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heiðursdoktor í Vilníus. 14

Nýbökuð Brauð 
alla daga.

ferðaþjónusta Uppfærð farþega
spá Isavia fyrir Keflavíkurflugvöll 
gerir ráð fyrir að erlendir ferðamenn 
verði 1,73 milljónir á þessu ári – eða 
37 prósentum fleiri en komu hingað 
til lands í fyrra.

Fyrri farþegaspá Isavia er innan 
við þriggja mánaða gömul, en í lok 
nóvember gerði félagið ráð fyrir því 
að erlendum ferðamönnum myndi 
fjölga um rúm 22 prósent og þeir 
yrðu 1,54 milljónir. Frá staðfestum 
tölum Ferðamálastofu fyrir árið 2015 
gerði fyrri farþegaspá ráð fyrir að 282 
þúsund fleiri kæmu í ár, en ný spá 
gerir ráð fyrir að 468 þúsund erlendir 
ferðamenn bætist við hóp sem taldi 
tæplega 1,29 milljónir árið 2015.

Björn Óli Hauksson, forstjóri 
Isavia, segir tíðindin gleðileg og 
mikilvægt að þessi mikla viðbót 
ferðafólks stefnir hingað að mestu 
leyti utan háannatíma, sem beri 
þess glöggt vitni að markaðssetning 
Isavia og ferðaþjónustunnar allrar 
hafi borið tilætlaðan árangur.

„Flugfélögin hafa vaxið mjög hratt 
og framkvæmdir á flugvöllum eru í 
eðli sínu tímafrekar. Þær geta því 
illa haldist í hendur við svo mikla 
aukningu sem raun ber vitni nema 
hún verði utan mestu álagstímanna. 
Flugvöllurinn er þétt setinn á álags
tímum en nóg pláss er utan þeirra. 
Það er því ánægjulegt að tekist hafi 

að dreifa álaginu betur þar sem 
þannig er hægt að mæta fjölgun
inni,“ segir Björn Óli.

Fyrri farþegaspá gerði ráð fyrir 
að heildarfjöldi gesta í Keflavík yrði 
6,25 milljónir í ár, en þeir voru 4,85 
milljónir í fyrra. Ný spá gerir ráð fyrir 
að 6,66 milljónir ferðalanga fari um 
völlinn – sem er 37 prósenta aukning 
á milli ára.

Isavia hefur gripið til ýmissa ráð
stafana til að anna aukinni umferð. 
Fleira starfsfólk hefur verið ráðið og 
flugstöðin verið stækkuð, en hún er 
nú 10 þúsund fermetrum stærri en 
í fyrra. Á árinu 2016 verður farið í 
framkvæmdir fyrir um 20 milljarða 
króna, sem mun auka afköst og bæta 
flæðið innan flugstöðvarinnar. – shá

Isavia spáir 
470.000 fleiri 
ferðamönnum
Um tveggja mánaða gömul farþegaspá Isavia hefur 
verið uppfærð til hækkunar. Spáð er 37 prósenta 
aukningu frá síðasta ári. Á árinu á að verja 20 millj-
örðum í stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

fólk Afmælisbörn hlaupársdags, 
sem er í dag 29. febrúar, eru oftast 
ánægð með hann og segja að hann 
gleymist síður vegna þess hve þeim 
sé vorkennt að eiga afmæli svona 
sjaldan. Þá hafi þau hin árin val um 
að halda upp á afmælið 28. febrúar 
eða 1. mars.

„Mér finnst 29. febrúar besti 
afmælisdagur í heimi. Ljósmóðirin 
sem tók á móti mér bauð mömmu 
reyndar að skrá mig á 1. mars, en 
hún tók það ekki í mál,“ segir laga
neminn Rakel Grímsdóttir sem í dag 

fagnar sínum sjötta afmælisdegi (og 
24 árum). 

Þar sem fjögur ár eru í næsta 
afmælisdag stefnir í að Rakel ljúki 
háskólanámi með aðeins sex slíka 
að baki. – ga / sjá síðu 22

Að ljúka laganámi með 
sex afmæli upp á vasann 

1,73
milljónir ferðamanna sækja 
landið heim á þessu ári gangi 
ný uppfærð spá Isavia eftir.

Rakel Grímsdóttir 
laganemi

saMfélag Á árinu 2015 hýsti Rauði 
krossinn í Reykjavík 91 heimilislausa 
konu í Konukoti, rúmlega 50 prósent 
fleiri en árið áður. Þetta kemur fram í 
ársskýrslu Reykjavíkurdeildar Rauða 
krossins.

Gistinóttum í Konukoti fjölgaði um 
fimm milli ára, voru alls 2.384, en kon
unum fjölgaði um rúmlega 30, eða rúm 
50 prósent. Gistinætur voru þó rúm
lega 400 færri en 2013, þegar 74 konur 
sóttu þjónustu í Konukot.

Starf ársins er sagt hafa spannað 
vítt svið á árinu hjá Reykjavíkurdeild 
Rauða krossins, en meðal verkefna 

Helmingi fleiri í Konukot

Gistinóttum í Konukoti fjölgaði um 
fimm milli ára, en konum um rúmlega 
þrjátíu. FRéttablaðið/Vilhelm

Vonskuveður var á Suðvesturlandi í gærkvöldi og fjallvegir austan af Reykjavík urðu fljótt þungfærir. Til dæmis var 
Hellisheiði lokað á tímabili. Ökumenn nutu þess líka að björgunarsveitir stóðu vaktina og veittu ráðleggingar um 
hvernig best væri að haga akstrinum. Samkvæmt Veðurstofu átti að lægja í nótt. FRéttablaðið/Vilhelm

voru heilbrigðisaðstoð við fíkniefna
neytendur, heimsóknir til einangraðra 
og stuðningur við flóttafólk. – sg

lÍfið Aukadagur 
verður á Secret 
Solstice, sem fyrir 
vikið verður að 
fjögurra daga 
tónlistarveislu 
dagana 16. til 
19. júní næst
komandi. 18-22

plús 2 sérblöð l fólk  l  lÍfið
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Stjórnmál Donald Trump og 
Hillary Clinton eru með forystu 
samkvæmt skoðanakönnunum í 
Super Tuesday, eða ofurþriðjudags-
kosningunum, sem fara fram eins 
og nafnið gefur til kynna á morgun.

Á morgun verður kosið í forkosn-
ingum í ellefu fylkjum, þar sem búa 
83,5 milljónir manna. Þeirra stærst 
er Texas. Skoðanakannanir NBC 
News, Wall Street Journal og Mar-
ist spá Ted Cruz sigri þar. Donald 
Trump er hins vegar með forystu í 
Georgíu og Tennessee. Hillary Clin-
ton er spáð sigri yfir Bernie Sanders 
í öllum þremur fylkjum.

Hillary Clinton var ótvíræður 
sigurvegari í forkosningunum í 
Suður-Karólínu um helgina. Þegar 
búið var að telja um 99 prósent 
atkvæða höfðu 73,5 prósent fallið 
henni í skaut en 26 prósent farið til 
mótframbjóðanda hennar, Bernie 
Sanders. Sigurinn er rakinn til hylli 
hennar meðal svartra kjósenda í 
fylkinu en sex af hverjum tíu þeirra 
sem mættu á kjörstað í Suður-Karó-
línu voru blökkumenn. Sigurinn er 
gott veganesti fyrir kosningarnar 
á Ofurþriðjudeginum í suðurríkj-
unum Alabama, Georgíu, Arkansas, 
Virginu og Tennessee.

Kapphlaupinu um tilnefningu 
flokkanna er oft svo gott sem lokið 
eftir ofurþriðjudaginn, en ekki er 
hægt að útiloka að baráttan muni 
standa langt fram á vor að þessu 
sinni. Flokkarnir tilnefna fram-
bjóðendur sína þó ekki formlega 
fyrr en á flokksþingunum í júlí. Á 
þeim tímapunkti er einnig ljóst 
hvert verður varaforsetaefni fram-
bjóðandans. – sg

SveitarStjórnir „Ekki væri nú 
verra að geta tilkynnt það á Edd-
unni að þessi þáttaröð verði áfram 
vikulega á N4,“ segir María Björk 
Ingvadóttir, framkvæmdastjóri 
sjónvarpsstöðvarinnar N4, í bréfi 
þar sem óskað er eftir áframhald-
andi fjárstuðningi sveitarfélaga á 
Suðurlandi við gerð þáttanna Að 
sunnan.

Sunnlensku sveitarfélögin hafa 
nú þegar styrkt N4 fjárhagslega við 
gerð 36 þátta í seríunni Að sunnan 
þar sem áhersla er lögð á jákvæða 
umfjöllun um atvinnulíf og mannlíf 
á svæðinu. „Við hjá N4 erum ykkur 
afar þakklát fyrir þann mikla og 
dygga stuðning sem sveitarfélögin 
fjórtán hafa sýnt þessari þáttaröð,“ 
segir í bréfi framkvæmdastjóra N4 
sem einnig þakkar sunnlenskum 
fyrirtækjum fyrir auglýsingatekjur 
við gerð tólf þátta.

María Björk segir öll sveitarfé-
lögin hafa fengi jafna umfjöllun. 
Full ástæða sé til að halda þátta-
röðinni áfram. Þannig yrði öllum 
landshlutunum fjórum haldið í 
loftinu hjá N4 því auk þáttanna Að 
sunnan, Að norðan og Að austan 
hefjist þáttaröðinni Að vestan í 
næsta mánuði.

„Óskað er eftir áframhaldandi 
styrk við gerð þáttanna frá hverju 
sveitarfélagi, samtals krónur 
750.000,“ segir framkvæmdastjóri 
N4 í bréfinu til sveitarfélaganna. 
Stefnt sé að gerð 36 þátta á tólf 
mánuðum.

Í bréfinu er bent á að þættirnir 
Að sunnan hafa verið tilnefndir til 
Edduverðlauna í flokknum Menn-
ingarþættir. „Þetta er mikill heiður 
og ber fagmennsku Margrétar 
Blöndal og Sighvats Jónssonar gott 

merki,“ segir María Björk og biður 
um að vera látin vita sem allra fyrst 
svo hægt sé að semja við Margréti og 
Sighvat og svo hægt sé að tilkynna 

um framhald þáttanna á Eddunni 
sem fram fer á sunnudaginn. Mar-
grét og Sighvatur eru bæði dagskrár-
gerðarmenn á RÚV.

Erindi N4 var tekið fyrir og sam-
þykkt á bæjarstjórnarfundi í Ölfusi 
en á bæjarráðsfundi í Árborg á 
fimmtudag var málinu vísað til 
umræðu í starfshópi um ferðamál 
og í byggðaráði Rangárþings ytra 
var málinu vísað til skoðunar hjá 
atvinnu- og menningarmálanefnd.

Að sunnan var tilnefnt sem Menn-
ingarþáttur ársins á Edduverð-
launahátíðinni í gær, en laut í lægra 
haldi fyrir Öldinni hennar, sem hlaut 
verðlaunin. gar@frettabladid.is

Hillary Clinton

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

UP! MEÐ
ÖRYGGIÐ

VW Up! frá aðeins:

1.790.000 kr.

Sunnan og suðvestan 5-13 m/s í dag. Víða 
él, en léttir til á Norðaustur- og Austurlandi. 
Hiti yfirleitt 0 til 5 stig, en kólnandi um 
kvöldið.  Sjá Síðu 16

Veður Matgæðingar gladdir

Haldin var landbúnaðar- og matarhátíð í Hörpu í gær á sama tíma og Búnaðarþing var sett. Formaður Bændasamtakanna kallaði í setningarræðu 
sinni eftir meiri skilningi á kostnaði bænda vegna hertra reglna. Búnaðarþingi var svo fram haldið á Hótel Sögu. Sjá síðu 4 Fréttablaðið/VilHelm

N4 vildi helst fá svar 
fyrir Edduhátíðina
Sjónvarpsstöðin N4 biður sveitarfélög á Suðurlandi um frekari fjárstyrki til að 
halda áfram gerð jákvæðra þátta um svæðið. Óskað var eftir skjótu svari til að 
hægt væri að tilkynna um framhaldið á Edduhátíðinni sem fram fór í gærkvöldi.

