kvíholt 8  220 Hafnarfirði 45.900.000

Bjarta og vel skipulagða, 6 herbergja sérhæð í tvíbýlishúsi/einbýlishúsi með 
bílskúr. Húsið er teiknað af kjartani Sveinssyni og  er í dag nýtt sem tvíbýlishús. 
möguleiki er að kaupa báðar íbúðirnar og  opna á milli hæða. Frábært hús fyrir 
tvær fjölskyldur eða til að nota minni íbúðina í útleigu. Húsinu  hefur verið vel við  
haldið. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 6     stærð: 199,6 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16.feb. kl. 18.00 – 18.30

Kvíholt 8  220 Hafnarfirði 24.000.000

Bjarta 3ja herbergja íbúð, með sérinngangi á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist 
í eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi og geymslu. til sölu eru báðar 
íbúðirnar í húsinu og auðvelt er  að opna á milli hæða. Íbúðin þarfnast viðhalds. 
mjög góð staðsetning í rólegri botngötu, þar sem stutt er í skóla, leikskóla og ýmsa 
þjónustu. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 3     stærð: 85,6 m2 

BóKið sKOðUn í gsm. 699 4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEg eldhústækum, flísar á baði og þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  án 
gólfefna. um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við löngulínu. Íbúðirnar eru frá 
108-189 fm. Íbúðirnar skilast með tvennum svölum eða verönd. 
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-4       stærð: 108-189 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.00-17.30

Ásbraut 19   200 Kópavogi 31.900.000

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við ásbraut. Húsið skiptist í 3 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Íbúðin sjálf er 85,9 
fm með sér geymslu sem er ekki skráð í heildar fm fjölda, bílskúr 25,2 fm samtals 
111,1 fm. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 111.1 m2 

BóKa sKOðUn í síma 696 6580

meistaravellir 17  107 Reykjavík 32.500.000 

Björt 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Húsið lítur vel út, var málað að utan fyrir ca 2 árum. Íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og geymslu. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 3     stærð: 81 m2 

694 4700  
steini@fstorg.is

skógarvegur 12-14   108 Reykjavík

Opið hús á Fasteignasölunni tORgi gaRðatORgi 5 
mánudaginn 15. FeB. kl 16.00 - 16.30

Verð: 36,2- 93 millj.

glæsilegar, vandaðar og 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     stærð: 66 - 161 m2  

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 18:00-18:30

Engjasmári 9  200 Kópavogi 54.500.000 

Einkar glæsilegt endaraðhús á einni hæð við Engjasmára í 
kópavogi. Húsið skiptist í tvö svefnherbergi, stofu,  borðstofu, 
eldhús, baðherbergi, geymslu, þvottahús og bílskúr. Allar 
innréttingar og efnisval er samræmt og glæsilegt og gólfefni 
er parket og flísar. Aukin lofthæð er í stofu og eldhúsi 
garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með garðhúsi. Stutt 
er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir.  

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 148  m2

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl 17:00-17:30

Lambastaðabraut  1  170 Seltj. 40.900.000 

Falleg og björt neðri sérhæð á frábærum stað á Seltjarnar-
nesinu. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi, geymslu og þvottahús. Hæðin hefur
verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum, m.a. eldhús og 
baðherbergi.Örstutt niður að sjó og í fallegar gönguleiðir.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 106,3 m2 

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 18:00-18:30 

hábær 33  112 Reykjavík 69.900.000 

glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt 
er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu. Í húsinu eru 4 mjög 
rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. lofthæð er mikil og 
stórir gluggar. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu 
árum bæði að utan sem að innan. m.a. hefur verið skipt um 
alla glugga, raflagnir endurnýjaðaðar ásamt frárennslilögnum 
og auk þess hefur verið gert við húsið að utan.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5-6     stærð: 190 m2

www.fstorg.is 

BóKið sKOðUn í síma 520 9595

garðatorg 7    210 Garðabæ 41.500.000

góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. inngangur af svölum. 
Flísar og parket á gólfum. gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. tvö góð svefnherb. 
Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á suður-svalir. 
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 3      stærð: 101,5 m2 

BóKið sKOðUn í gsm. 699 4610

Lundur 17-23  Kópavogi

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

herbergi: 3-4       stærð: 98-238 m2 

nÝ-

BYgging

Opið hús þriðjudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00

hlíðarbyggð 45   210 Garðabæ 63.500.000

mjög gott endakeðjuhús á frábærum stað í garðabæ. Húsið er töluvert endurnýjað og 
hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. á aðalhæð eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, 
aðal forstofa og hol með útgang út á pall. Stór stofa og sólstofa með rennihurð út á 
verönd. neðri hæð sem skiptist í stórt alrými með glugga, stórt herbergi, stórt þvotta-
herbergi og geymslu. Uppl. veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

herbergi: 7      stærð: 253 m2  

BóKa sKOðUnn í síma 898 6106

seljabraut 24   109 Reykjavík 41.900.000

mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á tveimur hæðum, með 5 góð svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, tvennar svalir og stæði í bílageymslu, í litlu fjölbýlishúsi. gólfefni, hurðar, 
innréttingar, tæki í eldhúsi og á baðherbergjum hafa verið endurnýjuð. gráar flísar eru 
á aðalrými, gangi og eldhúsi, harðparket á herbergjum. Allar innréttingar úr hvítaðri 
eik. Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 4      stærð: 167,4 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl 17.30-18.00

Rúgakur 1  210 Garðabæ 61.900.000

gullfalleg eign á þessum vinsæla stað í Akrahverfinu, íbúðin er á fyrstu hæð með 
stórum suðursvölum. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi, fataher-
bergi, stóra geymslu, og stæði í bílageymslu. 
Upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

herbergi: 4     stærð: 158 m2 

Opið hús mánudaginn 15. feb. kl. 17:30-18:00

Birkiholt 6   225 Garðabæ 25.900.000

góð 2ja herb. íbúð m/sér inngangi af svölum á 3ju hæð. gott svefnherb., þvotta-
herb. innan íbúðar, baðherb., flísalagt í hólf og gólf m/baðkari. Aðalrými rúmgott, 
eldhús með borðkrók. góðar suð-vestursvalir.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 2      stærð: 76,3 m2  

BóKa sKOðUn í síma 696 6580

strandvegur 5    210 Garðabæ 59.900.000 

glæsileg 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi, sjávarmegin við 
Strandveginn með óhindruðu sjávarútsýni. Sérstæður bílskúr með millilofti. Íbúðin 
er 149,3 fm, bílskúr 22,2 fm samtals 171,5 fm. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 5      stærð: 171.5 m2  



.

Suðurbraut 8

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.18:00-18:45

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 98 fm, 

4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði

Frábært skipulag, tvö baðherbergi 

.

Framnesvegur 57 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.13:30-14:00

Falleg og vel skiplögð 3ja herb 

Aukaherbergi í kjallara 

Mikið endurnýjað hús að utan og sameign 

Frábær staðsetning 

.

Drápuhlíð 32

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:00-17:45

Björt og falleg 103 fm efri hæð

Nýlegt bað og eldhús

Falleg gólfefni

2-3 rúmgóð svefnherbergi

.

Ásakór 13

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16.feb. kl.17:00-17:45

Björt og falleg 106 fm 3ja herb

Lyftuhús og svalir til suður

Gott skipulag

Þvotthús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.feb. kl.17:30-18:00

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.

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

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

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:

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.feb. kl.17:00-18:00

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta borgarinnar

.

 Blásalir 7

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.feb. kl.17:30-18:00

Falleg 4 herbergja íbúð á annarri hæð 

í fjórbýlishúsi ásamt bílskúr 

Eignin er 156,9 fm, þar af er bílskúr 33,2 fm 

Tvö baðherb. og tvennar svalir eru í íbúðinni 

Þvottahús og geymsluloft innan íbúðar 

Mikil lofthæð og gott útsýni
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fermetraverð frá 379 þús kr.

Nánari upplýsingar veitir:

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

.

Andarhvarf 9 

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu tvíbýli 

við Andarhvarf 159,4 fm 4/5 herbergja 

Góður bílskúr 

Góð staðsetning 

.

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Strandvegur 26
Garðabær

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi 

Stærð 93,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Verönd út frá stofu 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

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

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

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.

Þrastarlundur 18

Verð : 56,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Falleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Fossvogi 
Eignin er skráð 48,6 fm 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 
Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 
Falleg og vel skipulögð eign

Markland 14

Verð : 24,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Laust til afhendingar stórt einbýlishús með 

tveimur aukaíbúðum 

64 fm bílskúr með mikilli lofthæð 

Samtals 387,9 fm þar af er 61,4 fm íbúð og 

103 fm íbúð á sér fastanr.

Sævangur 6

Verð : 86,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma  773 6000

Falleg íbúð, 2-3 herbergja
Suður svalir lokaðar til austur
Gott útsýni - Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Afnot af veislusal
Þjónusta hjá Hrafnistu, 
bæði matur og félagsþjónusta

Kleppsvegur 62

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Parhús á tveimur hæðum - alls 188 fm 

Byggt árið 1999 og er með bílskúr 

Heitur pottur í garðinum 

Falleg og vönduð eign miðsvæðis

Sæviðarsund

Verð :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herbergja endaíbúð með 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

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Mýrargata 26

Verð : 44,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

t

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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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



.

Suðurbraut 8

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.18:00-18:45

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð 98 fm, 

4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði

Frábært skipulag, tvö baðherbergi 

.

Framnesvegur 57 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.13:30-14:00

Falleg og vel skiplögð 3ja herb 

Aukaherbergi í kjallara 

Mikið endurnýjað hús að utan og sameign 

Frábær staðsetning 

.

Drápuhlíð 32

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:00-17:45

Björt og falleg 103 fm efri hæð

Nýlegt bað og eldhús

Falleg gólfefni

2-3 rúmgóð svefnherbergi

.

Ásakór 13

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16.feb. kl.17:00-17:45

Björt og falleg 106 fm 3ja herb

Lyftuhús og svalir til suður

Gott skipulag

Þvotthús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Línakur 1C
Glæsileg 5 herbergja íbúð

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 15.feb. kl.17:30-18:00

161 fm endaíbúð á annarri hæð

Frábært útsýni, góð staðsetning

Glæsilegt sérhannað eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.

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

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

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:

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.feb. kl.17:00-18:00

Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta borgarinnar

.