Framkvæmdastjóri N4 segir sveitarfélög á Suðurlandi hafa fengið jafna umfjöllun í 
sjónvarpsþáttaröð fyrirtækisins. myndin er frá eyrarbakka. Fréttablaðið/SteFáN

Við hjá N4 erum 
ykkur afar þakklát 

fyrir þann mikla og dygga 
stuðning sem sveitarfélögin 
fjórtán hafa sýnt þessari 
þáttaröð.
María Björk Ingvadóttir, framkvæmda-
stjóri sjónvarpsstöðvarinnar N4

Trump og 
Clinton 
með forystu

lífeyriSmál Nefnd um endurskoðun 
almannatryggingalaga vill að lífeyr-
isaldur hér á landi verði hækkaður í 
sjötíu ár. Það yrði gert á tólf ára tíma-
bili og frítekjumörk afnumin. Þetta 
kemur fram á vef RÚV, en fréttastofan 
hefur tillögur nefndarinnar undir 
höndum.

Að auki leggur nefndin til að dregið 
verði úr áhrifum bóta úr almanna-
tryggingakerfinu á greiðslur úr líf-
eyrissjóðum.

Öryrkjabandalagið og stjórnarand-
staðan skrifa ekki undir tillögurnar.

Samkvæmt SALEK-samkomu-
laginu færist réttur opinberra starfs-
manna til töku lífeyris eftir aldri í 
sama horf og á almenna markaðnum, 
eða í 67 ár. Þá eru uppi hugmyndir 
um að fresta töku lífeyris enn frekar 
þannig að hann færist á nokkrum 
árum í að verða 70 ár. – sg, skó

Leggja til 
hækkun 
lífeyrisaldurs
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Ljósleiðarinn býður 500 megabita 
gæðasamband sem er bæði hraðara og 
snarpara og með sama hraða í báðar áttir.

GÆÐASAMBAND 
LJÓSLEIÐARANS

Ljósleiðarinn er gæðasamband sem  
uppfyllir kröfur nútímaheimila

Gæðasamband Ljósleiðarans  
er fáanlegt hjá eftirfarandi fjarskiptafélögum:

16
-0

64
1 

H
V

ÍT
A

 H
Ú

SI
Ð

  |
  S

ÍA
 2

01
5



Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir, Fjarðarkaup og Þín verslun Seljabraut

Öflug hita- og 
kælimeðferð

NÁTTÚRULEGT 
VERKJAGEL

Landbúnaður Mikilvægt er að 
halda því til haga að bændur hefðu 
lagt sitt af mörkum til að koma þjóð
inni í gegn um það erfiða ástand sem 
efnahagshrunið leiddi af sér. Þetta 
sagði Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands, sagði í setn
ingarræðu sinni á Búnaðarþingi í 
gær. Miklar breytingar hefðu orðið 
á stuðningi ríkisins síðustu áratugi. 

„Beinn stuðningur er nú tæpir 
13 milljarðar á ári. Metið verð
gildi markaðsverndar eru rúmir 8 
milljarðar til viðbótar. Værum við 
enn í 5% af landsframleiðslu eins og 
fyrir 25 árum væri samtalan tæpir 
100 milljarðar. Það skal því enginn 
segja að ekkert hafi breyst því svo 
sannarlega hafa orðið mjög miklar 
breytingar.“

Fjöl menni var á setn ing ar at höfn
inni, en alls voru um 400 manns 
viðstadd ir. Nýgerður búvörusamn
ingur er umdeildur og var ræddur í 
þaula á þinginu. Sindri sagði sjálfsagt 
að í samfélaginu væri rætt um stuðn
inginn og hvernig honum ætti að vera 
háttað. Sú umræða þyrfti þó að fara 
fram með sanngjörnum hætti. „Skoð
anir voru og eru skiptar. Við bændur 
eigum að taka öllum þeim fagnandi 
sem vilja ræða þessi mál af sann
girni og hafa eitthvað efnislegt fram 
að færa. Landbúnaðurinn fær ekki 
þrifist nema í sátt við samfélagið og 
við skulum leggja okkar af mörkum 
til að hún geti orðið sem best.“

Sindri ræddi um gagnrýni bænda 
á samningana sem var mest á meðal 
mjólkurframleiðenda. Við henni 
hefði verið brugðist með skoðana
könnun. „Niðurstöður hennar urðu 
til þess að gerðar voru breytingar á 
lokametrunum til að ná betri sátt. Það 
virðist hafa tekist ágætlega en hins 
vegar er eðlilegt að samningar sem 
leggja upp með miklar breytingar séu 
umdeildir.“

Þeir sem stunda svínarækt hafa 
ekki átt kost á beinum styrkjum og á 

næstu dögum á að ræða um það hvort 
þeir segi skilið við heildarsamtök 
bænda. Sindri sagðist hafa skilning 
á óánægju þeirra og fleiri greina með 
að ná ekki áherslum sínum fram. „En 
þeim var öllum til haga haldið við 
samningaborðið. Við sitjum bara 
ekki ein við það borð,“ sagði Sindri 
og sagði það mikil vonbrigði að lítill 
skilningur ríkti á þeim kostnaði sem 
leggst á greinar landbúnaðarins 
vegna hertra aðbúnaðarreglugerða.

Samkvæmt úttekt Ráðgjafarmið
stöðvar landbúnaðarins er kostnaður 
við nauðsynlegar breytingar á bilinu 
57 milljarðar króna í svínarækt, ali
fuglarækt, eggjaframleiðslu, loðdýra
rækt og hrossarækt.

„Að sjálfsögðu kvarta bændur ekki 

undan hertum reglum um velferð 
dýra. Við eigum að vera þar í fremstu 
röð. Hins vegar viljum við líka fá 
skilning á því að þessar breytingar 
eru mjög dýrar og til þess að hægt sé 

að hraða þeim eins og kostur er þá 
þarf ríkið að koma að borðinu með 
stuðning. Sama gildir um tollasamn
inginn frá september. Hann kom eins 
og þruma úr heiðskíru lofti inn í við
ræðurnar. Bændur gagnrýndu hann 
harðlega enda hefur hann mikil áhrif 
á starfsskilyrði margra búgreina.“

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing
maður Sjálfstæðisflokksins, gagn
rýndi Sigurð Inga Jóhannsson land
búnaðarráðherra fyrir ógegnsæja 
ákvarðanatöku í aðdraganda undir
ritunar búvörusamninganna í þætt
inum Sprengisandi og sagði frá því 
að nefnd ráðherra sem skipuð var til 
að vinna að gerð samninganna hefði 
aldrei komið saman. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Skilningsleysi sagt á kostnaði
Bændur vilja meiri skilning á kostnaði vegna hertra aðbúnaðarreglna. Kostnaður við nauðsynlegar breyt-
ingar er á bilinu fimm til sjö milljarðar króna í svínarækt, alifuglarækt, eggjaframleiðslu, loðdýrarækt og 
hrossarækt. Svínabændur ræða hvort þeir ættu að segja sig úr heildarsamtökum bænda.

heiLbrigðismáL Í nýrri skýrslu 
Ríkisendurskoðunar eru stjórn
völd gagnrýnd fyrir bresti í geðheil
brigðisþjónustu til barna. Brestir í 
þjónustunni séu viðvarandi. Ríkis
endurskoðun kallar eftir skýrari 
verka og ábyrgðarskiptingu þjón
ustuaðila og aukinni samhæfingu 
samvinnu og samfellu þjónust
unnar. Veruleg þörf sé á að fjölga 
meðferðarúrræðum og tryggja 
aðgengi að þjónustunni óháð 
búsetu. Alvarlegustu niðurstöður 
Ríkisendurskoðunar eru löng bið 
eftir þjónustu einstakra aðila sem 
veita börnum mikilvæga geðheil
brigðisþjónustu.

Í nóvember 2015 biðu rúmlega 
390 börn þjónustu Þroska og 
hegðunarstöðvar. Þar af voru 90 á 
forgangslistum og rúmlega 300 á 
almennum biðlista. Biðtími þeirra 
getur verið allt frá tveimur mán
uðum til rúmlega eins árs. Í október 
2015 voru 120 börn og unglingar á 
biðlista Barna og unglingageð

deildannar. Meirihluta þeirra 
er sinnt innan sex mánaða en í 
sumum tilfellum getur biðtíminn 
orðið allt að 18 mánuðir.

208 börn biðu eftir þjónustu 
Greiningar og ráðgjafarstöðvar 
ríkisins í desember 2015 og var 

áætlaður biðtími allt að 14 mán
uðir. Ríkisendurskoðun bendir á 
lögbundnar skyldur ríkisins og að 
biðin stefni hagsmunum og velferð 
barnanna í tvísýnu og langvarandi 
afleiðingar, jafnvel örorka, komi 
síðar fram. – kbg

✿   börn í vanda látin bíða

390
biðu eftir þjónustu Þroska-  
og hegðunarstöðvar

120
voru á biðlista göngudeildar 
Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítala (BUGL)

208
biðu eftir þjónustu Greiningar- 
og ráðgjafarstöðvar ríkisins. 

1½ ár
er mögulegur biðtími barna 
sem glíma við geðraskanir eða 
þroska frávik eftir þjónustu 

viðskipti Til stóð að lækka hlutafé 
í Fáfni Offshore um allt að 85 pró
sent á hluthafafundi sem halda átti 7. 
desember síðastliðinn.

Samkvæmt fundarboði á hlut
hafafund Fáfnis sem sent var út  30. 
nóvember átti að veita stjórn félagsins 
heimild til að lækka hlutafé og leggja 
nýtt hlutafé í félagið. Til stóð að hluta
féð myndi lækka úr 1,8 milljörðum 
í 275 milljónir króna og stefnt var að 
því að núverandi hluthafar legðu 183 

milljónir króna af nýju hlutafé í félagið. 
Íslenskir lífeyrissjóðir hafa lagt háar 
fjárhæðir í Fáfni í gegnum sjóðina Akur 
og Horn II sem dótturfélög Íslands
banka og Landsbankans reka.

Samkvæmt hugmyndum sem voru 
uppi átti hæstu framlögin að vera frá 
sjóðunum í eigu lífeyrissjóðanna. 
Til stóð að Horn II legði til 60 millj
ónir af nýju hlutafé í Fáfni og Akur 
79 milljónir. Ekki var gert ráð fyrir að 
Steingrímur Erlingsson, sem sagt var 

upp sem forstjóra Fáfnis um miðjan 
desember, né danska félagið Optima 
legði fé í félagið. Eignarhlutur Stein
gríms myndi því lækka úr 21 prósenti 

niður í 12 prósent og Optima úr 2,45 
prósentum í 1,47 prósent.

Aftur á móti var fallið frá að halda 
hluthafafund degi síðar. „Við þurftum 
meiri tíma til að vinna þetta,“ segir 
Jóhannes Hauksson, stjórnarformaður 
Fáfnis. Samkvæmt upplýsingum sem 
Fréttablaðið hefur undir höndum 
töldu stjórnendur Fáfnis að gera þyrfti 
breytingar á fundarboðinu.

Ekki var haldinn hluthafafundur 
fyrir en síðastliðinn miðvikudag. Þar 

samþykkti meirihluti hluthafa að gefið 
yrði út skuldabréf í vikunni að fjárhæð 
195 milljónir króna til að fjármagna 
greiðslu til skipasmíðastöðvarinnar 
Havyard, sem er að smíða skipið Fáfni 
Viking. Hluthafar Fáfnis eiga að kaupa 
skuldabréf en heimilt er að breyta 
skuldabréfinu í hlutafé sem samsvarar 
meirihlutaeign í Fáfni. Því mun eignar
hlutur þeirra hluthafa sem ekki taka 
þátt í skuldabréfaútgáfunni þynnast 
út. – ih

Vildu lækka hlutafé Fáfnis um 85% á hluthafafundi í desember

Hætta á örorku hjá börnum sem bíða

sLys Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
kölluð til á fjórða tímanum í gær 
eftir að ferðamenn veltu bíl sínum 
á Snæfellsnesi.

Áhöfnin á TFLIF fór á vettvang 
og lenti í Fossvogi skömmu fyrir 
hálf sex í gærkvöldi. Slysið er talið 
alvarlegt og voru þrír fluttir á Land
spítalann, en ekki er vitað um líðan 
þeirra. – kbg

Alvarlegt slys á 
Snæfellsnesi

Jóhannes Hauks-
son, stjórnarfor-
maður Fáfnis

Að sjálfsögðu kvarta 
bændur ekki undan 

hertum reglum um velferð 
dýra. Við eigum að vera þar í 
fremstu röð. Hins vegar 
viljum við líka fá skilning á 
því að þessar breytingar eru 
mjög dýrar.

Sindri Sigurgeirsson,  
formaður Bændasamtaka Íslands

Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands, með Sigurð Inga Jóhannsson landbúnaðarráðherra sér á hægri hönd 
og Ólaf Ragnar Grímsson forseta Íslands á þá vinstri í Hörpu í gær. FRéttaBlaðIð/VIlHelm

sýrLand Bardagar hafa nær stöðvast 
á milli uppreisnarmanna og stjórnar
hersins í Sýrlandi. Vopnahlé tók gildi 
aðfararnótt laugardags og virðist 
halda, þrátt fyrir ásakanir um árásir 
uppreisnarmanna og loftárásir Rússa.

Rússar sögðu í gær að uppreisnar
hópar hefðu brotið níu sinnum gegn 
vopnahléinu. Uppreisnarhópar og 
Syrian Observatory of Human Rights 
segja einnig að Rússar hafi gert loft
árásir á minnst sex þorp nærri Aleppo.

Einn liður vopnahlésins er að 
hjálparstarfsmenn geti hjálpað fólki 
í neyð, víða um landið. Vopnahléið 
nær hins vegar hvorki til Íslamska 
ríkisins (DAISH) né annarra hópa sem 
Sameinuðu þjóðirnar skilgreina sem 
hryðjuverkasamtök. – sg, sko

Vopnahléið 
virðist halda  
í Sýrlandi

efnahagsmáL Fyrrverandi banka
stjóri Englandsbanka, Mervyn King, 
varar við að von sé á annarri fjár
málakreppu fyrr frekar en síðar.

King sem lét af störfum árið 2013 
segir að þörf sé á endurskoðun á 
peningakerfinu og bankakerfinu. 
Hann segir í bókinni The End of 
Alchemy: Money, Banking and the 
Future of the Global Economy að 
ef ekki náist að takast á við ójafn
vægi í alþjóðahagkerfinu sé líklegt 
að önnur fjármálakreppa skelli á 
bráðlega. – sg

Varar við 
fjármálakreppu
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ALLGRIP 4WD skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Vitara S er flaggskipið hjá Suzuki. Hann er með hemlunar- 
aðstoð, hraðastilli með fjarlægðarskynjara og þá er í bílnum  
upplýsinga- og afþreyingarkerfi með Apple CarPlay og  
MirrorLink auk fleiri tækninýjunga. 

Vitara S kemur með nýrri og spennandi 1,4 lítra túrbóvél  
sem er mjög sparneytin og hefur fengið frábæra dóma.

GYÐA SÓL 
OG SUZUKI 
ÁST VIÐ FYRSTU SÝN!

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

ÞENNAN
ÞARFTU 
AÐ SJÁ!

Suzuki á Íslandi

VERÐ FRÁ KR. 
4.980.000



Frá kr.
74.900
m/morgunmat

BARCELONA

PRAG

LJUBLJANA

BORGARFERÐ

Frá kr. 89.900 
sértilboð  
Netverð á mann m.v. 
2 í herbergi með 
morgunmat.
23. mars í 5 nætur.

Frá kr. 74.900
m/bók.afsl. 
Netverð á mann m.v.2 í 
herbergi með morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

Frá kr. 98.900  
Netverð á mann m.v. 
2 í herbergi með 
morgunmat.
13. maí í 3 nætur.

Hotel 
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23.-28. mars

Sértilboð

21.-25. apr I 5.-9. maí

13.-16. maí

Skelltu þér í

RÓM

Frá kr. 99.900
sértilboð  
Netverð á mann m.v. 
2 í herbergi með 
morgunmat.  
28. apríl í 4 nætur.

Hotel 
Presidente

28. apr -2. maí 

Sértilboð

VALENCIA

Frá kr. 94.900 
Netverð á mann m.v. 
2 í herbergi með 
morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

Exe Rey 
Don Jaime

5.-9. maí

Bók.afsl.

Strand 

Laust fyrir átta í gærmorgun barst tilkynning frá flutningaskipinu MS Sandnes um að það væri strand í ánni 
Saxelfi við Hamborg í Þýskalandi. Búist var við að skipið, sem er 166 metra langt og 24 metra breitt, myndi 
losna á næsta flóði. Sandnes er skráð í Antígva og Barbúda með heimahöfn í St. John’s. Fréttablaðið/EPa

Írland Á laugardagskvöld lýsti Enda 
Kenny, forsætisráðherra Írlands, yfir 
ósigri í kosningunum sem fram fóru 
um helgina. Þó ekki sé búið að telja 
öll atkvæðin er búist við að stjórnar-
myndun kunni að reynast erfið.

Stjórnmálaskýrendur eru á einu 
máli; kjósendur eru orðnir lang-
þreyttir á niðurskurði samsteypu-
stjórnarinnar sem Kenny fór fyrir, 
sem og ójöfnum efnahagsbata. „Það 
er greinilegt að ríkisstjórn Fine Gael 
og Verkamannaflokksins mun ekki 
halda völdum,“ sagði Kenny, sem 
fer fyrir Fine Gael, í samtali við RTE-
sjónvarpsstöðina.

Útgönguspár höfðu frá upphafi 
sýnt að stjórn Kennys myndi koma 
illa út úr kosningunum og tapa 
mörgum þingsætum, þrátt fyrir að 
efnahagsvöxtur sé þar sá mesti í 
Evrópusambandinu. Hagvöxtur á 

Írlandi er um 7 prósent og atvinnu-
leysi fer minnkandi.

Kjósendur virðist hafa flykkst að 
baki óháðum framboðum og þeim 
sem gagnrýndu niðurskurð sitjandi 
stjórnvalda hvað harðast. Að sögn 
AFP er það ekki síst húsnæðisskort-
ur og aukin fátækt sem réð úrslitum 
í hugum óánægðra kjósenda.

Kenny segir að þrátt fyrir að fyrstu 
niðurstöður hafi valdið vonbrigðum 
sé ekki ástæða til að gefast upp strax. 
Úrslitin muni ráðast á lokametr-
unum.

Samkvæmt nýjustu tölum stefnir 
í að Fianna Fail verði stærsti sigur-
vegarinn í ófyrirsjáanlegustu kosn-
ingum Írlands í marga áratugi. Fine 
Gael gæti þurft að mynda ríkis-
stjórn með Fianna Fail. Forsvars-
menn Fianna Fail útiloka þó þann 
möguleika, en flokkarnir tveir hafa 
skipst á að stjórna landinu síðan 
Írland hlaut sjálfstæði.

Ef fer sem horfir er talið að tap 
stjórnar Enda Kenny muni auka 
þrýstingin á stjórnvöldum í Brus-
sel að endurskoða efnahagsstefnu 
sína.

Stjórn Kennys hefur setið í fimm 
ár en hún var mynduð þann 9. 
mars 2011. Meðlimir ríkisstjórnar-
innar munu koma saman fimmtu-
daginn 10. mars til að kjósa nýjan 
„Taoiseach“, eða forsætisráðherra. 
saeunn@frettabladid.is

Stjórnin fallin á Írlandi
Írska stjórnin kemur saman þann 10. mars til að kjósa nýjan forsætisráðherra. 
Kjósendur á Írlandi eru sagðir langþreyttir á niðurskurði fráfarandi stjórnar.

Enda Kenny, 
forsætisráðherra 
Írlands
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Steve McQueen’s legacy is timeless. More than an actor, more than a pilot, he 

never cracked under pressure.
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stjórnsýsla Samruni Þjóðminja-
safns Íslands og Minjastofnunar 
Íslands í Þjóðminjastofnun mætir 
harðri gagnrýni fagfólks á sviði safna, 
rannsókna og minjavörslu. Fingraför 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
forsætisráðherra á breytingunum eru 
sögð fullkomlega óeðlileg og breyting-
in komi niður á faglegu starfi – þvert 
á niðurstöðu stýrihóps forsætisráð-
herra sem telur breytinguna styrkja 
faglegt starf og skila umtalsverðri hag-
ræðingu.

Orri Vésteinsson, prófessor í forn-
leifafræði og formaður námsbrautar 
í fornleifafræði við Háskóla Íslands, 
segir að margt megi bæta í vernd gam-
alla húsa og fornleifa en sameiningar-
tillagan sé fjarri því að vera skref í rétta 
átt. Þó sameiningu sé haldið á lofti þá 
sé hið gagnstæða staðreynd. Verið sé 
að kljúfa málaflokkinn í þrennt; húsa-
friðun er aðskilin frá annarri minja-
vörslu og rannsóknum er úthýst frá 
Þjóðminjasafninu.

„Ef þessar tillögur yrðu að veruleika 
væri verið að sundra minjavörslunni 
og þar með veikja hana. Ég held ekki 
að hugur forsætisráðherra standi 
til þess en málið er óneitanlega illa 
unnið; ekkert raunverulegt samráð var 
haft við undirbúninginn og tillögurnar 
byggja á vanþekkingu á sviðinu og 
þeim lausnum sem mætti finna til að 
styrkja það. Ég vona að menn staldri 
við og leiti samstöðu um úrræði sem 
virka – það skortir hvorki vilja né hug-
myndir,“ segir Orri.

Í vikunni sendi námsbraut í fornleifa-
fræði forsætisráðherra bréf þar sem ein-
dreginni andstöðu við sameininguna er 
lýst. Þar segir að til þess að Þjóðminja-
safnið geti uppfyllt hlutverk sitt sem 
höfuðsafn og háskólastofnun verði 
það að geta stundað öflugar rannsóknir. 
„Með sameiningu við eftirlitsstofnun-

ina á sviði minjavörslu væri safnið í 
raun dæmt úr leik sem rannsókna-
stofnun á sviði íslenskrar fornleifafræði. 
Það væri stórslys,“ segir í bréfinu.

Félag íslenskra safna og safn-
manna (FÍSOS) sendi fyrir helgi frá 
sér tilkynningu og lýsir yfir þungum 
áhyggjum vegna sameiningarinnar. 
Félagið telur að breytingin muni rýra 
gildi Þjóðminjasafnsins sem og trú-
verðugleika þess, en almennt sé talið 

innan safnafræði að rannsóknarhlut-
verk safna renni stoðum undir þá 
framþróun og nýsköpun sem nauð-
synleg sé í safnastarfi.

FÍSOS gagnrýnir að fyrir liggi illa 
undirbúið frumvarp sem virðist að 

engu leyti hafa hag starfsemi stofn-
ananna tveggja í fyrirrúmi og skora í 
því ljósi á stjórnvöld að falla frá sam-
einingunni, en efna þess í stað til víð-
tæks samráðs við þá sem gerst þekkja 
til málaflokksins. svavar@frettabladid.is

Þjóðminjasafnið er eitt þriggja höfuðsafna Íslands. fréttablaðið/vilhelm

Stórslys talið í uppsiglingu 
vegna áhrifa á rannsóknarstarf
Fagfólk á sviði safna, rannsókna og minjavörslu telur samruna Þjóðminjasafns og Minjastofnunar í eina 
stofnun óráð. Rannsóknarstarf safnsins verði úr sögunni – sem yrði stórslys. Skorað er á forsætisráðherra að 
falla frá sameiningunni. Í tilkynningu FÍSOS er fyrirliggjandi frumvarp um sameiningu sagt illa undirbúið.

Sameiningin í hnotskurn
l Minjastofnun og Þjóðminjasafn verða sameinuð í Þjóðminjastofnun.
l  Verkefni laga um menningarminjar sem lúta að friðlýsingu húsa og mann-

virkja, sem og afnám slíkrar friðlýsingar, færast til forsætisráðuneytisins.
l Sagt er að allt að tíu prósenta hagræðing geti náðst innan tíu ára.
l  Forsætisráðherra skipaði stýrihóp um endurskipulagningu verkefna 

Minjastofnunar og Þjóðminjasafns um tveimur mánuðum eftir að 
ráðuneytið kynnti tillögu að lagabreytingum sem fólu í sér að forsætis-
ráðherra gæti tekið lönd og mannvirki eignarnámi og fengi réttindi til 
friðlýsingar.

l  Í hópnum áttu sæti Sigurður Örn Guðleifsson, settur skrifstofustjóri í for-
sætisráðuneytinu, formaður, Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður 
Minjastofnunar Íslands, Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður og 
Stefán Thors, húsameistari ríkisins.