 Blásalir 7

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 15.feb. kl.17:30-18:00

Falleg 4 herbergja íbúð á annarri hæð 

í fjórbýlishúsi ásamt bílskúr 

Eignin er 156,9 fm, þar af er bílskúr 33,2 fm 

Tvö baðherb. og tvennar svalir eru í íbúðinni 

Þvottahús og geymsluloft innan íbúðar 

Mikil lofthæð og gott útsýni
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fermetraverð frá 379 þús kr.

Nánari upplýsingar veitir:

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

.

Andarhvarf 9 

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu tvíbýli 

við Andarhvarf 159,4 fm 4/5 herbergja 

Góður bílskúr 

Góð staðsetning 

.

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Strandvegur 26
Garðabær

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 16.feb. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi 

Stærð 93,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Verönd út frá stofu 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

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

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

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.

Þrastarlundur 18

Verð : 56,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Falleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Fossvogi 
Eignin er skráð 48,6 fm 
Nýlega endurnýjað baðherbergi 
Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 
Falleg og vel skipulögð eign

Markland 14

Verð : 24,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Laust til afhendingar stórt einbýlishús með 

tveimur aukaíbúðum 

64 fm bílskúr með mikilli lofthæð 

Samtals 387,9 fm þar af er 61,4 fm íbúð og 

103 fm íbúð á sér fastanr.

Sævangur 6

Verð : 86,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma  773 6000

Falleg íbúð, 2-3 herbergja
Suður svalir lokaðar til austur
Gott útsýni - Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Afnot af veislusal
Þjónusta hjá Hrafnistu, 
bæði matur og félagsþjónusta

Kleppsvegur 62

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Parhús á tveimur hæðum - alls 188 fm 

Byggt árið 1999 og er með bílskúr 

Heitur pottur í garðinum 

Falleg og vönduð eign miðsvæðis

Sæviðarsund

Verð :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herbergja endaíbúð með 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

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Mýrargata 26

Verð : 44,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

t

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

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



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 gólfefnum

Afhending strax.

• Nýkomnar í einkasölu
• 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stærðir frá 122-165 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. 

Þrastahraun 1 - Einbýli - Hafnarfjörður

Vandað og gott einbýlishús á einstaklega góðum stað. 
Um er að ræða hús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr en þar utan er kjallari undir bílskúr með sér 
inngangi en þar er lítil studio íbúð með sér inngangi, 
einnig innangengt milli hæða. Samtals skráð 242,3 
fm. Garðurinn er skjólsæll og fallega ræktaður, heitur 
pottir. Einstök staðsetning. 
Verð 67 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.

Vallarbarð -  Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, vel skipulagt tvílyft 
einbýli með tvöföldum bílskúr samtals 206,8 fm. 
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi. 
Fallegt eldhús með nýlegri innréttingu. 
Mjög fallegur garður, heitur pottur. 
Útsýni. 

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 
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535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
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

 HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ                          12,4M

Sölusýning þriðjudaginn 16. febrúar frá kl. 18:00 til 18:30. 
Til sölu 61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í 
Hafnarfirði. Húsið hefur nýverið verið endurnýjað frá 
fokheldi og býður uppá fjölmarga notkunarmöguleika.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

 VESTURHOLT 6 - 220 HFJ                                     59,9M

Vorum að fá í sölu rúmgott íbúðarhús í Hafnarfirði á tveimur 
hæðum með flottu útsýni til sjávar og yfir golfvöllinn. 
Aukaíbúð á jarðhæð fylgir með. Góð lofthæð og innbyggður 
bílskúr. Húsið er laust og sölumenn sýna strax.

 ASPARHVARF 6 - 203 KÓP                         VERÐTILBOÐ

Sölusýning miðvikudaginn 17. febrúar frá 17:30 til 18:00.
Stórglæsilegt 243,1 fm parhús á tveimur hæðum við 
Asparhvarf í Kópavogi með góðu útsýni yfir Elliðavatn. 
Eignin er einkar vel skipulögð og allar innréttingar mjög 
vandaðar.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

 FURUÁS 23-25 - 221 HFJ                                        55M

Sölusýning mánudaginn 15. feb. milli kl 17:30 og 18:00.
Vel skipulagt 233 fm raðhús á tveimur hæðum í nýju raðhúsi 
við Furuás í Hafnafirði. Gott skipulag. Afhendingarstig skv. 
samkomulagi.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

 VALLAKÓR 2C - 203 KÓP                            VERÐTILBOÐ

Sölusýning þriðjudaginn 16. feb. kl. 17:30-18:00. Glæsileg 
124,3 fm.  4ra herb. íbúð á 2. hæð með stórum svölum við 
Vallakór 2, nýju og vönduðu 52 íbúða húsi á frábærum stað 
í Kórahverfinu. Íbúðir hússins eru frá 79-143 fm. Íbúðin 
skilast fullbúin með gólfefnum. Sérinngangur af svölum. 

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

 SAFAMÝRI 40 - 108 RVK                                       29,5M

Sölusýning mánudaginn 15, feb. kl. 17:30-18:00.
Sérlega falleg 63,2 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi. Mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

FJÖLSKYLDUHREIÐUR OG ÚTIVISTARPERLA. ÚTLEIGA TIL 
FERÐAMANNA. Rómantískt og fallegt 38,2 fm. vel skipulagt 
sumarhús auk svefnlofts á fallegum stað í Húsafelli. Tvö 
svefnherb.og svefnloft. Verönd. Kjarrivaxið land. Eign sem 
býður upp á ýmsa möguleika, t.d. stækkun á húsi.

  AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP                                  46M

Sölusýning mánudaginn 15. feb. milli kl 16:30 og 17:00. 
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í 
Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs.Húsinu mun verða 
skilað fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð og fullbúnu að 
innan án aðalgólfefna. 

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

 MARKLAND 10 - 108 RVK                                     35,8M

Vel skipulögð og snyrtileg 86 fm. 3ja - 4ra herb. endaíbúð 
á 2. hæð á vinsælum og veðursælum stað í Fossvogi. Gróið 
og gott umhverfi, mikil veðursæld. Snyrtilegt hús.

 FERJUBAKKI 10 - 109 RVK                                   23,9M

Sölusýning mánudaginn 15. febrúar frá kl. 17:30 til 18:00. 
3ja herbergja íbúð í Ferjubakka 10. Íbúðin skiptist í 
forstofu/gang, eldhús og stofu, hjóna- og barnaherbergi og 
baðherbergi. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

 SÆVANGUR 6 - 220 HFJ                                       86,5M

Sölusýning mánudaginn 15. Feb. Kl. 18:30-19:00. 
Sævangur er 300 fm (skráð 285 fm) íbúðarhús. Á jarðhæð eru 
tvær rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir, báðar með sérinngangi, 
hentugar t.d. til útleigu. Húsið þarfast standsetningar að 
einhverju leyti. Laust strax. Sölumenn sýna strax.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

 RAUÐAMÝRI 3 - 270 MOS                                     29,8M

Sölusýning þriðjud. 16. Feb. kl. 18.00-18.30.
Rúmgóð og falleg 81 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju og efstu hæð 
með sérinngangi af svölum. Björt og falleg íbúð með mikilli 
lofthæð. Vandaðar og fallegar innréttingar. Stórar svalir. 
Fallegt útsýni. Snyrtileg sameign.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS



GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA

Björt og vel skipulögð 74 
fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð 
í góðu fjölbýli. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Björt og góð 
stofa með suðvestursvölum. 
Upprunarlegar innréttingar. 
Sérgeymsla í kjallara. Góð 
Staðsettning. Verð 26,6 
millj. Áhvilandi 22,3 millj. 
frá Íbúðarlánasjóði. LAUS 
FLÓTLEGA.

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. 2 
svefnh. Stór og björt stofa 
með góðum vestursvölum. 
Eldhús er opið í stofu, góð 
innrétting og eldunartæki. 
Flísalagt baðherbergi með 
hvítri viðarinnréttingu. Þvot-
tahús innan eignar. LAUS 
STRAX. Verð 25.9 millj.

REYKJAVÍKURVEGUR 66 - HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett 888,2  verslunar, lager og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum. 
Eignin skiptist Í  Geymslu/lager :   299,1 fm, Verslun: 278,3 fm,  Skrifstofur: 287,4 fm 
Kjallari: Lagerpláss sem bíður upp á mikla möguleika á útleigu, innkeyrsludyr og er 
innangengt í sameign. 2 hæð: Skrifstofur sem eru í útleigu í dag. 1.hæð: Verslunar-
húsnæði með góðum gluggum og gott auglýsingargildi.  Verð 135 millj.

ÁLFHOLT - EINBÝLISHÚS

Vorum að fá í sölu 186 fm 
einbýlishús sem er hæð og 
ris auk innbyggðs bílskúrs. 
Á neðri hæð eru stofa, her-
bergi, eldhús, þvottahús og 
baðherbergi. Í risi er sjón-
varpshol, þrjú svefnherbergi 
og baðherbergi. Verönd er 
við húsið. Eignin þarfnast 
standsetnignar að innan 
sem utan og er hún laus 
nú þegar. Ekkert áhvílandi. 
Verð 44,9 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. 

 VESTURHOLT - EINBÝLI

Vorum að fá í sölu einbýlishús sem er hæð og kjalllari (jarðhæð) auk innbyggðs 
bílskúrs. Á aðalhæð eru þrjú svefnherbergi, stofa með útgengi á svalir með frábæru 
útsýni og ágætu eldhúsi.  Á jarðhæð er þriggja herbergja íbúð með serinngangi og er 
útgengt á verönd (svalir) frá lítilli stofu. Laus nú þegar, ekkert áhv. Verð 59,9 millj.

VALLHÓLMI EINBÝLI Í KÓPAVOGI

Vel staðsett 236 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Fjögur svefnherbergi. Stórar stofur 
með mikilli lofthæð og hurð í bakgarð. Elhús með gluggum á tvo vegu og rúmgóðum 
borðkrók.Eignin er laus við kaupsamning . Verð 53,9 millj

SÆVANGUR - TVÆR AUKA ÍBÚÐIR

Gott 387.9 fm einbýlishús með tveimur aukaíbúðum og stórum bílskúr. Efri hæð er stór 
og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með stórum 64fm bílskúr. 103 fm 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi, góðum herbergjum og stórri stofu með opið inn í eldhús. 52 fm 3ja 
herbergja íbúð með sérinngangi. Eignin er laus strax. Verð 86,5 millj.