Ég vona að menn 
staldri við og leiti 

samstöðu um úrræði sem 
virka.
Orri Vésteinsson, 
prófessor í forn-
leifafræði 

Íran Umbótasinnar sem styðja Hass-
an Rouhani forseta unnu stórsigur í 
þingkosningum í Teheran sem fóru 
fram á föstudag. Um er að ræða fyrstu 
kosningarnar í landinu síðan Íran 
skrifaði undir kjarnorkusamninginn 
við Vesturlönd og voru efnahagsmál 
í brennidepli. Kosningaþátttaka var 
yfir sextíu prósent.

Eftir talningu rúmlega nítíu pró-
senta atkvæða er útlit fyrir að flokk-
urinn sem styður Rouhani nái öllum 

þingsætum í höfuðborginni. Millj-
ónir manna greiddu atkvæði til að 
kjósa um 290 sæti þingsins, auk 88 
manna sérfræðingahóps sem velur 
æðsta leiðtoga Írans og gæti valið 
eftirmann Ayatollah Khamenei sem 
er 76 ára gamall og heilsuveill.

Niðurstöðurnar í Teheran geta 
verið stefnumarkandi, fram kemur 
í frétt BBC um málið að þingmenn-
irnir þar ákvarði yfirleitt pólitíska 
stefnu þingsins. – sg

Yfirburðasigur umbótasinna í kosningum í Íran

Stuðningsmenn rouhanis forseta Írans unnu stórsigur í teheran. nordicphotoS/Getty

reykjavÍk Bryndís Haraldsdóttir, 
formaður stjórnar Strætós bs., og 
Jóhannes Svavar Rúnarsson fram-
kvæmdastjóri segjast ekki muna 
eftir því að hafa fengið áskor-
un  umhverfis- og skipulagsráðs 
Reykjavíkurborgar um að koma 
öryggisbeltum fyrir í innanbæjar-
vögnum Strætós eftir að hún var 
samþykkt í mars í fyrra. 

„Skorað er á Strætó að setja 
öryggisbelti í alla innanbæjar-
vagna. Nefnt er að börn hafi kippst 
úr sætum og farþegar geti slasast,“ 
segir í umsögn ráðsins.

Þá segist Hjálmar Sveinsson, for-
maður umhverfis- og skipulags-
ráðs, ekki muna nógu vel eftir mál-
inu. „Ég held að til að fá haldbærar 
upplýsingar þurfirðu að ná í ein-
hvern hjá Strætó. Ég myndi ætla að 
þetta liggi hjá Strætó,“ segir Hjálmar.

„Varðandi samþykktina, þá man 
ég ekki eftir að þetta hafi borist til 
mín. Hef leitað í bréfum og tölvu-
pósti en ekkert fundið,“ segir 
Jóhannes.

Nokkuð hefur borið á slysum á 
fólki vegna sætisbeltaleysis í strætó, 
nú síðast á þriðjudag er börn duttu 
úr sætum sínum og skullu á slám 
eftir að bílstjórinn hafði nauð-
hemlað. – þea

Tillaga um 
bílbelti 
gufaði upp

Áskorun borgarinnar um öryggisbelti 
í strætisvagna hefur ekki komist til 
framkvæmda. fréttablaðið/ernir

fjöldi tilkynntra slysa  
á farþegum
Ár   Fjöldi slysa
2010   20
2011 7
2012   16
2013   28
2014   23
2015   19
samtals  113
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Samsung valið, enn á ný, 
besta sjónvarpið í Evrópu

Samsung SUHD

65” Samsung JS9505

949.000.-

65” Samsung JU7005

449.900.-

369.900.-
65” Samsung JU6075

65” Samsung JS9005

649.900.-

65” Samsung JU7505

469.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

4x betri upplausn, Smart TV, 
Netflix ofl., Öll tæki í einni 
og sömu fjarstýringunni.

Upplifðu meiri dýpt í 
bognu tæki (JU7505) 

UHD uppskölun.



Frá degi til dags
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aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is   
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  ljóSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Meseret Tsegay er 25 ára og á von á sínu fyrsta 
barni. Þetta er áhættumeðganga því að hún 
hefur þrisvar misst fóstur. Í vikunni fékk hún 

tilkynningu frá kærunefnd útlendingamála um að 
henni og unnusta hennar væri synjað um hæli hér. Þau 
verði send aftur til Ítalíu.

Meseret og unnusti hennar Mehretab eru skelfingu 
lostin yfir að vera send til landsins sem þau flúðu. Þar 
lentu þau í klónum á glæpamönnum, sem nýta sér neyð 
flóttamanna, án húsnæðis, tengsla og atvinnu.

Þau eru frá Erítreu. Meseret fékk hæli á Ítalíu árið 2012 
og Mehretab Abraha dvalarleyfi sem nú er útrunnið. En 
á Ítalíu er gríðarlegt atvinnuleysi, mikill fjöldi hælisleit-
enda og stuðningur því lítill.

Frásögnin metin trúverðug
Frásögn þeirra af þessari skelfingu sem þau upplifðu var 
metin trúverðug af yfirvöldum hér. Eigi að síður á að 
senda þau til Ítalíu. Þó að innanríkisráðherra hafi sagt 
í september síðastliðnum að Ítalía væri meðal þeirra 
landa sem ekki væri öruggt að senda fólk til.

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur líka 
nýlega komist að þeirri niðurstöðu að ekki megi senda 
flóttamenn til Ítalíu ef það er viðkvæmt.

Ég kynntist Mehretab og Meseret í Hjallakirkju, þar 
sem þau sækja samfélag fyrir hælisleitendur því þau eru 
kristin eins og margir Erítreubúar. Þau eru yndislegt fólk 
en skuggi óttans hefur hvílt yfir þeim.

Þau hafa gengið í gegnum mikið og ég óttast um and-
lega og líkamlega heilsu Meseret verði þau send aftur. 
Og um barnið.

Óttast glæpamennina
Þau hafa verið hér í ár. Í vetur hefur þeim báðum tekist 
að fá vinnu og Mehretab hóf iðnnám. Þau vilja fá að búa 
í friði og leggja sitt til samfélagsins.

Ítalía er ekki öruggt land fyrir þau og þau óttast glæpa-
mennina sem þau flýðu í fyrra. Ísland er hins vegar 
öruggt land – land sem státar af góðri mæðravernd og 
ungbarnavernd. Veitum Meseret þá vernd og leyfum 
henni og Mehretab að ala barnið sitt upp hér, í friði og 
öryggi.

Við getum verndað þau

Steinunn 
Arnþrúður 
Björnsdóttir
prestur í Hjalla-
kirkju

Meseret 
og  unnusti 
hennar 
Mehretab 
eru skelfingu 
lostin yfir að 
vera send til 
landsins sem 
þau flúðu.

Þetta fólk, 
þekking þess 
og færni, er 
auðlind sem 
við sem þjóð 
þurfum að 
virkja til 
áframhald-
andi góðra 
verka.

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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Flokkaskelfar
Þar sem sérlunda vitleys-
ingar finna sér stað á hinu 
pólitíska litrófi er hætt við að 
samstaða í stjórnmálalífinu 
raskist. Flokkaskelfar af öllum 
stærðum og gerðum hafa plagað 
íslenskt stjórnmálalíf, oftast á 
vinstri vængnum þótt það sé 
ekki einhlítt, áratugum saman. 
Manngerðin sem ræður ekki 
við að gera málamiðlanir eða 
hefur greind til að láta smáatriði 
ekki trufla stóru myndina hefur 
kannski ekki mikið í flokkastarf 
að gera, nema náttúrlega sem 
einvaldur með hjörð fylgjenda.

Plankaganga
Einhver kynni að hafa látið 
sér detta í hug að þolmörkum 
væri náð í innra starfi pírata 
vegna ólgu í þeirra röðum 
síðustu daga. Birgitta Jóns-
dóttir, þingmaður flokksins, sá 
í það minnsta tilefni til að skrifa 
félögum sínum og minna á að 
skrattanum væri skemmt í hvert 
sinn sem þeir beindu gremju 
eða andúð hver í annars garð og 
hætt væri við hröðu fylgistapi. Í 
kjölfarið virðist sem dregið hafi 
úr deilum.

Nýjum flokkum er hættara við 
skráveifum vegna deilna, heldur 
en flokkum þar sem starfið er 
mótaðra. Gengi nýju flokkanna 
í næstu kosningum gæti ráðist 
af því hversu vel fólki gengur að 
starfa saman. Þá gæti þurft að láta 
þá sem illa rekast í flokki ganga 
plankann. olikr@frettabladid.is

Þetta land er opið sár og ein lifandi kvika. 
Og þjóðin sem býr á þessu sérstaka landi 
endurspeglar það skemmtilega. Við 
minnsta rof í samfélagi þjóðarinnar á 
hún það til að gjósa eins og eldfjall og 
farvegurinn sem eitt sinn lá um heitu 

pottana í laugunum og kaffistofur vinnustaða liggur 
nú eftir kommentakerfum netmiðla og um spjall-
þræði samfélagsmiðla og það oft af minnsta tilefni. 
Það er stundum synd hvað við missum fyrir vikið af 
stóru málunum.

Edduverðlaunin sem voru afhent í gærkvöldi eru 
ágætis dæmi um þetta. Í þessum rituðu orðum erum 
við enn í aðdragandanum á sunnudagssíðdegi og 
ekki komið í ljós hverjir hreppa Eddur í ár en efalítið 
eru þau öll vel að því komin. Stóra málið er hins 
vegar að árið 2015 var ótrúlegt fyrir íslenska kvik-
myndagerð. Þetta er ekkert kvikmyndavor. Þetta er 
bullandi bíósumar árið um kring þar sem íslenskar 
kvikmyndir rökuðu til sín yfir hundrað verðlaunum 
á kvikmyndahátíðum víða um veröldina. Það slagar 
hátt í verðlaun þriðja hvern dag ársins!

Þessi góði árangur er ekkert sjálfsprottið fyrirbæri 
eða tilviljun. Að baki liggur botnlaus vinna hæfileika-
ríkra íslenskra kvikmyndagerðarmanna í listrænum 
og metnaðarfullum verkum sem heillað hafa fagfólk 
sem og áhorfendur á kvikmyndahátíðum. Þetta fólk, 
þekking þess og færni, er auðlind sem við sem þjóð 
þurfum að virkja til áframhaldandi góðra verka og 
frekari sigra okkur öllum til farsældar bæði listrænt 
sem og fjárhagslega. Það er líka gott að hafa í huga að 
heimur listrænna kvikmynda er ört stækkandi fyrir-
bæri á heimsvísu og þar liggja ómæld tækifæri fyrir 
þá sem hafa þor til þess að sækja fram til nýrra sigra. 
Það verður forvitnilegt að sjá hvort íslenska ríkið 
hefur þetta þor og rænu til þess að auka margfalt fjár-
festingar í þessari ört vaxandi atvinnugrein.

Það hefur hins vegar verið dálítið raunalegt að 
fylgjast með aðdraganda Edduverðlaunanna, upp-
skeruhátíð kvikmynda- og sjónvarpsfólks á Íslandi, 
þar sem umfjöllunin og áhuginn hefur einkum legið 
í því hver tekur þátt og hver mætir í veisluna og hver 
ekki. Auðvitað geta allir hætt og farið heim eða „halt 
síns eigin partí“ eins og partídrottningin sagði um 
árið en það er eiginlega synd að þetta skuli vera orðið 
að aðalatriði. Auðvitað liggur ábyrgðin að einhverju 
leyti hjá fjölmiðlum sem keppast við að auka lestur, 
hlustun og áhorf til þess að lifa af í hörðu samkeppn-
isumhverfi. Það sem er lesið og það sem er rætt er 
það sem miðlarnir þurfa að treysta á til þess að ná sér 
í auglýsendur með tilheyrandi tekjum.

Karpið og athyglin hefur að mestu snúist um þann 
hluta Edduverðlaunanna er snýr að sjónvarpshlutan-
um og með fullri virðingu fyrir mikilvægi þess að vel 
sé að þeim málum staðið þá er synd að kvikmynda-
hlutinn hafi fyrir vikið ekki vakið meiri athygli. Það 
er því óskandi að nú, að öllum upphlaupum liðnum, 
verði íslenskar kvikmyndir á allra vörum og fyrir 
allra augum.