FJALLALIND - ENDARAÐHÚS

Vorum að fá í einkasölu 
gott 236 fm tveggja hæða 
endaraðhús með innbyg-
gðum bílskúr í Lindarhver-
finu Kópavogi. 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. 

KRUMMAHÓLAR - TVEGGJA HÆÐA ÚTSÝNISÍBÚÐ  

Vorum að fá í sölu fallega 
156 fm íbúð á efstu hæð 
í lyftuhús, með glæsi-
legu útsýni. Íbúðin er á 
tveimur hæðum. Fjögur 
svefnherbergi og tvær 
stofur. Tvö baðherbergi. 
Þrennar svalir. Parket og 
flísar á gólfum. Hús og 
sameign hefur verið mikið 
endurnýjað. 

LÆKJARBERG - EINBÝLISHÚS

223 fm einbýlishús á fallegum stað í Setberginu í Hafnarfirði með bílskúr og stórum 
garði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvær Stórar stofur. Opið eldhús með eyju. 
Gestasnyrting. sólstofa með útgengt á suðurverönd. Geymsla og lagnakjallari er undir 
bílskúrnum. LAUS STRAX. 51,9 Millj.

SPÓAHÓLAR 4 - 4RA M/BÍKSKÚR

Góð 4ra herbergja íbúð. 
Þrjú svefnherbergi. Stór 
stofa með útgengi á 
suðvestursvalir. Baðherbergi 
með baðkari og innréttingu. 
Eldhús með rúmgóðri 
innréttingu. Þvottahús innan 
íbúðar.Fullbúinn bílskúr. 
Frábær staðsetning  
Verð 29,9 millj 

HRAUNHVAMMUR - JARÐHÆÐ
Góð 89 fm 3ja herb. 
jarðhæð með sérinngangi 
í tvíbýli, á fallegum stað í 
Hafnarfirði. Tvö góð svefn-
herbergi. Björt og góð stofa. 
Fallegt eldhús með ljósum 
viðarinnréttingum. Flísalagt 
baðherbergi. Sérgeymsla 
innan íbúðar.  Laus fljótlega. 
Áhv. 16,8 millj.  
Verð 22,9 millj.

BAKKASTAÐIR 167 - 3JA HERBERGJA

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. 

GOÐATÚN - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

Fallegt og mikið endurnýjað 190 fm timbur einbýlishús á einni hæð með innyggðum 
bílskúr. Fjögur svefnherbergi og stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Eignin hefur 
verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum, þar á meðal lóð og margt fl. Skipti 
möguleg á minni eign. Verð 51,9 millj. 

ANDRÉSBRUNNUR - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
OPIÐ HÚS Í DAG MÁN. 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 
Falleg 3ja herbergja íbúð 
í góðu lyftuhúsi með 
stórri sérverönd og stæði 
í bílageymslu. Tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Stór og björt 
stofa með opið inn í eldhús. 
Þvottahús innan eignar. 
Stutt er í alla þjónustu. 
Laus strax.  
Verð 31.9millj.

STARARIMI 16 - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:15 - 18:45.  
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. 

ÁLFKONUHVARF - 4RA HERBERGJA

130 fm 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð í fjölbýlishúsi, auk 
stæðis í bílageymslu. Stór 
stofa og borðstofa með 
útgengi á stórar flísalagðar 
svalir til suðurs. Þrjú 
svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi, með 
baðkari og sturtu.  Eldhús 
með ágætri innréttingu. 
Verð 37,7 millj

Löggiltur fasteignasali Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 

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. 

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

LUNDUR 17 - 23
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.  

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LANGALÍNA 28-32VINDAKÓR
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi GarðabæFallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

ÁLFHEIMAR 7
• 104 Rvk.  
• Sérhæð. 
• Uppgerð og endurhönnuð. 
• Glæsileg eign. 
• Studíoíbúð í bílskúr.  
• Verð 56 millj. 

Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30. 

SOGAVEGUR
• 108 Rvk. 
• Einbýli. 
• 268 fm. 
• 3 hæðir. 
• Bílskúr. 
• Timburverönd. 
• Heitur pottur. 
• Aukaíbúð.  

17. JÚNÍTORG 5
• 210 GBÆ.  
• Mjög falleg 2ja herb. íbúð.  
• Álklætt hús.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Góð gólfefni. 
• Verð 29,9 millj. 

NÝHÖFN 3
• 210 Gbæ.  
• 161 fm.  
• Glæsileg 4ra. herb. 
• Bílskúr.  
• Mikið útsýni. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Verð 63.9 millj. 

BORGARTÚN 27
• 105  Rvk. 
• 4. hæð. 
• 800-900 fm. sem má skipta í minni einingar.
• Glæsilegt húsnæði. 

NAUSTAVÖR 2
• 200 Kóp. 
• 3ja herb.  
• Álklætt hús. 
• Lyfta. 
• Bílgeymsla. 
• Byggt árið 2014 og 2015 af BYGG.  
• Verð: 42.5 millj. 

Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 17:30. 

DREKAVELLIR 26
• HFJ.  
• 3ja. herb.  
• Stæði í lokaðri bílageymslu.  
• 8. Hæð. 
• Glæsilegt útýni.  
• Stórar svalir.  
• Verð: 28.9 millj

LUNDUR
• 200 KÓP.  
• Rað- og parhús.  
• 222,8 fm. til 249,2 fm. 
• Tveggja hæða.  
• Bílskúr.  
• Afhent tilbúið til innréttinga. 

NAUSTAVÖR 8
• 200 Kóp. 
• 4ra herb.  
• Álklætt hús. 
• Lyfta. 
• Bílgeymsla. 

Opið hús í dag mán. á milli kl. 16:30 og 17:00. 

BORGARTÚN 31
• 105  Rvk. 
• 2. hæð. 
• 250 fm. 
• Innréttað eftir þörfum. 

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING

NÝBYGGING

50 ára +

Aukaíbúð

TIL LEIGU

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

Barmahlíð 9, efri hæð og ris 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 15.2 KL. 17-17:30

Barmahlíð 9, efri hæð og ris: Mjög 
góð efri sérhæð og ris ásamt 
sérstæðum bilskúr, samtalsca. 
188 fm. á besta stað í hlíðunum. 
Suðursvalir, 4 svefnherbergi. Hú-
seignin er mikið endurnýjuð; Húsið 
nýlega steinað að utan, skólp, dren, 
frárennsli og rafmagn o.fl. 

Opið hús mánudag 15.2  
kl. 17-17:30, verið velkomin.

Ljósheimar 4. 3.hæð
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 17.2 KL.17-17:30 

Ljósheimar 4, 3.hæð: 109,2 fm björt 
og falleg íbúð á 3. hæð í mikið en-
durnýaðri lyftublokk á frábærum stað 
í námunda við Laugardalinn. Íbúðin 
sem hefur verið talsvert endurnýjuð 
selst með leigusamningi til 1.6. 2017. 
Verð 34,9 millj.  
Opið hús miðvikudag 17.2 kl. 17-
17:30, verið velkomin.

Lækjasmári Kópavogi
HÆÐ OG RIS MEÐ BÍLSKYLI

255,2 fm, efri hæð og ris, ásamt stæði 
í bílskýli. Íbúðin er skráð 228,8 fm 
og stæði í bílskýli 26,4 fm. Stofa með 
útgengi á suðursvalir.Þrjú svefnher-
bergi, eign með mikla möguleika.

Verð 45 millj. 

Íbúðin er laus strax.  
Lyklar á skrifstofu.  
Bókið skoðun hjá löggiltum  
fasteignasölum Foldar.  

Sunnubraut 36  Kóp.
OPIÐ HÚS  MÁNUD. 15.2.KL.18-18:30

Sunnubraut 36, Kópavogi: Ca. 218 
fm. arkitektsteiknað einbýlishús á 
frábærum stað við Sunnubraut í 
Kópavogi. Húsið er með upprunale-
gum innréttingum. Fallegur skjólsæll 
garður er við húsið, húsinu fylgir 
garðskáli og tvær verandir. Innbyg-
gður bílskúr er á jarðhæð. Arkitekt 
Hannes Kr. Davíðsson.  
Verð 64,9 millj.  
OPIÐ HÚS MÁNUD. 15.2  
KL. 18-18:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Langalína , Garðabæ
3JA + BÍLAGEYMSLA, 

Glæsileg 104,7 fm 3ja herbergja íbúð 
á fyrstu hæð, merkt 113, ásamt stæði 
í bílageymslu. Lyfta. Innréttingar frá 
Brúnás. Stórar svalir til suðurs og 
vesturs, sjávarútsýni. Íbúðin er laus 
við kaupsamning. Þetta er einstaklega 
vel staðsett íbúð í hinu frábæra 
Sjálandshverfi. 

Verð 41,9 milljónir. 

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við 
Austurgerði sem er lokuð ein-
býlishúsagata. 

Húsið hefur allt verið endurnýjað í 
klassískum stíl og er allur frágangur 
vandaður. Sérinngangur á jarðhæð 
og jarðhæð nýtist sem séríbúðir. 

Verð 94,8 millj.

Bragagata 16, 3.h
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDW. 16.2 KL. 17-17:30

Bragagata 16, 3. hæð: Falleg 
og vekipulögð íbúð á 3. hæð í 
reisulegu steinhúsi í hjarta 101. 3 
svefnherbeggi. Rúmgott eldhús með 
tekkinnréttingu og borðkrók.. Stór 
stofa og góðar suðursvalir frá henni. 
Baðherbegi er tvískipt og er þvotta-
aðstaða í öðrum hlutanum en einnig 
er sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Verð 42,9 millj.  
Opið hús þriðjudag 16.2  
kl. 17-17:30

Bjarkarás,  Gbæ. 
STÓRGLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ

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. Sjón er 
sögu ríkari. Verð 48,5 millj.

Granaskjól 
EINBÝLI

Glæsilegt einbýlishús á þremur 
hæðum með innbyggðum bílskúr í 
vesturbæ Reykjavíkur, samtals 333 
fm.  Góð aðkoma, hiti í stéttum og 
garður í góðri rækt með nýlegum 
sólpalli og skjólgirðingu. Húsið tei-
knuðu Ingimundur Sveinsson og Egill 
Guðmundsson. Innréttingar í húsinu 
eru teiknaðar af Önnu Pálu Pálsdóttur 
arkitekt, nema hvað eldhúsinnrét-
tingin er flutt inn frá Þýskalandi. 
Parketið á íbúðinni er gegnheilt. 

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.

 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Glitvellir - Hafnarfirði
Opið hús í dag mánudag 15. febrúar, frá 17:30 - 18:00. 
Glæsileg íbúð á neðri hæð, jarðhæð í fjórbýlishúsi 
við Glitvelli, Lýsing. Forstofa, geymsla, hol, stofa, 
eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og sólverönd. Verð 38 millj. 

Mýrarsel - Rvík.
Virkilega vandað endaraðhús, tævr hæðir og kjallari 
ásamt tvöföldum sérbyggðum bílskúr. Stærð 252,0 
fm. Mjög góð staðsetning og fallegur garður.  
Verð 59,8 millj.  

Hagasel, Rvík. 
Vandað parhús á tveimur hæðum með innbyggða 
bílgeymslu.  Stærð alls 241,1 fm. Gróin og falleg lóð. 
Innkeyrsla að húsinu er lögð steinhellum með hita. 
Verð: 59,0 millj.

Engihjalli, Kóp.
Rúmgóð og hugguleg 3ja herb. íbúð á 6.hæð í 
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Stærð alls 93,5 Laus 
fljótlega. Verð 26,7 millj. 

Laufengi, Rvík
Hugguleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. 
hæð með opnu bílskýli.  Sér inngangur frá útisvölum. 
Íbúðin skiptist:  Í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svef-
nherbergi og baðherbergi með þvottavélaaðstöðu. 
Verð 29,8 millj. 

Fiskakvísl, Rvík. 
Falleg og rúmgóð 4ra til 5 herb.íbúð, hæð og ris í litlu 
fjölbýli. Glæsilegt útsýni. Stærð íbúðar er 130 fm. 
Frábær staðsetning. Verð 39,9 millj.

Dúfnahólar - m/bílskúr
Vel staðsett 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í ly-
ftuhúsi ásamt innbyggðum bílskúr  Glæsilegt útsýni. 
Stærð íbúðar er 109 fm. bílskúr 23,0 fm. samtals 132 
fm. Laus í maí. Verð: 32,8 millj.  

Opið hús

4ra herbergja

Raðhús

4ra-5 herbergja

Parhús

4ra herbergja

3ja herbergja

Óskum eftir  
öllum stærðum 
fasteigna í sölu. 

Mikil sala! 

OPIÐ HÚS



VERÐDÆMI
íbúð 301, 3 herb. 92,7 m2 
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 42.900.000 KR.

VERÐDÆMI
íbúð 305, 3 herb. 100,1 m2

með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is. www.javerk.is
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BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 8103
DADI@101.IS

60+

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu
NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja 
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3-5 
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi. 
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt 
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s. 
sundlaug, banka, bókasafn ofl. 
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar 
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí. 
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum 
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á 
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra 
gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé 
að loka svölum. Traustur byggingaraðili. 
Sjá nánar á kopavogstun.is.

Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir



Barmahlíð 9 – 105 Reykjavík Safamýri 83 – 108 Reykjavík Sóltún – 105 Reykjavík Viðarás – 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁN. 15.02.2016 MILLI KL. 17:00 - 17:30. 
101 Reykjavík fasteignasala kynnir fallega efri sérhæð á 
tveimur hæðum með bílskúr. Íbúðin er 164,8 fm, auk 22,6 
fm frístandandi bílskúrs samtals 187,4 fm. Íbúin er mikið 
endurnýjuð, sér inngangur. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, 
5 sverfnherbergi, stofu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, 
eldhús, sér geymslu í kjallara, bílskúr og sér geymsla við 
bílskúr. V – 64,9 millj. Allir velkomnir

OPIÐ HÚS MÁN. 15.02.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00. 
Safamýri 83. vel skipulögð sérhæð alls 172 fm þar af 29,3 
fm bílskúr í góðu húsi á vinsælum stað. Björt stofa, 3 svefn-
herbergi, 3 baðherbergi. Eigninni fylgir bílskúr, þvottahús og 
sér geymsla í sameigninni. Íbúðin hefur fengið gott viðhald. 
V – 56,9 millj. Allir velkomnir

Mjög góð 4 herbergja íbúð með fallegum innréttingum í 
nýlegu húsi miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílgeymslu og svalirnar eru yfirbyggðar. Góð geymsla er 
inn í íbúðinni.  Þvottahúsið er flísalagt.Með eigninni fylgir 
góð geymsla í sameign.  Sameignin er öll mjög snyrtileg og 
húsið hefur fengið fyrsta flokks umhirðu í gegnum tíðina.  
V- 49,9 millj.

Mjög gott raðhús á tveimur hæðum (pöllum), alls 170 fm, 
þar af er bílskúr 24fm.  Húsið er með steyptu plani, góðum 
bílskúr og veröndum fyrir framan og aftan hús. Alls  5 
herbergi. Komið er inn í forstofu, inn af forstofu er svo 
parketlögð stofa og sjónvarpshol. Við sjónvarpshol er svo 
þvottahús flísalagt þar sem innangengt er í bílskúrinn. Á 
palli fyrir ofan stofu er svo eldhús með góðri innréttingu, 
útgegnt út í garð.  V – 49,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Ritari Leifu

r

 820 8100

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 16 

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00  Opið hús á morgun, þriðjudag frá kl. 17.30 til 18.00 

Til sölu mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 5. hæð. Innbyggður bílskúr. 
Eignin er samt. 132,2 fm. Íbúðin er stofa, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi 
og hol. Yfirbyggðar svalir. Víðáttumikið og fallegt útsýni.  
Öll þjónusta og skólar í næsta nágrenni. Verð: 34,5 millj.

OPIÐ HÚS

ARAHÓLAR 4 -  ÍBÚÐ 504

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.

Fasteignasala venjulega fólksins...

N
ýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 -  dom

usnova@
dom

usnova.is - w
w

w
.dom

usnova.is 

ATVINNUTÆKIFÆRI, GISTIHEIMILI Í FULLUM REKSTRI TIL SÖLU.

sjá heimasíðu:  http://www.comfy.is og jafnframt booking.com Suðureyri

Um er að ræða ný uppgert 488 m2. gistiheimili með 
15 herbergjum fyrir 33 manns, mjög vel staðsett hús
við Suðureyri við Súganda�örð. 

Verð
58.000.000 kr.

Agnar Agnarsson
S: 820-1002
agnar@domusnova.is

Haukur Halldórsson
hdl, löggiltur fasteignasali
S: 5271717
haukur@domusnova.is

S. 896 8767
www.egfasteignamidlun.is

33,9 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag kl. 17 - 18 

einar@egfasteignamidlun.is

BJÖRT OG FALLEG 3-4JA HERBERGJA ÍBÚÐ 
Á 2.HÆÐ (EFSTU) Í FJÖLBÝLISHÚSI Í FOSSVOGI.
STÓR OG GÓÐ STOFA OG 2-3 SVEFNHERBERGI.

GÓÐAR SUÐURSVALIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI OG 
ÚTENGI BÆÐI FRÁ STOFU OG SVEFNHERBERGI.

EIGNIN GETUR VERIÐ LAUS VIÐ KAUPSAMNING.

EFSTALAND 12

www.egfasteignamidlun.is einar@egfasteignamidlun.is

Laufskógar 8, Hveragerði. 
Opið hús í dag, mánudag 15 feb kl. 15:30-16 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801 
steindor@log.is • www.log.is

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Um er að ræða 148,0 fm íbúð á efri hæð ásamt 38,4 fm bílskúr. 
Ásett verð: 35,5 millj.

Um er að ræða 130,9 fm íbúð jarð hæð í fjórbýlishúsi. 
Ásett verð: 28,5 millj.



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL.
 SUZUKI SWIFT PLUS LED.
Bensín, sjálfskiptur,vel útbúin, 
er á staðnum.Verð 2.780.000.
Rnr.127231.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

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.301319. Á 
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

AUDI A3 SPORTBACK TFSI 10/2013, 
ekinn 27 Þ.km, bensín, sjálfskiptur 
(7gíra). TILBOÐSVERÐ 3.890.000. 
Raðnr.254355 á www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

KIA Sportage ex 4wd x-tra. Árgerð 
2014, ekinn 108 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.270178. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ GLK 250 CDI 
4matic. Árgerð 2011, ekinn 89 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.290.000. 
Rnr.240669. Tilboð kr: 4.690.000,-

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2008, 
ekinn 140 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.991537. Tilboð kr: 
1.190.000,-

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.550.000. Rnr.290044. Tilboð kr: 
3.050.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kia Carnes EX Luxury, 5/2015, ek 31 
þús km, dísel sjsk, leður, 7 manna, 
ásett verð 4.690 þús, tilboðsverð 
4.290 þús, raðnr 161797.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

BÍLL ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

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

 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

 Nudd

NUdd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 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

Tek að mér minni verkefni og 
lagfæringar í íbúðum. S. 5540496

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. 896 5778

HúsaViðgeRðiR - 
NÝByggiNgaR

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

 spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Kristín s. 8979002.
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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
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 Spádómar

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 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

 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

VALeNtíNUSARtILboð 
fyRIR pöR 

 Á tANtRA NUDDI
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

 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

HAfNARfJöRðUR 
- SkRIfStofUR 
-VINNUStofUR

Nokkrar einingar til leigu í snyrtilegu 
húsnæði í Hafnarfirði, frá 22 til 65 
m2. Laust strax. S. 898 7820 www.
leiga.webs.com

 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 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

Almennir félagsfundir 
MATVÍS
MATVÍS boðar til almennra félagsfunda:

• Í Reykjavík á Stórhöfða 31 þriðjudaginn 16. febrúar  
kl. 15:30 

• Á Akureyri, Icelandair Hótel Akureyri miðvikudaginn
  17. febrúar kl. 15:30

Málefni á fundina eru
1. Kynning á nýgerðum kjarasamningi
2. Einn réttur ekkert svindl!
3. 20 ára afmæli MATVÍS
4. Önnur mál

Einni klukkustund fyrir almennu  fundina er starfmönnum 
sveitarfélaga boðið á sérstakan fund til þess að ræða  
um starfsmat hjá sveitarfélögunum.

til sölu

tilkynningar

heilsa

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Miðasala á miði.is

O L D  B E S S A S T A Ð I R
Sokkabandið kynnir

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

Sýningar
14. febrúar – 20.30
18. febrúar – 20.30
20. febrúar – 20.30 

27. febrúar – 19.00
04. mars – 20.30

„Byltingin er hafin! Til hamingju með Old Bessastaði!“ – Kristín Ómarsdóttir

„Meinfyndið og beitt leikverk...talar beint inn í okkar samtíma.“
– S.J. Fréttablaðið

„Allar vinna þær (leikkonurnar) vel úr efnivið sínum undir 
smekkvísri stjórn Mörtu Nordal...“ – Þ.T. Morgunblaðið



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.