Augljós auðlind
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda 
í byrjunarliði Swansea gegn hans 
gömlu félögum í Tottenham, sem 
vann leikinn 2-1. Gylfi fékk gott 
færi í upphafi leiks en Hugo Lloris 
varði glæsilega frá honum.

Stærstu úrslitin Manchester United 
vann Arsenal, 3-2, á Old Trafford. 
Titilvonir Arsenal dvínuðu, þar 
sem Leicester og Tottenham unnu 
bæði sína leiki. 
Hetjan Leonard 
Ulloa skoraði 
sigurmark topp-
liðs Leicester 
gegn Norwich 
á 89. mínútu. 
Leicester hefur oft 
spilað betur en um helgina en náði 
samt að vinna, sem hefur oft verið 
einkenni meistaraliða.
Kom á óvart Marcus Rashford, sem 
skoraði tvö mörk í sínum fyrsta 
aðalliðsleik gegn Mitdjylland fyrir 
helgi, skoraði tvö marka Man ches-
ter United gegn Arsenal í sínum 
fyrsta deildarleik með félaginu.

Í dag
19.10 Stjarnan - Haukar  Sport
19.55 Fiorentina - Napoli  Sport 3
21.00 Messan  Sport 2 

Domino’s-deild kvenna
19.15 Stjarnan - Haukar  Ásgarður

MANcHeSTeR ciTy  
deiLdARbikARMeiSTARi  
Willy caballero var hetja Man-
chester city sem varð enskur 
deildabikarmeistari 
í gær eftir sigur 
á Liverpool í 
úrslitaleiknum á 
Wembley. Staðan 
að loknum venju-
legum leiktíma 
og framlengingu var 
1-1 en Fernandinho kom city yfir 
í leiknum en Philippe coutinho 
jafnaði fyrir Liverpool. caballero 
varði svo þrjár af fjórum spyrnum 
Liverpool í vítaspyrnukeppninni 
sem gerði útslagið. 

Nýjast

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

Efst 
Leicester 56
Tottenham 54
Arsenal 51
Man. City 47
Man. United 44

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

Enska úrvalsdeildin

Handbolti Valur varð bikarmeistari 
karla um helgina og árangurinn var 
sögulegur fyrir þjálfarann Óskar 
bjarna Óskarsson. Hann vann þar 
með sinn fjórða titil sem þjálfari 
karlaliðsins og varð um leið sigur-
sælasti þjálfari bikarkeppninnar frá 
upphafi.

„Það er alltaf gaman að geta slegið 
met eins og þetta og það gefur þessu 
smá lit,“ sagði Óskar bjarni í samtali 
við Fréttablaðið. „Það er heiður að 
ná að vinna fjóra titla. bara að kom-
ast einu sinni í úrslitaleikinn þykir 
mörgum gott.“

Valur hafði betur gegn Gróttu í 
úrslitaleiknum á laugardag, 25-23, 
þar sem góð byrjun í síðari hálfleik 
réð miklu. Valsmenn höfðu betur í 
hörkuleik gegn Haukum í undanúr-
slitunum á föstudagskvöld, þar sem 
tvö efstu lið Olísdeildarinnar mætt-
ust.

Óskar bjarni segir að sér líði vel 
í leikjum þar sem allt er undir og 
hann njóti spennunnar. Valur tap-
aði fyrir Haukum í tvíframlengdum 
undanúrslitaleik bikarkeppninnar 
í fyrra en Óskar bjarni segir að það 
sé í fyrsta skiptið sem hann tapi í 
framlengingu sem þjálfari, svo hann 
muni eftir.

„Þegar maður kemst aftur og 
aftur í svona aðstæður þá fer manni 
að líða vel í þeim. Manni finnst til 
dæmis orðið gaman að fara í fram-
lengingu,“ segir hann og bætir við 
að þessi titill sé afar sætur.

„Sá nýjasti er alltaf sá sætasti 
en það var skemmtilegt að vinna 
þennan, bæði fyrir strákana og mig. 
Við höfum verið að spila illa á móti 

Haukum, bæði í úrslitakeppninni í 
fyrra og í deildinni í vetur. Því var 
það sérstaklega gaman að vinna þá 
í undanúrslitunum.“

Hann segir að það hafi ekki orðið 
spennufall hjá hans mönnum eftir 
sigurinn á Haukum. Það hafi ein-
faldlega ekki verið tími til þess enda 
innan við sólarhringur í úrslitaleik-
inn.

„Gróttumenn eru með afar 
skemmtilegt lið og þá ber að varast. 
en okkar verkefni snerist um að 
vinna Hauka og mæta svo á fullu 
í næsta leik, sama hver andstæð-
ingurinn yrði. Við ætluðum ekki að 

láta neitt trufla okkur,“ segir Óskar 
bjarni.

Valur er fjórum stigum á eftir 
toppliði Hauka þegar sex umferðir 
eru eftir af deildarkeppninni. Þessi 
tvö lið eru langefst í deildinni en í 
fyrra náðu Haukar að slá Val úr leik í 
úrslitakeppninni, 3-0, eftir að Valur 
varð deildarmeistari.

„Við lögðum mikið upp úr því 
að verða deildarmeistarar, enda 
erfiðast að vinna þann titil. en svo 
mættum við hnjaskaðir til leiks 
gegn Haukum sem voru á flottum 
stað þá og fóru alla leið,“ segir 
þjálfarinn.

„Strákarnir fóru mjög svekktir 
inn í sumarfríið í fyrra og við ætlum 
að gera betur núna. Þeir vildu líka 
sanna fyrir sjálfum sér um helgina 
að þeir væru sigurvegarar – að þeir 
myndu ekki bregðast þegar á reynir. 
Það tókst. Við fórum erfiða leið að 
titlinum – til eyja í 8-liða úrslitum 
og gegn Haukum í undanúrslitum – 
og strákarnir trúa því nú að þeir séu 
sigurvegarar.“ eirikur@frettabladid.is

Líður vel þegar allt er undir
Óskar Bjarni Óskarsson er orðinn sigursælasti þjálfarinn í sögu bikarkeppni karla. Hann vann sinn fjórða 
titil um helgina og tók fram úr Bogdan Kowalczyk og Reyni Ólafssyni. Hann vill vinna fleiri titla í vor.

Valur og Stjarnan bikarmeistarar í handbolta 2016

Stór stund  Hlynur Morthens, fyrirliði karlaliðs Vals, og Sólveig Lára Kjærnested, fyrirliði kvennaliðs Stjörnunnar, lyfta hér bikurunum sem lið 
þeirra unnu um helgina. Bæði lið lögðu Gróttu að velli í úrslitaleikjunum sem fóru fram í Laugardalshöllinni á laugardag. Bæði lið hafa verið sigur-
sæl í gegnum árin en Valur varð meistari í níunda sinn og Stjarnan í það sjöunda. Fréttablaðið/aNDri MariNó

Strákarnir vildu 
sanna fyrir sjálfum 

sér að þeir væru sigurvegarar 
– að þeir myndu ekki bregð-
ast þegar á reynir.
Óskar Bjarni  
Óskarsson,  
þjálfari Vals

Sigursælustu  
þjálfararnir

óskar bjarni óskarsson 4 titlar
Valur 2008, 2009, 2011, 2016
bogdan Kowalczyk 3 titlar
Víkingur 1979, 1983, 1985
reynir ólafsson 3 titlar
Valur 1974, FH 1977, 1978
Karl benediktsson 2 titlar
Víkingur 1978, 1984
Þorbjörn Jensson 2 titlar
Valur 1990, 1993
Kristján arason 2 titlar
FH 1992, 1994
Sigurður Gunnarsson 2 titlar
ÍBV 1991, Haukar 1997
alfreð Gíslason 2 titlar
KA 1995, 1996
Viggó Sigurðsson 2 titlar
Haukar 2001, 2002
aron Kristjánsson 2 titlar
Haukar 2010, 2012

Vildi ekki gefa mömmu 
klístraða fimmu
Stjarnan varð um helgina bikar-
meistari í sjöunda sinn í sögunni 
og í fyrsta sinn í sjö ár eftir sigur á 
Gróttu í úrslitaleiknum, 20-16.

„Það var svo góð tilfinning að 
vinna loksins eftir alla þessa bið. 
Sérstaklega þar sem við höfum 
oft verið nálægt því að vinna titil 
síðustu árin en ekki tekist,“ sagði 
Sólveig Lára Kjærnested sem 
hefur verið í Stjörnunni frá 2002 
og upplifað margt á þeim árum 
– bæði gullaldarskeið félagsins í 
kvennahandbolta og erfiða tíma.

Hún fagnaði eftir leik með 
dætrum sínum, sex og þriggja 
ára. Sú yngri vildi hins vegar ekki 
gefa mömmu sinni „sigurfimmu“ 
eftir leikinn enda með klístraðar 
hendur. Sólveig Lára sneri þá 
hendinni við eins og sjá má á 
myndinni hér fyrir ofan. „Hún var 
eitthvað pjöttuð, sú stutta,“ segir 
Sólveig Lára og hlær en lengra við-
tal við hana má lesa á íþróttavef 
Vísis.

Coca-Cola bikar kvenna 

Stjarnan - Grótta 20-16 
Markahæstar: Þórhildur Gunnarsdóttir 5 
(6), Sólveig Lára Kjærnested 5 (13) – Laufey 
Ásta Guðmundsd. 4 (8), tvær með 3 mörk.

Coca-Cola bikar karla 

Grótta - Valur 23-25 
Markahæstir: Aron Dagur Pálsson 7 (11), 
Finnur Ingi Stefánsson 5/2 (9/2) – Sveinn 
Aron Sveinsson 6 (9), þrír með 4 mörk.

domino’s-deild kvenna 

Valur - Keflavík 90-73 
Stigahæstar: Karisma Chapman 41/16 frák./7 
stoðs., Hallveig Jónsdóttir 15 – Thelma 
Ágústsdóttir 17, Monica Wright 13/11 frák. 

Hamar - Snæfell 39-69 
Stigahæstar: Alexandra Ford 11 – Berg-
lind Gunnarsdóttir 22/10 fráköst, Haiden 
Denise Palmer 14/12 fráköst/7 stoðs.
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fólk
kynningarblað

Við reynum þegar upp er staðið að sýna þver-
skurð af hverju viðfangsefni. Auðvitað er alltaf 

fín lína á milli þess hvað er list og hvað er hönnun. Við 
tókum hönnuði sem hafa verið að framleiða fyrir 
framleiðslu.

Örn Smári Gíslason 
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Leirpottur/Leir 7, Borðið. Matarstell/Jökla, Postulína.

Ílát/Dialog, Hanna D. Whitehead.

Ílát/Jarðlög, Ólöf E. Bjarnadóttir.

Örn Smári Gíslason heldur utan um 
nýja frímerkjalínu Póstsins sem skartar 
íslenskri keramikhönnun. MynD/Örn SMári

„Eðli frímerkja hefur verið að 
fjalla um liðna tíð, heiðra af-
mæli og stórviðburði og fleira í 
þeim dúr. Þetta er sjöunda serían 
okkar þar sem við sýnum þver-
skurð af íslenskri hönnun og var 
hugmyndin með verkefninu að 
færa okkur nær deginum í dag 
og því sem er að gerast í hönn-
un hverju sinni,“ útskýrir Örn 
Smári Gíslason, hönnuður frí-
merkja hjá Póstinum, en Póstur-
inn tekur þátt í HönnunarMars 
í ár með útgáfu fjögurra frí-
merkja sem öll skarta íslenskri 
keramikhönnun.

Áður hafa verið gefin út frí-
merki með íslenskri iðnhönnun, 
íslenskum húsgögnum, fatahönn-
un, grafískri hönnun, arkitekt-
úr og skartgripahönnun og varð 
keramikhönnun fyrir valinu í 
ár. Þá verður íslensk textílhönn-
un tekin fyrir á næsta ári. Frí-
merkin verða sýnd í Safnahús-
inu á Hverfisgötu. Þar verða þau 
í stækkaðri mynd á veggjum og 
leirmunir sem prýða þau verða 
einnig sýndir.