7 6 9 4 3 1 5 8 2

3 8 5 9 2 6 1 4 7

1 4 2 5 7 8 6 9 3

4 1 6 2 5 7 8 3 9

8 5 7 1 9 3 2 6 4

9 2 3 6 8 4 7 5 1

2 3 8 7 4 5 9 1 6

5 7 1 3 6 9 4 2 8

6 9 4 8 1 2 3 7 5

7 6 3 8 1 4 9 2 5

8 9 5 7 2 6 4 1 3

4 1 2 9 3 5 6 7 8

3 4 9 6 7 2 5 8 1

1 5 7 3 4 8 2 6 9

2 8 6 5 9 1 3 4 7

5 2 8 1 6 3 7 9 4

6 7 1 4 5 9 8 3 2

9 3 4 2 8 7 1 5 6

8 2 4 9 3 5 1 6 7

3 9 7 2 6 1 8 4 5

1 5 6 7 8 4 3 2 9

6 1 5 8 9 7 4 3 2

7 3 8 1 4 2 9 5 6

2 4 9 6 5 3 7 8 1

9 7 3 5 2 8 6 1 4

4 6 2 3 1 9 5 7 8

5 8 1 4 7 6 2 9 3

veðurspá Mánudagur

Lægir mikið vestan til á landinu seint í dag, austan 8-13 í kvöld. Gengur í SA 
13-20 á austanverðu landinu, en hvassari á stöku stað. Snjókoma eða slydda 
með köflum NA- og A-lands en mikil rigning SA-til. Hlýnar í veðri, frostlaust á 
landinu eftir hádegi.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Takið 
eftir, 

dömur...

það erum við 
sem ætlum að 

gera allt 
vitlaust...

One 
Direction 
og Bieber 

geta hoppað 
uppí rassg...

Við erum 
kannski 
þétt-
vaxnir, 

illa þrifnir 
og með 
tann-
stein.

Eeeen við erum þrett-
án ára...

...OG ÞEGAR KOMNIR MEÐ 
HÁR ÁR BRINGUNA!

Mér finnst hálf furðu-
legt að dömurnar séu ekki 

hérna... gerðirðu ekki event á 
Facebook Dabbi?

Velkomin í 
kvikmyndahús 
kvikmynda-
húsanna, 
get ég 
aðstoðað?

Uuu...skooo...
hmmmmm... 

hérna... 
kannski vil 
ég...uuu...

FYRIR AFTAN ÞIG ERU ÞRJÁTÍU 
MANNS Í RÖÐINNI! VELDU BARA POPP 

OG KÓK EINS OG FOKKING ALLIR!

Ég er að spá... sjálfur er ég þannig 
að ég er mjög fær í mannlegum 
samskiptum, ætli þjónustustarfið 
sé ekki nógu ögrandi? Ætti ég að 
skoða starf upplýsingafulltrúa? 
Kannski í banka? Engin 

spurning.

Kom bróðir þinn 
með?

Já, hann er 
hérna einhvers 

staðar...
Hmmm... spes, 

ég hef ekki 
séð hann!

Væni minn, þetta er áminning 
um að poppkorn er til að borða 

en ekki nota sem vopn!

Engar áhyggjur, 
hann er þarna.

LÁRÉTT
2. glansa
6. Í röð
8. illæri
9. fugl
11. í röð
12. gafl
14. gróðabrall
16. þessi
17. sauðaþari
18. hyggja
20. gelt 
21. maður

LÓÐRÉTT
1. samtals
3. kusk
4. verkfæri
5. tímabils
7. andmæli
10. meiðsli
13. viðmót
15. gróft orð
16. stykki
19. klukka

LAUSN

LÁRétt: 2. gljá, 6. lm, 8. óár, 9. lóm, 11. rs, 12. 
stafn, 14. brask, 16. sá, 17. söl, 18. trú, 20. gá, 21. 
karl.
LÓðRétt: 1. alls, 3. ló, 4. járnsög, 5. árs, 7. mótbára, 
10. mar, 13. fas, 15. klám, 16. stk, 19. úr.

Hvítur á leik
Anand (2 784) átti leik gegn Aronian (2 
792) á atskákmóti í Zurich.

15. Rxh6! Kxh6 16. Dh3+ Kg6 (16...Rh5 
17. g4) 17. Hf3! Rh5 18. Hf5! Rf6 19. Dh4! 
Svona einfalt er þetta. Svartur getur ekki 
varist 20. Hg5# og gafst því upp.  
www.skak.is:  Myndir frá fjölteflinu í 
Smáralind.
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FAGMENNSKA Í MÁLNINGU
Mikið úrval af gæða málningu frá 
Jotun, endalausir lita möguleikar 
og óaðfinnanleg útkoma.

Lady Pure color, 3 l
Mött akrýlmálning. Frábærir litatónar og 
auðvelt að þrífa. Mjög slitsterk og þekur 
mjög vel.

10 LÍTRAR

9.995.-
Lady Wonderwall, 3 l
Silkimött veggmálning, sem gefur fallega 
áferð og er auðvelt að þrífa. Þekur mjög vel.

Lady Supreme Finish, 0,75 l
Hefðbundin olíumálning. Hentar vel á 
húsgögn, karma, panil, hurðir og lista. Mjög 
slitsterk og þvottheldin. Frábær flothæfni og 
óaðfinnanleg útkoma. Gljástig 40 eða 80.

Lady Vegg, 3 l
Slitsterk akrýlmálning sem hentar vel á flesta 
veggi og loft. Gljástig 10.

Lady Balance, 3 l
Mött veggmálning. Nánast lyktarlaus og er auðvelt að þrífa.

7.995.-

Jotaplast veggmálning, 10 l
Mött veggmálnig sem er auðvelt að mála með, þornar hratt og er 
nánast lyktarlaus.  
Gljástig 7. 6.995.-

Loft- & vegg málning 2í1, 3 l
Góð málning sem hægt er að nota á veggi og loft. Þekur vel og 
þornar hratt. Hægt  
að mála aðra umferð  
eftir u.þ.b. 1 klst.  
Gljástig 5. 2.995.-

4.495.-

8.495.- 7.995.-

7.895.-

Jotaproff PVA 07
Gæða plastmálning á vegg sem þekur vel. 
Gljástig 7.
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Korkur
Undirlag úr náttúrulegum 
korki með góða, alhliða 
eiginleika. 10 x 1 m.

XPS 
parketundirlag
Rúlla með 16,5 m². 
Rásað. B: 1,1 m, L: 15 m. 
Þykkt 2,2 mm.  
Verð á rúllu.

Pro Acoustic 
undirlag, sterkt
Hátæknihljóðvistarmotta 
úr vel þjöppuðu 
fjölliðuefni. 1,5 mm,  
5,55 m². Verð á pakka.

Frauðundirlag  
fyrir gólf
Hvítt, þykkt 2 mm, 10 m² 
á rúllu. Verð á rúllu.

25 m². 1.895.-

Silfurlitað 
undirlagsefni
Deyfir fótatak og virkar 
um leið sem rakasperra. 
3,0 mm, 10 m².  
Verð á pakka.

XPS-plötur
Hljóðdeyfandi undirlag með 
góðri trommuhljóðsdeyfingu. 
2,2 mm, 15 m².  
Verð á pakka.

2.895.-

3.695.-

5.395.-

8.395.-

3.495.-

895.-

1.495.- 1.495.-

3.995.-

1.995.- 

2.195.-
2.495.- 

1.995.- 

4.995.- 

Bara í

Edition plastparket, hnota
Þykkt 7 mm, plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m².

Elegancia Ash Salerno plastparket
Þykkt 12 mm, plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m².

895.-

Classico plastparket, hvíttaður askur
Þykkt 8 mm, plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m².

Edition plastparket, hlynur
Þykkt 8 mm, plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m².

Eik, 
Trondheim

Eik, Sawcut

Bara í

Bara í

Bara í

Beyki

Easyloc plastparket
Þykkt 6 mm, plankastærð 193 x 1380 mm. Afar auðvelt 
að leggja. Fæst í beyki og ítalskri hnotu. Verð á m².

LED-kertapera, 
3 stk. í pakka.
E14-perustæði, 2 W. 
2700 kelvin, 
200 lúmen.  
3 stk. í pakka.

Vintage pera
E27-perustæði, 40 W.
11 x 4,8 cm.

Vintage pera
E27-perustæði, 60 W. 
14,6 x 6,4 cm.

Vintage  
Globe pera
E27-perustæði, 60 W. 
Þv. 7,5 cm.

Vintage  
Globe pera
E27-perustæði,  
hám. 60 W. 
Þv. 8 cm.

Vintage  
Globe pera
E27-perustæði,  
hám. 60 W. 
Þv. 9,5 cm.

Vintage rörpera
E27-perustæði, 60 W.
18,5 x 3,2 cm.

Vintage kertapera
E14-perustæði, 40 W. 
9,7 x 3,5 cm.

Vintage kertapera
E14-perustæði, 40 W.
12,3 x 3,5 cm.

LED-pera,  
3 stk í pakka
E27-perustæði,  
2 W. 2700 kelvin,  
350 lúmen. 3 stk. í 
pakka.

LED-krónupera, 
3 stk. í pakka.
E14-perustæði, 
2 W. 2700 kelvin, 
200 lúmen.  
3 stk. í pakka.

LED-pera með 
fjarstýringu
E27-perustæði, 7 W.  
3000 kelvin, 470 lúmen.  
Hægt að skipta um liti á 
perunni með fjarstýringu 
sem fylgir með.

995.-

695.- 695.- 995.- 995.-

1.295.-

2.495.-2.495.-

1.495.-

3.995.-

1.295.-

2.995.-

1

2

3

4 5

6

1 2 3 4 5 6    LED 
Skrautpera
Glær. 
E27 perustæði,   
5 W. Líftími allt  
að 15.000 klst.

    LED 
Skrautpera
Classic. 
E27 perustæði,   
4 W. Líftími allt  
að 25.000 klst.

   LED 
Skrautpera
Mött. 
E14 perustæði,   
3 W. Líftími allt  
að 15.000 klst

    LED-
Skrautpera
Classic. 
E27 perustæði,   
8 W. Líftími allt  
að 25.000 klst.

    LED 
Skrautpera
Glær. 
E27 perustæði,   
3 W. Líftími allt  
að 15.000 klst

    LED 
Skrautpera
Glær. 
E14 perustæði,  
3 W. Líftími allt  
að 15.000 klst

  LED skrautperur 995.- stykkið, 5 fyrir 3.995.-Einstök gæði, mikið úrval
- og lágt verð, alltaf!
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Pro Acoustic 
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Hátæknihljóðvistarmotta 
úr vel þjöppuðu 
fjölliðuefni. 1,5 mm,  
5,55 m². Verð á pakka.

Frauðundirlag  
fyrir gólf
Hvítt, þykkt 2 mm, 10 m² 
á rúllu. Verð á rúllu.

25 m². 1.895.-

Silfurlitað 
undirlagsefni
Deyfir fótatak og virkar 
um leið sem rakasperra. 
3,0 mm, 10 m².  
Verð á pakka.

XPS-plötur
Hljóðdeyfandi undirlag með 
góðri trommuhljóðsdeyfingu. 
2,2 mm, 15 m².  
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Easyloc plastparket
Þykkt 6 mm, plankastærð 193 x 1380 mm. Afar auðvelt 
að leggja. Fæst í beyki og ítalskri hnotu. Verð á m².

LED-kertapera, 
3 stk. í pakka.
E14-perustæði, 2 W. 
2700 kelvin, 
200 lúmen.  
3 stk. í pakka.

Vintage pera
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3 stk. í pakka.

LED-pera með 
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E27-perustæði, 7 W.  
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695.- 695.- 995.- 995.-
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1.495.-
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  LED skrautperur 995.- stykkið, 5 fyrir 3.995.-Einstök gæði, mikið úrval
- og lágt verð, alltaf!



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 
07.45 Algjör Sveppi 
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 
14.55 Pretty Little Liars 
15.40 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga 
16.05 ET Weekend 
16.55 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
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  Gamanþátta-
röð sem gerist á níunda áratug 
síðustu aldar.
19.50 Landnemarnir 
20.30 Suits  Fimmta þáttaröðin 
um hinn eitursnalla Mike Ross, 
sem áður fyrr hafði lifibrauð sitt 
af því að taka margvísleg próf fyrir 
fólk gegn greiðslu. Lögfræðingur-
inn harðsvíraði, Harvey Specter, 
kemur auga á kosti kauða og 
útvegar honum vinnu á lögfræði-
stofunni. Þó Ross komi úr allt 
annarri átt en þeir sem þar starfa 
nýtist hann afar vel.
21.15 Vinyl 
23.10 The Art of More 
23.55 Vice 4 
00.25 Major Crimes 
01.10 100 Code 
01.55 Transparent 
02.25 You're The Worst 
02.50 Mad Dogs 
03.45 Universal Soldier /Day of 
Reckoning 
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 
20.15 Hell's Kitchen USA (5:16) 
21.00 My Dream Home (20:26) 
21.45 The Mysteries of Laura (8:16) 
22.30 Vampire Diaries 
23.15 Pretty Little Liars 
23.55 Who Do You Think You Are 
00.40 Hell's Kitchen USA 
01.20 My Dream Home 
02.05 The Mysteries of Laura 
02.45 Vampire Diaries 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.10 Yes Man 
12.55 The Last Station 
14.50 St. Vincent 
16.35 Yes Man 
18.20 The Last Station  Söguleg 
mynd um rithöfundinn Tolstoj og 
eiginkonu hans. Í skrifum sínum 
lagði hann lítið upp úr verald-
legum gæðum en meira upp úr 
andlegum hugsjónum. Hann varð 
þó bæði auðugur og frægur sem 
var á skjön við það sem hann var 
talsmaður fyrir. Með aðalhlutverk 
fara Helen Mirren, James McAvoy 
og Christopher Plummer.
20.15 St. Vincent  Bill Murray og 
Melissa McCarthy fara á kostum í 
þessari frábæru gamanmynd frá 
2014. Oliver flytur ásamt mömmu 
sinni í nýtt hverfi og einn af nýju 
nágrönnunum er hinn kærulausi, 
blanki einbúi Vincent de Van Nuys. 
22.00 Gravity 
01.15 A Haunted House 2 
02.45 Gravity

15.45 Hraðfréttir 
16.00 Söngvakeppnin 2016 
17.35 Söngvakeppnin 2016 - Lögin 
í úrslitum 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Hvolpasveitin 
18.18 Sebbi 
18.33 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 Söngvakeppnin 2016 - Lögin 
í úrslitum 
22.30 Í saumana Shakespeare 
23.25 Spilaborg 
00.15 Ófærð 
01.05 Kastljós 
01.35 Fréttir 
01.50 Dagskrárlok 
01.55 Næturvarp 
02.50 Næturvarp 
06.10 Næturvarp

08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Top Chef 
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 
19.10 The Late Late Show 
19.50 The McCarthys 
20.10 Difficult People 
20.35 Baskets 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI. Cyber 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 23.50 
Secrets and Lies 
00.35 The Good Wife 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 CSI. Cyber 
03.35 The Tonight Show 
04.15 The Late Late Show 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.15 How I Met Your Mother 
18.40 Friends 
19.05 Two and a Half Men 
19.30 Modern Family 
19.55 Sjálfstætt fólk 
20.40 Heimsréttir Rikku (2:8) 
21.10 Sisters (20:24) 
22.00 The 100 (6:16) 
22.45 Dallas 
23.30 Nikita 
00.15 Sjálfstætt fólk 
00.55 Heimsréttir Rikku 
01.25 Sisters 
02.10 The 100 
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Sony Open in Hawaii 
12.45 PGA Tour 2016 - Highlights 
13.40 AT&T Pebble Beach 
19.10 Golfing World  
20.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.55 AT&T Pebble Beach

07.00 Manchester City og Tottenham 
08.40 Arsenal og Leicester City 
12.10 Arsenal og Leicester City 
13.50 Everton og WBA 
15.30 Sunderland og Manch. United 
17.10 Manchester City og Tottenham 
18.50 Aston Villa og Liverpool 
20.30 Football League Show 
21.00 Messan 
22.20 Arsenal og Leicester City 
00.00 Football League Show 
00.30 Messan

07.30 NBA - All Star Game 
12.30 Augsburg og Bayern Munchen 
14.10 Real Mad. og Athletic Bilbao 
15.50 Juventus og Napoli 
17.30 Meistarad. Evrópu í handbolta 
19.00 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
19.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.55 Spænsku mörkin 
20.25 Spænski boltinn 
22.05 NBA - All Star Game 
23.55 UFC Now  
00.45 Ítalski boltinn

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:35
LANDNEMARNIR
Kristján Már fjallar nánar um kenningar um að landnám 
Íslands sé mun eldra en almennt sé viðurkennt og að 
einhverjir hafi verið búnir að setjast að löngu á undan 
Ingólfi Arnarsyni.

 | 21:15
VINYL
Spánýir og bráðskemmtilegir þættir sem gerast á áttunda 
áratugnum í New York. Tónlistarframleiðandinn Richie 
Finestra reynir að skapa sér framtíð í tónlistarheiminum en 
það er á brattann að sækja því leiðin til frama er full af 
hindrunum og freistingum. Framleiðendur þáttanna eru 
Martin Scorsese, Terence Winter og Mick Jagger. 
 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

Mánudagur 8.  febrúar 2016
 
 
 
Stöð 2:
Kl. 20:35
LANDNEMARNIR (efst)
Kristján Már fjallar nánar um kenningar um að landnám Íslands sé mun 
eldra en almennt sé viðurkennt og að einhverjir hafi verið búnir að 
setjast að löngu á undan Ingólfi Arnarsyni.

Stöð 2:
Kl. 21:15
VINYL  (stórt líka og nýtt sticker)  HBO LOGO
Spánýir og bráðskemmtilegir þættir sem gerast á áttunda áratugnum í 
New York. Tónlistarframleiðandinn Richie Finestra reynir að skapa sér 
framtíð í tónlistarheiminum en það er á brattann að sækja því leiðin til 
frama er full af hindrunum og freistingum.   Framleiðendur þáttanna 
eru Martin Scorsese, Terence Winter og Mick Jagger. 
 
 
Stöð 2:
Kl. 23:10
THE ART OF MORE  (lokaþáttur sticker)
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. 23:55
VICE  (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
GRAVITY
Spennutryllir í leikstjórn Alfonso Cuarón frá 2013 með Sandra Bullock 
og George Clooney í aðalhlutverkum. 
 
 

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
GRAVITY
Spennutryllir í leikstjórn 
Alfonso Cuarón frá 2013 með 
Sandra Bullock og George 
Clooney í aðalhlutverkum. 
 

 | 23:55
VICE
Ferskur og vandaður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 23:10
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. 

LOKAÞÁTTUR

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Kalli á þakinu 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Brunabílarnir 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.55 Tommi og Jenni 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.55 UKI 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Kalli á þakinu 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Brunabílarnir 
12.24 Ljóti andarunginn og ég 
12.46 Ævintýraferðin 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.45 Gulla og grænjaxlarnir 
13.55 Tommi og Jenni 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.55 UKI 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Kalli á þakinu 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Brunabílarnir 
16.24 Ljóti andarunginn og ég 
16.46 Ævintýraferðin 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.45 Gulla og grænjaxlarnir 
17.55 Tommi og Jenni 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.55 UKI 
19.00 Monster House
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 119.920,- 
verð áður kr. 149.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 111.920,- 
verð áður kr. 139.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 103.920.- 
verð áður kr. 129.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
verð áður kr. 119.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 95.920,- 
verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 87.920,- 
verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 87680
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 135.200,-
verð áður kr. 169.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 119.200,-
verð áður kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

20%



5.490.000 kr.