Örn segir langt vinnuferli 
liggja að baki frímerkjunum. 
„Undirbúningurinn er langur og 
mikið efni sem þarf að fara yfir. 
Við höfum fengið ábendingar um 
ráðgjafa á hverju sviði frá Hönn-
unarmiðstöð, sem við hittum og 
förum með gegnum málin. Þeir 
hafa svo bent okkur í ákveðnar 
áttir sem við metum og  reynum 

Íslenskt keramik á frÍmerkjum
Pósturinn tekur þátt í HönnunarMars í ár með útgáfu fjögurra nýrra frímerkja sem öll skarta íslenskri keramikhönnun. 
Langt vinnuferli liggur að baki. Merkin verða sýnd í Safnahúsinu við Hverfisgötu. Sýningin verður opnuð 9. mars. 

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

www.jarngler.is 

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

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

LAGERSALA 
80% AFSLÁTTUR NET 

1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

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

Hvaða þýðingu Hefur það fyrir  
Hönnuð að fá verk sitt á frÍmerki?

Hanna DÍs WHiteHeaD ÍLát/
DiALoG: „Mér finnst frábært að 
Pósturinn styðji í raun við og kynni 
á þennan hátt íslenska hönnun. 
Frímerkin fara út um allan heim 
til safnara og náttúrulega á bréf 
og kort líka. Fyrir mig er það 
líka mikill heiður að vera hluti af 
þessum færa hóp.“

Ólöf erla BjarnaDÓttir 
ÍLát/JArðLÖG: „Það er frábært 
framtak hjá Póstinum að gefa út 
frímerki árlega sem eru tileinkuð 
ákveðnum hönnunargreinum. Þar 
með fer íslensk hönnun út um 
allan heim í formi frímerkja, bæði 
til safnara og sem burðargjald. Í 
öðru lagi á sér stað þverfaglegt 
samtal innan hönnunargeirans, 

milli til dæmis vöruhönnuða, 
keramikera og grafískra hönnuða. 
Svo er eitthvað fallega gamaldags 
og þjóðlegt að vera á frímerki þótt 
hönnunin sé ný.“

Ólöf jakoBÍna ernuDÓttir 
PostulÍna MAtArSteLL/
JÖkLA: „Það er fyrst og fremst 
heiður að vera valinn úr þessum 
stóra hópi leirlistamanna og 
gaman að Jökla hafi orðið fyrir 
valinu. Það liggur mikil vinna þar 
að baki, og eitt og annað sem 
prófað var áður en endanleg 
niðurstaða náðist. Svo eru frí-
merki svo falleg, hafa menningar-
legt og sögulegt gildi og það má 
hrósa Póstinum fyrir að fara af 
stað með þessar seríur. Frímerki 

eru notuð meira en maður heldur 
og gaman að matarstellið fljúgi 
út um alla Evrópu. Frímerki eru 
líka dálítið gamaldags rétt eins 
og okkar vinnuaðferðir á renni-
bekknum.“

BrynHilDur PálsDÓttir 
Borðið oG Leir 7/LeirPottur:  
„Þetta er heiður og sérstaklega 
skemmtilegt að samstarf okkar 
Guðfinnu Mjallar Magnúsdóttur 
við Sigríði Erlu Guðmundsdóttur 
hjá Leir 7 í Stykkishólmi hafi verið 
valið á frímerki. Leirpotturinn er 
einstakur að því leyti að hann er 
unninn úr íslenskum jarðleir úr 
Ytri-Fagradal en Sigríður fram-
leiðir pottinn í Stykkishólmi.“

þegar upp er staðið að sýna 
þverskurð af hverju viðfangs-
efni. Auðvitað er alltaf fín lína 
á milli þess hvað er list og hvað 
er hönnun. Við tókum fyrir hönn-
uði sem hafa verið að framleiða 
fyrir framleiðslu.“ Er fólk enn 
að senda bréf? „Já, og sérstak-
lega þegar fólk vill láta póstinn 
skera sig frá gluggapóstinum er 
skemmtilegt að nota frímerki,“ 
segir Örn.
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1 Feel Seating Deluxe er sófi, pulla eða stóll sem var 
hannaður fyrir verslunina Animi Causa. Mublan er 

búin til úr 120 kúlum úr flosi sem festar eru saman 
svo úr verður hálfgert teppi. Þessu kúluteppi er síðan 
hægt að kuðla upp á hinn ýmsa máta til að búa til 
það húsgagn sem viðkomandi hefur áhuga á að nota 
hverju sinni.

2 Cowrie Chair heitir þessi fallegi stóll frá merk
inu Made in Ratio. Innblásturinn sóttu hönnuðirn

ir til skelja og er stóllinn með sama íhvolfa laginu. Þó 
einfaldleikinn sé einkennandi fyrir stólinn er fram
leiðsluferlið síður en svo auðvelt en töluverða þró
unarvinnu þurfti til að finna réttu leiðina.

2

1

3

5

SérStæð  
Sæti og Stólar
Hugarheimur húsgagnahönnuða er spennandi eins og sjá má á þeim 
ótrúlegu sköpunarverkum sem frá þeim koma. Stólar og sófar taka á 
sig hinar skrítnustu myndir eins og þessir nýlegu stólar eru dæmi um.

hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibollur

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

WILD FLOWER - SVEFNFLÖTUR 120X200 cm kr. 109.900

3 Slice chair var fyrst hannað
ur af Pierre Charpin árið 1996 

en hann var nýlega settur í fram
leiðslu af franska merkinu Cinna. 
Þessi fallegi margskipti og marg
liti stóll var nýlega sýndur á Mai
son&Objet hönnunarsýningunni 
og vakti nokkra athygli. Stóllinn 
er samsettur úr nokkrum hlut
um svo hægt er að lengja hann og 
stytta eftir vild.

4 Gemma heitir ný stóla og sófalína frá arkitektinum Libes
kind sem hann hefur hannað fyrir ítalska húsgagnamerk

ið Moroso. Fyrsti stóllinn úr línunni var frumsýndur á síð
asta ári á Salone del Mobile í Mílanó. Innblásturinn að 
línunni fékk Libeskind frá kristöllum og eðalsteinum 
og ósamhverfri lögun þeirra.

5Hug Chair er einstakur stóll úr smiðju Gabriellu 
Asztalos. Hún hlaut Singapore International Furn

iture Design verðlaunin fyrir stólinn árið 2011 og sama 
ár hlaut hún sigraði hún í New York International Contemporary 

Furniture Design keppninni.

2 9 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   M Á N U D a G U r2 f ó l k    ∙   k y N N i N G a r b l a ð  ∙   X X X X X X X Xf ó l k   ∙   k y N N i N G a r b l a ð   ∙   H e i M i l i



Heimilið
29. febrúar 2016

Kynningarblað

Mynd/Ernir

Ruddi brautina
Kristín Guðmundsdóttir var 

fyrst Íslendinga til að sækja sér 
menntun í innanhússarkitektúr 

erlendis. Enn í dag má finna 
upprunalegar innréttingar hennar 

á heimilum. Síða 2

Dóttirin með í ráðum
Förðunarfræðingurinn Ester Inga 
Óskarsdóttir hefur mikinn áhuga 

á innanhússhönnun. Hún útbjó 
nýverið unglingaherbergi fyrir 
dóttur sína og sýnir útkomuna. 

Síða 16

gjörbreytt nýting
Hjónin Alda Áskelsdóttir og Sigurður Óli 
Gestsson hafa verið að taka húsið sitt í gegn. 
Eldhúsið er bjart en um leið hlýlegt. Síða 6
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Þótt nafn Kristínar Guðmundsdótt
ur hafi ekki verið fyrirferðarmikið 
í íslenskri hönnunarsögu var hún 
fyrst Íslendinga til að sækja sér 
menntun erlendis í innanhússarki
tektúr. Hún ruddi að mörgu leyti 
brautina fyrir aðra innanhússarki
tekta hér á landi og átti um leið 
frumkvæði að mörgum nýjungum 
í faginu, sérstaklega hvað varðar 
hönnun eldhúsinnréttinga. Síðasta 
fimmtudag hélt Halldóra Arnar
dóttir fyrirlestur á Bókasafni Sel
tjarnarness um líf Kristínar en 
Halldóra ritstýrði bók um líf og 
verk Kristínar sem kom út undir 
lok síðasta árs.

Halldóra segir það hafa komið 
sér á óvart við vinnslu bókarinn
ar hversu mikil þögn hafði ríkt 
um störf hennar og framlag til ís
lensks innanhússarkitektúrs. Hug
vit hennar og hugsun um skipu
lag heimilisins og ólík rými þess 
var einstakt á þeim tíma sem hún 
starfaði. Viskubrunnur hennar hafi 
verið óþrjótandi.

„Kristín sigldi til Bandaríkjanna 
árið 1943 og hóf nám í innanhúss
arkitektúr og hönnun við North
western University í Chicago. Val 
hennar var nokkurs konar mála
miðlun; þótt hún hefði ávallt viljað 
verða arkitekt var húsagerðarlist 
ekki álitin fag fyrir konur. Eins og 
í Evrópu á þessum tíma var innan
hússarkitektúr í Bandaríkjunum 
talinn meira viðeigandi viðfangs
efni ungum konum.“

Skipulag skipti öllu
Kristín dvaldi í fjögur ár í Chicago 
og útskrifaðist með BSgráðu árið 
1946 með innanhússarkitektúr og 
hönnun sem sérsvið. Eftir útskrift 
hélt hún til New York og nam þar 
við New York School of Interior 
Decoration hluta úr önn árið 1947 
sem framhaldsnám. 

Halldóra segir að Kristín hafi 

komið með sérfræðiþekkingu 
frá Bandaríkjunum til Íslands í 
lok árs 1947. Sú þekking tengdist 
ekki aðeins skipulagi heimilisins, 
sem var þó kjarni námsins, held
ur líka heimilishagfræði, ráðgjöf 
um notkun heimilistækja og með
ferð lita. „Skipulag átti við um allt 
það sem tilheyrði heimilinu, allt 
frá heilum rýmum í að setja blóm í 
vasa og búa til matseðla. „Hagræð
ing skiptir sköpum,“ sagði Kristín 
margoft en hún kaus að kalla sig 
híbýlafræðing.“ Með betur skipu
lögðum eldhúsum má líka segja að 
Kristín hafi ýtt undir nýja og fjöl
breyttari matseld á breyttum tíma 
í þjóðfélaginu. 

Hugaði um smáatriðin
Allt frá fyrstu eldhúsinnréttingum 
sem varðveist hafa teikningar af, 
dagsettum árið 194950, þegar hún 
vann í skipulagsdeild Reykjavíkur, 
hóf Kristín að byggja upp ákveðna 
þætti á sviði innanhússhönnunar 
sem hún átti eftir að nota í verkefn
um sínum, allt eftir félagslegum að

stæðum og fegurðarsjónarmiðum.
„Hún gaf sérstaklega gaum að 

hljóðgæðum og góðri loftræstingu, 
kryddskápum, innbyggðum ljósum, 
skápum fyrir matreiðslubækur og 
aðstöðu fyrir húsmóður til að sitja 
við störf sín ef hún vildi svo. Heim
ilistæki voru líka af ýmsu tagi og 
þar má helst nefna eldavél og viftu, 
kæliskáp, uppþvottavél, þvotta
vél, þurrkara og strauvél en einnig 
gerði hún ráð fyrir minni tækjum.“

Enn í dag má finna upprunaleg
ar innréttingar hannaðar af Krist
ínu en því miður hafa margar verið 
rifnar niður. „Eldhús Kristínar má 
enn finna á ýmsum heimilum auk 
þess sem sjá má upprunalegt eldhús 
eftir Kristínu í Hússtjórnarskólan
um í Reykjavík frá 1957. Vonandi 
hugsar fólk sig tvisvar um áður en 
það skiptir um eldhús eftir Krist
ínu og fær fagfólk til að meta inn
réttinguna. Það er vissulega orðið 
tímabært að huga að því að varð
veita innréttingar eins aðra góða 
hönnun arkitektúrs og húsgagna
hönnun.“

óþrjótandi viskubrunnur 
Kristín guðmundsdóttir var fyrst Íslendinga til að sækja sér menntun erlendis í 
innanhússarkitektúr og ruddi þar með brautina fyrir aðra innanhússarkitekta.

Sýnishorn af eldhúsinnréttingum Kristínar guðmundsdóttur frá árunum 1952-1960. Þær má enn finna á nokkrum heimilum í eldri hverfum reykjavíkurborgar. myndir/daVid frUtOS 

Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Val hennar var 
nokkurs konar 

málamiðlun; þótt hún 
hefði ávallt viljað verða 
arkitekt var húsagerðar-
list ekki álitin fag fyrir 
konur. eins og í evrópu á 
þessum tíma var innan-
hússarkitektúr í banda-
ríkjunum talinn meira 
viðeigandi viðfangsefni 
ungum konum.