Kia Sportage EX 4WD
Árg. 2015, ekinn 33 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

6.290.000 kr.

Kia Sorento EX Luxury
Árg. 2014, ekinn 43 þús. km,
dísil, 197 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

4.290.000 kr.3.990.000 kr.

Kia Carens EXKia Ceed World Cup Edition
Árg. 2014, ekinn 12 þús. km,
dísil, 136 hö., beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árg. 2015, ekinn 29 þús. km, dísil 
128 hö., sjálfskiptur, framhjóladrifinn.3.890.000 kr.

Kia Sportage EX 4WD
Árg. 2012, ekinn 94 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

61.777 kr. á mánuði*

44.777 kr. á mánuði*

70.777 kr. á mánuði*

48.777 kr. á mánuði*

Afborgun aðeins:

43.777 kr./mán.*

 *Mánaðargreiðsla m.v. 60% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9,25% 
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 11%.
 **Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.
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Notaðir

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartími:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Allt að 7 ára 
ábyrgð fylgir
notuðum Kia**Ábyrgð fylgir!

Hljómsveitin The Vin-
tage Caravan er um 
þessar mundir á tón-
leikaferð um Evrópu, 
sem er jafnframt fyrsta 

tónleikaferð sveitarinnar um álfuna 
sem aðalnúmer. „Við erum á sex 
vikna tónleikaferðalagi, sem er ansi 
svakalegt, mjög þétt prógramm. Þetta 
er fyrsti evrópski „headline“-túrinn 
okkar, þar sem við erum aðalbandið 
og ferðumst með tveimur upphit-
unarhljómsveitum í stórri rútu sem 
við búum í meðan á tónleikaferða-
laginu stendur,“ segir segir Óskar 
Logi Ágústsson, söngvari og gítar-
leikari hljómsveitarinnar. Um er að 
ræða 35 tónleika í þrettán löndum á 
sex vikum.

Óskar Logi kvartar þó ekki yfir far-
artækinu sem hann og félagar hans 
ferðast um í. „Við erum á flottum 
„tourbus“. Þetta er ansi fínt, flott rúm, 
tvær setustofur, illa lyktandi menn og 
bara notalegt,“ segir Óskar Logi léttur 
í lund.

Sveitin gerði út frá Danmörku 2014 
og 2015 en er þó komin heim. „Eins 
og er búum við á Íslandi, við bjuggum 

í Sønderborg árin 2014 og 2015, dótið 
okkar er komið heim en til að auð-
velda okkur ferðalögin þá verðum við 
líklegast í íbúð í Belgíu í sumar.“

Hljómsveitin sendi á dögunum frá 
sér nýtt tónlistarmyndband við lagið 
Babylon en aukaleikararnir í mynd-
bandinu voru hætt komnir við gerð 
myndbandsins vegna ofkælingar. 
„Við drápum næstum því aukaleik-
arana í útitökunum, ótrúlegur kuldi 
og lítil sem engin föt er vond blanda. 
Félagar okkar í Sympatico gerðu 
þetta glæsilega vídeó, þeir unnu einn-
ig við myndbandið okkar seinasta, 
Crazy Horses. Myndbandið nýja er 
tekið upp á ýmsum stöðum, Sand-
vík, Víðinesi, Sundhöll Hafnarfjarðar, 
Gauknum og dómhúsinu.“

Þó svo að sveitin sé að kynna 
nýjustu plötuna sína, Arrival, á tón-
leikaferðinni segir Óskar Logi þá 
vera byrjaða að semja nýtt efni. „Við 
erum að vinna að nýju efni, það sem 
er komið er mjög hresst og skemmti-
legt að mínu mati. En við erum ekki 
að flytja þessi lög á tónleikum eins og 
er, aðallega efni af Arrival og eitthvað 
af Voyage-plötunni líka.“

Mikið er um að vera hjá sveitinni 
á næstunni og spilar hún meðal 
annars á Wacken-hátíðinni. „Það 
er slatti bókað, við förum til Möltu, 

Rússlands og Grikklands í apríl. Við 
erum að spila á Wacken í annað sinn 
í sumar, sem er mikill heiður. Við 
spilum á fullt af öðrum hátíðum og 

svo er tónleikaferðalag eftir sumarið. 
Ætli við tökum ekki svo upp í lok árs, 
þetta er allt að koma í ljós.“ 
gunnarleo@frettabladid.is

Illa lyktandi menn en bara notalegt
Hljómsveitin The Vintage Caravan er í fyrsta sinn aðalnúmerið á tónleikaferð um Evrópu. 35 tónleikar á sex vikum.

Það fer vel um strákana í The Vintage Caravan í hljómsveitarrútunni. 
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skólAjógúrT

Skólajógúrt er nú sykurminni og 
uppfyllir viðmið Skráargatsins um 
sykurmagn í jógúrt. Jógúrtin er afar 
kalkrík, inniheldur trefjar og fæst
núna einnig í stærri umbúðum.

Veldu það sem hentar 
þinni fjölskyldu. 

HollArI 
Í fjÖLskyLdusTÆRÐ

NÝJUNG
1 LÍTRA

UMBÚÐIR

BETRI KAUP

HV
ÍT

A 
HÚ

SÍ
Ð 
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Einfalt er best á mánudögum. Þá 
liggur nú beint við að skella í þenn-
an gómsæta, fljótlega og einfalda 
grjónagraut.

2,5 dl hrísgrjón
1,25 l nýmjólk
Smjör eftir smekk
1 tsk. salt
1 msk. sykur
 
Hitið ofninn í 175°C. Blandið öllum 
hráefnum saman í stórt eldfast mót (að 
minnsta kosti 2 lítra). Setjið álpappír 

yfir og bakið í miðjum ofni í ca. 1,5 
klukkustundir. Það er í lagi að sleppa 
álpappírnum því það myndast himna 
yfir grautinn sem er síðan flett af.

Þegar grauturinn er tilbúinn er efsta 
laginu á honum flett af og hrært vel í 
honum. Þynnið grjónagrautinn með 
mjólk ef þörf er á.

Grjónagautinn er gott að bera 
fram með rúsínum, kanilsykri og 
lifrarpylsu.

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com.

Ofnbakaður grjónagrautur

Ofurparið fyrrverandi Khloe Kar-
dashian og Lamar Odom nutu lífsins 
saman í New York á dögunum. Þá var 
fjölskylda Khloe einnig með þeim og 
sáust þau meðal annars skemmta sér 
á tískusýningu í Madison Square Gar-
den, þar sem Kanye West frumsýndi 
þriðju fatalínu Yeezy.

Þetta er í fyrsta sinn sem NBA-leik-
maðurinn fyrrverandi lætur sjá sig á 
frægramannasamkomu eftir að hann 
fannst meðvitundarlaus á vændishúsi 
í október, eftir að hafa tekið of stóran 
skammt af eiturlyfjum.

Khloe og Odom, sem giftu sig árið 
2009, voru hætt saman og var Khloe 
byrjuð með öðrum NBA-leikmanni, 
James Harden, þegar áfallið dundi 
yfir í október en þau eru hætt saman. 
Eftir að Odom var lagður inn á spít-
ala var skilnaðarferli þeirra sett á ís 
og hefur Khloe undanfarna mánuði 
aðstoðað Odom í bataferlinu.

Nú spyr fólk sig hvort þau séu 
byrjuð saman á ný en samkvæmt 
heimildum bandaríska slúðurfrétta-
miðilsins E! Online, er Khloe efst í 
huga að hjálpa Odom að ná bata. 
Heimildarmaðurinn segir að hvort 
þau byrji saman á ný muni koma í 
ljós þegar Odom nái heilsunni aftur 
en hann að Khloe hefði aldrei hætt að 
elska Odom. – glp

Sýnir sig í fyrsta 
sinn eftir áfallið

Það fór vel á með Lamar Odom og 
Khloe Kardashian í New York á dög-
unum. mYNd/gettY

Ekkert dómaralag verður í úrslitum 
Söngvakeppni Sjónvarpsins næst-
komandi laugardag. Seinna undan-
kvöldið fór fram í Háskólabíói um 
helgina en þar völdu áhorfendur 
lögin Augnablik, Á ný og Spring yfir 
heiminn í úrslitin. Á fyrra undan-
kvöldinu voru lögin Raddir, Hugur 
minn er og Óstöðvandi valin í 
úrslitin.

Sex lög keppa því til úrslita en í 
reglum Söngvakeppninnar kemur 
fram að sérstök dómnefnd, sem 
skipuð er af Ríkisútvarpinu, hafi 
möguleika á að hleypa sjöunda 
laginu áfram í úrslitin, telji hún það 
eiga sérstakt erindi þangað.

Það varð hins vegar ekki raunin 
að sögn Heru Ólafsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Söngvakeppninnar. 
„Ef það hefði verið valið, þá hefði 
það verið tilkynnt í gær. Það var í 
raun og veru ekki talin ástæða til að 
velja það. Það mun standa svona að 
það verða sex lög sem keppa í úrslit-
unum,“ segir Hera.

Hún segir RÚV vera að leggja 
lokahönd á val dómnefndarinnar 
sem mun hafa fimmtíu prósenta 
vægi á móti símakosningu almenn-
ings á úrslitakvöldinu. Tvö efstu 
lögin, sem hljóta flest atkvæði frá 
dómnefnd og almenningi, mætast 
svo í einvígi. – bo

Ekki dómaralag  
í úrslitunum

Hópurinn var sáttur eftir úrslit kvölds-
ins. mYNd/preSSpHOtOS.biz/geirix
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GER heildsala býður vandaðar vörur fyrir hótel, gisti heimili, 
veitinga   hús og vörur fyrir smásöluverslanir. GER er rekin af 

móður félagi Húsgagna hallarinnar, Betra Bak og Dorma.

Hafið samband og verið velkomin  
í nýjan og glæsilegan sýningasal að Bíldshöfða 20.

SÆNGUR & KODDAR

HÚSGÖGN

AUKARÚM/GESTARÚM

HÓTELRÚM OG -DÝNUR 
ALLAR STÆRÐIR

BORÐBÚNAÐUR SÆNGURFÖT LÖK OG  
HLÍFÐARDÝNUR

HANDKLÆÐI

ER ALLT KLÁRT 
FYRIR SUMARIÐ?

HÓTEL, GISTIHEIMILI OG VEITINGAHÚS

Um þessar mundir er verið að 
leggja lokahönd á gerð heimildar-
myndarinnar Can't Walk Away, þar 
sem fjallað er um tónlistarmanninn 
og sölumanninn ástsæla Herbert 
Guðmundsson. Í myndinni er farið 
yfir víðan völl og hafa þeir Ómar 
Örn Sverrisson og Friðrik Grétars-
son, sem vinna myndina, fylgt 
Herberti eftir undanfarin fimm ár 
með myndavél að vopni. „Við erum 
búnir að elta hann meira og minna 
í fimm ár. Þetta hefur verið mjög 
áhugavert og litríkt enda Herbert 
litríkur karakter,“ segir Ómar Örn.

„Þeir eru búnir að elta mig í gigg 
hingað og þangað, einkapartí í 
heimahúsum, böll, í gymmið, á 
opinbera staði og svo erum við 
búnir að fara upp á RÚV og höfum 
fengið þar fullt af efni sem verður 
notað,“ bætir Herbert við léttur 
í lund. „Við höfum myndað hans 
daglega líf og höfum verið að elta 
hann alveg frá því hann vaknar á 
morgnana og þangað til hann fer 
að sofa nánast,“ segir Friðrik.

Eins og flestir vita er sjaldan logn-
molla í kringum Herbert enda mað-
urinn þekktur fyrir að vera mikill 
gleðigjafi. Myndin sýnir þó ekki 
bara gleðistundirnar því í henni 
er einnig að finna erfið augnablik. 
Varpað verður ljósi á líf og drauma, 
sigra og ósigra Herberts. Hann hefur 
til dæmis orðið gjaldþrota, á að 
baki brotin hjónabönd, fíkniefna-

vanda, atvinnuleysi og einelti en 
hann hefur aldrei misst móðinn. 
„Myndin verður opinská og hrein-
skilin, það verður sagt frá öllu. 
Það koma móment þarna sem eru 
erfið, bæði ófarir og gaman,“ segir 
Herbert. „Þetta er í raun ferðasaga 
hans, þar sem við fylgjum honum í 
nútímanum og svo flassbakk aftur í 
tímann. Mér fannst á köflum erfitt 
að taka upp sumar senurnar, þær 
sem mér fannst erfitt að horfa upp 
á,“ bætir Friðrik við.

En komu aldrei upp vandræða-
leg augnablik á þessum tíma sem 
myndavélarnar voru á okkar 
manni? „Jújú, það koma alveg upp 
vandræðaleg móment, ég meina, 
lífið getur alveg verið vandræða-
legt,“ segir Herbert. „Okkur var til 
dæmis hent út af árshátíð hjá ein-
hverjum banka í Hörpu, það komu 
öryggisverðir og hentu okkur út. 
Við máttum ekki taka upp þar 
inni,“ bætir Ómar við.

Hugmyndin á bak við heimildar-
myndina kemur frá þeim þremur í 

sameiningu en þó má rekja grunn-
hugmyndina til ársins 2010, þegar 
Friðrik bjó til tónlistarmyndband 
fyrir Herbert við lagið Time. „Við 
fórum eitthvað að ræða þetta þegar 
við gerðum myndbandið við lagið 
Time. Þetta vatt svo upp á sig og í 
framhaldinu fórum við Ómar að 
búa til handrit að myndinni,“ segir 
Friðrik. „Svo má eiginlega segja að 
þetta hafi spilast af sjálfu sér. Það er 
engin pressa á okkur, það eru engin 
peningaöfl á bak við okkur þannig 
að þetta hefur verið nokkuð þægi-
legt, þannig séð,“ bætir Ómar við.

Þeir fengu ekki styrk úr Kvik-
myndasjóði og hafa því ákveðið 
að hefja söfnun á síðunni Karolina 
Fund, þar sem fólk getur lagt hönd 
á plóg svo þeir félagar geti fullklárað 
myndina. „Við byrjuðum nánast á 
vitlausum enda, og byrjuðum bara 
á bjartsýninni og gleðinni. Þetta 
hefur bara undið upp á sig, við 
vorum ekki búnir að hugsa þetta 
svona stórt í byrjun,“ segir Friðrik. 
Fólk getur orðið að meðframleið-
anda í opnunarkrediti myndar-
innar ef það leggur söfnuninni lið 
með ákveðinni upphæð og þá eru 
miðar á myndina sem og ýmislegt 
annað í boði fyrir þá sem leggja 
hönd á plóg.

Gert er ráð fyrir að myndin verði 
frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á 
landi síðar á árinu. 
gunnarleo@frettabladid.is

Heimildarmyndin um

Hebba  
á lokametrunum

Verið er að leggja lokahönd á mynd um tónlistarmanninn Herbert 
Guðmundsson. Almenningur getur hjálpað við að klára myndina. 

Friðrik Grétarsson og Ómar Örn Sverrisson eru hér hressir með Herberti Guðmundssyni en þeir hafa fylgt honum eftir með 
myndavél að vopni í fimm ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Okkur var til 
dæmis Hent út af 

ársHátíð Hjá einHverjum 
banka í Hörpu, það kOmu 
öryggisverðir Og Hentu 
Okkur út. við máttum ekki 
taka upp þar inni
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HITAVEITUSKELJAR

ALLUR FISKUR ÚR FISKBORÐI

LAX, LÚÐA, ÝSUFLÖK, ÞORSKHNAKKAR OG ALLIR FISKRÉTTIR

• 1850 LÍTRAR
• TREFJASKELJAR
• STERKAR
• ENDINGAGÓÐAR
• 4 LITIR

MARMARABLÁR, 
PERLUHVÍTT,
BRÚNSANSERAÐUR, 
MARMARASVART

HEITIRPOTTAR.IS
SÍMI 777 2000 GRÉTAR
SÍMI 896 0602 KRISTJÁN

TILBOÐ - RESTLAGER

+SÚPER
VERÐ

SÚPERGÆÐI

1.790 kr
.kg

FISKIVIKA

FISKIBOLLUR
FYRIR2 1

KAUPIR 1 KG. FÆRÐ 2 KG.
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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

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Að breyta þinni hugmynd 
í veruleika. Færa úr tölvutæku 
formi í fullkominn prentgrip. 
Þar liggur okkar ástríða. 

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
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Stærð: 80x200 cm
Með botn: 68.499 kr.
Án botns: 37.251 kr.

Stærð: 90x200 cm.

Með botn: 74.078 kr.
Án botns: 42.830 kr.

Stærð: 90x213 cm
Með botn: 75.205 kr.
Án botns: 43.957 kr.

Stærð: 120x200 cm.
Með botn: 90.113 kr.
Án botns: 54.959 kr.

Stærð: 180x200 cm.
Með botn: 142.100 kr.
Án botns: 79.596 kr.

Stærð: 193X203 cm.
Með botn: 165.250 kr. 
Án botns: 102.754 kr.

AVIANA ER MILLISTÍF ÞRÝSTIJÖFNUNARDÝNA (Memory Foam)

REKKJAN KYNNIR

ROYAL AVIANA

Hún er stíf, þar sem þarf, til þess að ná hámarks aðlögun, en samt nógu mjúk til að faðma þig og veita óviðjafnan- 
lega sælutilfinningu. Hún aðlagast líkamanum og fyllir upp öll í holrúm, svo sem mjóbak og háls. Þannig veitir hún 
réttan stuðning við allan líkamann og hámarksþægindi. Einnig sér hún til þess að líkamsþyngdin dreifist jafnt yfir 
dýnuna og hentar því öllum, óháð hæð,  þyngd eða lögun og minnkar álagspunkta og eykur blóðstreymið.

Mikið úrval af Royal þrýstijöfnunar-, Latex- og Polýester-heilsukoddum. Verð frá 5.900 kr.

KYNNINGARVERÐ
Stærð: 153x200 cm.

Með botn: 115.080 kr.
Án botns: 73.486 kr.

KYNNINGARVERÐ
Opið allan sólarhringinn

í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég reikna öll verð í bjórum. Ef 
ég er að pæla í fjárfestingum, 
sama hversu stórar eða smáar, 

finnst mér þægilegt að mæla hversu 
marga bjóra ég gæti keypt (á bar) 
fyrir upphæðina. Ég keypti mér til 
dæmis íbúð um daginn sem sam-
svaraði um það bil 32.000 bjórum. 
Fjármálaólæsi mitt kemur ykkur 
því kannski ekki sérlega á óvart.

Ég veit svona hér um bil hvað er 
skynsamlegt og hvað er það ekki 
en mér finnst það bara ekki skipta 
mestu máli. Mér finnst mikilvægast 
að kaupa skemmtilega hluti. Mér 
finnst til dæmis ekkert mál að eyða 
fullt af peningum í vandaða flík 
(u.þ.b. 40 bjórar) en er mjög nísk 
þegar þarf að kaupa nauðsynlega 
hluti eins og WC pappír (tveggja 
laga dugir, ef hann kostar minna en 
þriggja laga).

Til þess að eiga fyrir hita og raf-
magni (u.þ.b. 20 bjórar á mánuði) 
hef ég því þurft að stilla mig í 
kaupum á skemmtilegum hlutum 
eins og til dæmis contour og 
highlight snyrtivörum (10-1.000 
bjórar á mánuði). Finnst ykkur 
þetta ekki skemmtilegt dæmi um 
munaðarvöru? Allir elska contour 
og highlight. Eftir að hafa lagt 
fyrir nokkra bjóra splæsti ég samt 
í contour vörur sem breyttu lífi 
mínu. Þvílíkir andlitsdrættir. Af 
hverju er ég búin að vera eins og 
Einar Áskell/hjól af brie í framan 
í öll þessi ár þegar ég hefði getað 
málað á mig Cindy Crawford kinn-
bein með svona lítilli fyrirhöfn?

Ég hef því tekið ákvörðun um 
að fylgja öllum tískubylgjum 
hugsunarlaust héðan í frá og er 
hérumbil orðin gjaldþrota strax. 
Bara í dag er ég búin að panta mér 
símahulstur með óþarfa sjálfs-
myndaljósabúnaði og klukkan er 
ekki einu sinni orðin 9 að morgni. 
Ég á samt alveg 250 bjóra eftir 
af mánaðarlaununum svo þetta 
reddast.

Bjórhagfræði
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