Halldóra Arnardóttir

Heimilið Kynningarblað

29. febrúar 20162





 Þann sem fann upp 
þetta tól ætti að sæma 
riddaranafnbót. Að geta 
maukað hluti eins og 
hendi væri veifað á 
snyrtilegan hátt er snilld.

Hér eru tíu eldhúsáhöld sem 
Jamie getur ekki verið án en 
listann birti hann á síðunni sinni 
jamieoliver.com.

Hvítlaukspressa
„Ef þú vilt koma hvítlauknum hratt 
og örugglega á pönnuna án þess 
að fá hvítlaukslykt á skurðarbretti 
og hnífa er hvítlaukspressan mikið 
þarfaþing. Þannig kemst líka allur 
safinn og þar með bragðið úr hvít-
lauknum í matinn í stað þess að 
verða eftir á skurðarbrettinu.“

Grilltöng
„Ég læt hana ekki frá mér á 
meðan ég er að steikja eða 
grilla. Hún er eins og framleng-
ing á hendinni á mér og kemur í 
veg fyrir að ég brenni mig. Mér 
finnst best að snúa steikum 
með töng.“

Grænmetisflysjari
„Þetta er lítið, ódýrt 
en algerlega ómiss-
andi áhald til að 
hreinsa utan af 
grænmeti eða 
flysja það niður á 
sem skemmst-
um tíma. Ein-
földustu áhöld-
in í eldhús-
inu eru oft þau 
sem koma að mestu 
gagni.“

Rifjárn
„Sígilt og strangheiðarlegt áhald 
til að rífa niður ost, sítrónubörk 
eða allt sem þarf í hrásalat. Engin 
ástæða til að breyta einhverju sem 
virkar svona vel.“

Mortel
„Þetta áhald er í stöðugri notkun í 
eldhúsinu mínu en það hefur verið 
notað öldum saman til að ná sem 
mestu bragði úr kryddi og jurtum.“

Pönnusett með loki
„Hér borgar sig að vanda valið. 

Ef þú hugsar um hversu mikið 
pönnurnar í eldhúsinu þínu 

þurfa að þola áttar þú þig 
fljótt á mikilvægi þess. 
Það er sífellt verið að hita 
þær upp, brenna þær og 

skrapa. Ég mæli með því 
að eiga að minnsta kosti 
þrjár mismunandi stærðir.“

Grillpanna
„Ég nota mína 
mikið í fljót-
lega rétti. Ég fíra 
upp undir henni 
og hendi á hana 

jafnt fiski, kjöti 
og grænmeti. Hún 

gefur því skemmti-
legt bragð og áferð.“

Matvinnsluvél
„Það er hægt að spara sér mik-
inn tíma með því að skella því 
sem þarf að skera smátt í góða 
matvinnsluvél. Það er engin 
ástæða til að leggja hnífana á 
hilluna en matvinnsluvélin flýt-
ir oft fyrir.“

Töfrasproti
„Þann sem fann upp þetta tól ætti 
að sæma riddaranafnbót. Að geta 
maukað hluti eins og hendi væri 
veifað á snyrtilegan hátt er alger 
snilld. Þú getur þess vegna gert það 
í pottinum eða pönnunni sem þú ert 
að elda í og það gerir súpu- og sósu-
gerð mun einfaldari en ella.“

Uppáhaldseldhúsáhöld Jamie
Stjörnukokkurinn og Íslandsvinurinn Jamie Oliver er ekki mikið fyrir að flækja hlutina og leggur oftar en ekki áherslu á fljótlega rétti. Hann 
snobbar heldur ekki fyrir nýjustu eldhústækjum og -tólum enda kemst hann yfirleitt jafn vel af með þessum sígildu og einföldu. Hann segir 
þó óráðlegt að spara við sig í hnífa- og pönnukaupum enda fátt á heimilinu í jafnmikilli notkun.

Þetta litla og ódýra áhald notar Jamie hvað mest.

ORKA NÁTTÚRUNNAR · Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Notar þú meira en aðrir?
Kíktu á reiknivél ON: www.on.is/reiknivel

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins.  Við byggjum á 
mikilli þekkingu á og reynslu 

af orkuvinnslu.  Leiðarljós 
okkar er að bjóða rafmagn á

samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

• Reiknaðu út orkunotkun heimilistækjanna
• Berðu orkunotkun þína saman við önnur heimili
• Fáðu góð ráð varðandi orkunotkun

Bakaraofn

5.970 kr. á ári

Kæli- & frystiskápur

5.654 kr. á ári

Kaffi  vél

1.306 kr. á ári

Jamie Oliver er með sitt 
á hreinu í eldhúsinu.

Heimilið Kynningarblað
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Frá Þýskalandi

 

Garðhúsgögn í  
Frá Þýskalandi

Frá Svíþjóð

15”

Nr. 13215Nr. 13625 Nr. 16102

VORIÐ NÁLGAST

Er frá Þýskalandi

•  Orka 10,5 KW = 36.000 BTU
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Ryðfrítt lok með mæli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Postulínsemaleraðar 
   grillgrindur 
• Kveiking í öllum rofum
• Postulínsemaleruð efri grind 
• Bakki fyrir fitu undir 
   öllu grillinu sem
   auðveldar mjög þrif

Nr. 12721

Landmann gasgrill
Grill Chef 3 brennara10,5

KW

Opið 11-18 virka daga 

Smiðjuvegi 2, Kópavogi     Sími 554 0400     Við hliðina á Bónus     www.grillbudin.is | | |

Niðurfellanleg 
hliðarborð

•  Orka 8 KW = 27.300 BTU
•  2 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
• 4 hjól með bremsu
 

Nr. 12903 Er frá Þýskalandi

 8,0
KW

Landmann gasgrill
Triton 2ja brennara

Er frá Þýskalandi

Niðurfellanleg 
hliðarborð

Landmann gasgrill
Triton 3ja brennara

10,5
KW

• Orka 10,5 KW = 36.000 BTU
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu - 4 hjól
• Einnig til hvítt
  

Nr. 12962

Landmann gasgrill
Triton 4ra brennara

• Gashella í hliðarborði

Er frá Þýskalandi

14,8
KW

•  Orka 14,8 KW = 50.500 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi sem 
   skapar einstaklega jafnan hita
• Kveiking í öllum tökkum
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu - 4 hjól
  

Nr. 12932

Nr. 12792 www.grillbudin.is

Landmann gasgrill
 Avalon 4ra brennara

18,7
KW

•  Orka 18,7 KW = 64.000 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
• Postulínsemaleruð efri grind
• Rafkveikja
• Gashella
• Auðveld þrif 
  

Landmann gasgrill
 Avalon 5 brennara

•  Orka 22,8 KW = 78.000 BTU
•  4 brennarar úr ryðfríu stáli
•  Innrauður ofurbrennari fyrir
   hina fullkomu steik
• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrað lok m. mæli
•  Grillteinn og bakbrennari
•  Gashella

  

22,8
KW

Nr. 12798 Er frá Þýskalandi

Er frá Þýskalandi

Nr. 12050

Kraftmikið, létt og þægilegt 
ferðagasgrill.
Grillið leggst vel saman 
og er því fyrirferðalítið 
og meðfærilegt

Grillflötur: 46 x 27 cm
Orka: 2,7KW = 8.600 BTU

Landmann ferðagrill2,7
KW

www.grillbudin.is

Komdu og fáðu ráðleggingar

  98.900

 124.900

  79.900

 159.900

 269.900

Er frá Þýskalandi

• 6 brennara gasgrill
• 4 brennarar úr stáli
• OFUR-brennari fyrir 
  snögg steikingu
• Bakbrennari
• Grillteinn
• Kjöthitamælir
• Hliðarhella
• Kælibox
• Granít borðplata
• Innbyggt ljós
• Orka 26,3 KW  
  90.000 BTU

Er frá Þýskalandi

Landmann gasgrill
 Avalon 6 brennara

útieldhús

Nr. 12780
 494.900

26,4
KW

  19.900
  57.900



Alda og Sigurður Óli keyptu húsið 
árið 2004 og voru alltaf ákveðin í 
að taka það í gegn smátt og smátt. 
„Við erum búin að endurnýja bæði 
baðherbergin í húsinu. Eldhúsinu 
þurftum við að breyta talsvert. 
Settur var nýr veggur með skáp-
um þar sem áður var opið upp á pall 
þar sem sjónvarpsherbergið var. 
Þegar við sátum yfir kvöldmatnum 
blasti við okkur handrið og gólfið 
undir sjónvarpssófanum sem var 
ekki skemmtilegt. Einnig opnuð-
um við inn í borðstofuna og borðum 
þar núna sem við gerðum sjaldnast 
áður. Nýtingin á húsinu gjörbreytt-
ist vegna þessara breytinga,“ segir 
Alda.

Hún ákvað að leita til Þóru Birnu 
Björnsdóttur innanhússarkitekts 
með breytingar á eldhúsinu. „Það 
var mjög mikilvægt að fá aðstoð 
fagmanns. Þóra sá lausnir sem 
okkur hefðu ekki dottið í hug. Við 
settum skápa á heila vegginn og 
þar fékk ég búrskáp. Þar geymi ég 
hrærivélina og þarf ekkert að færa 
hana til þegar ég nota hana. Það er 
gott vinnupláss inni í skápnum,“ 
segir Alda. „Við létum gera eyju 
þar sem við höfum eldavélina sem 
er mjög þægilegt. Eldhúsinnrétting-
in var sérsmíðuð hjá Við og við tré-
smíðaverkstæði. Flísarnar fengum 
við í Vídd í Bæjarlind. Þær eru stór-
ar, 60x60 cm, og koma mjög vel út.“

Alda segir að húsið hafi karakt-
er og þau hafi alls ekki viljað rífa 
allt út. „Við vildum fá arkitekt sem 
hannaði eldhúsið út frá karakt-
er hússins. Húsið er skemmtilega 

hannað og við vildum að það myndi 
halda sér. Ég var mjög ánægð með 
vinnu Þóru Birnu því hún tók tillit 
til heildarútlits hússins.“

Alda rekur tvær verslanir, Út-
gerðina, sem eru í Vestmannaeyj-
um og í Hafnarfirði. Þar selur hún 
alls kyns vörur fyrir heimilið. „Ég 
starfaði sem kennari í Flensborg en 
deildin sem ég kenndi við var lögð 
niður. Þar sem ég hafði lengi gengið 
með þann draum að opna verslun lét 
ég hann rætast. Ég hafði samt engin 
tengsl við Vestmannaeyjar. Við 
fórum í óvissuferð til Eyja og mér 
leist svo vel á staðinn að ég ákvað 
að setja upp verslun þar. Núna er ég 
með annan fótinn í Eyjum en okkur 
hefur verið mjög vel tekið þar,“ 
segir Alda og er mjög sátt við þessa 
ákvörðun. elin@365.is

Nýtingin á húsinu gjörbreyttist
Alda Áskelsdóttir og maður hennar, Sigurður Óli Gestsson, hafa verið að taka í gegn húsið sitt í Hafnarfirði. Eldhúsið og baðherbergið 
hafa fengið nýtt útlit en næsta verkefni er að setja hita í stofugólfið og skipta um gólfefni. Breytingin hefur verið mjög til góðs.

Alda vildi hafa eyju í eldhúsinu sem kemur mjög vel út. Þar er nú eldavél og ofn. 
MYND/ERNIR

Eldhúsið var allt tekið í gegn. Veggur brotinn niður og annar byggður upp. Mjög vel 
heppnaðar breytingar. MYND/ERNIR

 Það var mjög mikil-
vægt að fá aðstoð fag-
manns. Þóra sá lausnir 
sem okkur hefðu ekki 
dottið í hug. 

Alda Áskelsdóttir

Verið velkomin í verslun okkar  
að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Fastus hef • Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is
Veit á vandaða lausn

FALLEG  
HÖNNUN  
Í ELDHÚSIÐ  
ÞITT

HEIMIlIð Kynningarblað
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Eitt erfiðasta húsverk hverrar hús-
móður eða -föður er að þrífa eld-
húsháfinn. Klístur og skítur mynda 
órjúfanlega heild sem erfitt er 
að losna við með venjulegum og 
óvenjulegum sápum sem finna má 
í hinum ýmsu spreybrúsum. 
Þó er ekki öll von úti því til er gott 
og gagnlegt húsráð sem virk-
ar. Það sem þarf er venjuleg mat-
arolía og eldhúspappír. Berið olí-
una ríflega í pappírinn eða hellið 
á flötinn sem á að þrífa. Dreifið úr 
olíunni og sjáið hvernig skíturinn 
leysist upp á nóinu. Þegar búið er 
að þurrka það mesta af með papp-
írnum er hægt að grípa til hinna 
klassísku hreinsiefna til að þrífa 
afganginn af olíunni af og „voila“ – 
háfurinn er sem nýr.

 Háfurinn klístraði

Martha Stewart er öflug á net-
inu. Hún heldur úti heimasíðu, 
Face book-síðu og er á Pinterest. 
Martha gefur óteljandi ráð fyrir 
heimilið á þessum síðum sínum og 
frábærar uppskriftir. Það er þess 
vegna nauðsynlegt fyrir alla fagur-
kera að fylgjast með henni.

Eitt af góðum ráðum Mörthu 
fyrir eldhúsið er geymsla á olíu, 
salti og pipar. Hún notar kökudisk 
á fæti til að spara pláss á eldhús-
borðinu. Ólífuolían, krydd og mort-
él geta staðið uppi á kökudiskinum. 
Martha notar hvítan kökudisk.

Annað gott ráð frá Mörthu  
fyrir þá sem eru með lítið eld-
hús er geymsla á pottum og pönn-
um. Martha hengir pottana upp á 
króka í lofti. Þá taka þeir ekki pláss 
í skápum.

Einnig er hægt að hafa hengi á 
veggnum þar sem hægt er geyma 
ausur, spaða, píska og annað 
stærra dót sem fer illa í skúffu. Þá 
segir Martha að með því að hafa 
bollapörin saman í skápnum taki 
þau minna pláss. Hún hefur sem 
sagt bollann ofan á undirskálinni 
og setur eitt sett ofan á annað.

Myndin er fengin af heimasíðu 
Mörthu. Skoðið marthastewart.
com til að fá góð ráð.

Góður staður  
fyrir olíuna

KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð.

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa 
innréttinguna í 
ósamsettum einingum, 
samsetta, eða samsetta 
og uppsetta.

Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-15

Við sníðum 
innréttinguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir vélarnar, 
einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Baðherbergi

Uppþvottavélar

Helluborð Ofnar

Háfar
Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

SANNKALLAÐ
Vandaðar hirslur Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 

Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 

raftækjaviðgerðaverkstæði).

20% AFSLÁttUr AF 
rAFtæKJUM

friform.is

Viftur

PÁSKAVERÐ

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

AFSLÁttUr15% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

tIL PÁSKA

VÖNDUÐ rAFtæKI 
Á VæGU VErÐI

Nú í AÐdRAgANdA PÁSKANNA höFum VIÐ ÁKVEÐIÐ 
AÐ bjóÐA oKKAR ALbESTA VERÐ

 Þegar fólk tekur ákvörðun um að 
endurnýja eldhúsinnréttingar þarf að 
huga að ýmsum hlutum. Maður þarf 
fyrst að mynda sér skoðun á hvað 
maður vill fá út úr innréttingunni. Til 
að fá hugmyndir er gott að heim-
sækja verslanir sem selja innrétting-
ar, kíkja á netið, lesa bækur og híbýla- 
og heimilistímarit. Þegar hugmyndin 
er fædd er eftirleikurinn auðveld-
ari. Innréttingin þarf að passa við stíl 
hússins. Ertu í gömlu eða nýju húsi?

Vinnupláss er mikilvægt í eldhús-
inu, hvort sem það er lítið eða stórt. 
Til að fá sem bestar lausnir og ráð 

getur verið nauðsynlegt að leita til 
innanhússhönnuðar. Flest innrétt-
ingafyrirtæki bjóða upp á slíka að-
stoð. Þá er gott að gera verðsaman-
burð og hafa ákveðna upphæð í 
huga um kostnað. Valið á borðplötu 
og nýjum heimilistækjum getur haft 
áhrif á heildarkostnað.

Ekki færa vask eða uppþvotta-
vél frá því sem var. Það getur kost-
að mikið að færa vatnsleiðslur. Síðan 
ætti að vera gott pláss til að athafna 
sig á milli ísskáps, vasks og eldavélar. 
Oft er mesta umferð heimilisfólks á 
þessum stöðum.

Gott vinnupláss er mikilvæGt

Kynningarblað Heimilið
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Teppin fengu á sig 
þrívíddaráferð þótt 
unnin væru í tvívídd og 
var ég t.d. undir miklum 
áhrifum frá gosinu í 
Holuhrauni en einnig 
jöklunum okkar og nú er 
ég að snúa mér aftur að 
fornsögunum. 

Sigrún Lára Shanko

Heimilið Kynningarblað

29. febrúar 201610

Textíllistakonan Sigrún Lára 
Shanko hefur um nokkurra ára 
skeið hannað eigin teppalínu undir 
heitinu Shanko Rugs sem vakið 
hefur athygli fyrir frumlegheit 
og litadýrð. Sigrún hefur starf-
að við textíllist frá árinu 2003 en 
hafði áður sinnt henni sem áhuga-
máli um áratugaskeið. „Lengi vel 
starfaði ég við textíllitun, aflit-
un, batik, þæfingar og fleira. Ég 
vann nánast eingöngu með silki og 
hannaði m.a. slæður og bæði stór 
og smá myndverk. Innblásturinn 
fyrir silkiverkin sótti ég í Eddurn-
ar okkar og Heimskringlu þar sem 
ég færði textana yfir í yngri eða 
eldri rúnaletur.“

Árið 2009 segist Sigrún hafa 
þurft að endurhugsa nálgun sína 
í listinni þar sem nær öll sala á 
listaverkum datt niður. Árið 2013 
hóf hún að hanna teppin undir 
eigin nafni, Shanko Rugs. „Breyt-
ingin var bæði spennandi 
og krefjandi; að fara frá 
frelsinu í að blanda 
mína eigin liti fyrir 
silkið, í að vinna 
með takmarkaðâ 
litapallettu í íslenska 
ullarbandinu.“

Þegar Sigrún hóf að 
hanna fyrstu teppin sín 
sótti hún innblásturinn í íslenska 
náttúru. „Það var þessi fallega og 
jafnframt hrikalega fegurð sem 
hefur heillað mig frá barnsaldri. 
Formin voru stílhrein og ólík öllu 
sem ég hafði gert í silkinu. En 
þegar ég fór að vinna undir eigin 

merk i ,  Sha nko 
Rugs, þá braust 
textíl málarinn 
fram í mér. Teppin 

fengu á sig þrívídd-
aráferð þótt unnin 
væru í tvívídd og 
var ég t.d. undir 
miklum áhrifum frá 

gosinu í Holuhrauni en 
einnig jöklunum okkar og 

nú er ég að snúa mér aftur að 
fornsögunum.“

Undirstrikar lífsstíl
Við hönnun fyrstu mottunnar seg-
ist hún hafa haft í huga híbýli 
þeirra sem kunna fallegt að meta 
og vantaði teppi sem væri sér-
unnið að þeirra óskum og undir-

strikaði lífsstíl þeirra. 
„Stundum þarf ekki 
nema lítið teppi til þess 
að setja punktinn yfir 
i-ið en oftast hef ég verið 
beðin um að gera stærri 
verk í óreglulegri lögun. 
Þykk handgerð teppi á 
gólf, sem eru lögð park-
eti eða flísum, geta dreg-
ið úr endurkasti hljóðs 
og hef ég unnið nokk-
ur slík verk fyrir inn-
lenda aðila þar sem kraf-
ist var að teppið væri í 
formi listaverks en um 
leið drægi það úr endur-
kasti hljóðs.“

Þessa dagana 
er allt á hvolfi á 

vinnustofu Sigrúnar sem hún deil-
ir með Þóru Björk Schram textíl-
listakonu. „Ég er eins og fleiri að 
undirbúa þátttöku mína á Hönnun-
arMars en það er alltaf jafn gaman 
að taka þátt. Að þessu sinni er ég 
að sýna með fjölbreyttum hópi 
hönnuða hjá Syrus son hönnunar-
húsi. Þar verð ég að með ný verk, 
t.d. Fingrafar Íslands og Óður 
til hvalsins. Síðan verður gott að 
slaka aðeins á hér heima eftir ann-
asamt 2015 og vinna úr því sem 
síðasta ár skilaði bæði í pöntunum 
og fyrirspurnum.“

Heimasíða Sigrúnar Láru er 
www.shankorgs.com en teppi 
hennar fást hjá Syrusson hönnun-
arhúsi.

Stundum þarf ekkert nema lítið teppi  
Eftir að hafa starfað við textíllist í mörg ár sneri Sigrún Lára Shanko sér að eigin hönnun á teppum undir merkinu Shanko Rugs. Innblástur 
sækir hún í fallega og hrikalega náttúru landsins. Fram undan er HönnunarMars þar sem Sigrún mun sýna nokkur ný verk.

flísar fyrir vandláta
PORCELANOSA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Teppi Sigrúnar eru mörg hver hálfgerð listaverk. 
mYND/GRÍmUR BJARNA

„Það var þessi fallega og jafnframt hrikaleg fegurð sem hefur heillað mig frá 
barnsaldri,” segir Sigrún lára Shanko.   mYND/ANTON BRiNK



FASTEIGNIR.IS
9. tbl.

Þórunn Pálsdóttir, löggiltur fasteigna-
sali, og Miklaborg kynna: Einbýli á vin-
sælum stað í Garðabæ, 223 fm, þar af 
innbyggður bílskúr 32,3 fm. Glæsilegur 
suður garður með timburverönd og 
heitum potti.

Gengið er inn í flísalagða forstofu 
með góðum skápum. Úr skála er 
flísalagt nýmálað þvottahús beint af 
augum, innangengt í bílskúr. Rafdrifin 
hurðaropnun er á bílskúr, rafmagn og 
vatn. Á hægri hönd úr skála er eldhús 
sem var endurnýjað á smekklegan 
máta árið 2003. Steinn er á borðum og 
SMEG bökunarofn frá Eirvík. Innbyggð 
uppþvottavél fylgir og einnig ísskápur. 
Í skálanum er sérhannað loftljós sem 
fylgir eigninni. Stofa og borðstofa eru 
samliggjandi og bjartar og þaðan er 
einnig útgangur í garð. Gestasnyrting 
er á jarðhæð.

Úr skála er gengið nokkur þrep niður 
í afar huggulega sólstofu þaðan sem 
horft er út í gróinn garðinn sem er við-
haldsléttur, með 80 fm timburverönd, 
heitum potti og útisturtu. Auk þess 
er gott 6 fm viðargarðhús sem nýtt er 
sem geymsla og er ekki inni í skráðum 
fermetrum. Glæsileg útilýsing er bæði 
fyrir framan og bak við hús.

Á efri hæðinni er að hluta til mikil 
lofthæð. Þar er mjög gott sjónvarps-
hol með góðum innréttingum og tvö 

15 fm barnaherbergi með innbyggðum 
skápum. Skv teikningu eru tvö önnur 
svefnherbergi á hæðinni, 16 fm og um 
14 fm, en nú er þar eitt um 30 fm hjóna-
herbergi með góðum skápum og skrif-
borðsrými/fataherbergi.

Úr hjónaherberginu er gengið út á 
stórar flísalagðar vestursvalir. Á hæð-
inni er einnig flísalagt, nýmálað baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa.  
8 fm geymslurými er fyrir ofan baðher-
bergið.

Einstaklega vel skipulagt og gott fjöl-
skylduhús með glæsilegum garði.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteigna-
sali s: 773-6000 og í thorunn@
miklaborg.is. Opið hús verður á 
morgun milli kl. 18 og 18.30.

Fjölskylduhús í Garðabæ

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

 

Fallegt 301,6 m² einbýlishús á einni hæð með bílskúr, við Stórakrika 47 í Mosfellsbæ. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar. Fjögur svefnherbergi. tvö baðherbergi og stórar stofur. Eignin 
er skráð 301,6 m2, þar af einbýli 254,8 m2 og bílskúr 46,8 m2. V. 77,0 m.

Mjög fallegt 184,7 fm  einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið sem 
er timburhús, skiptist í forstofu, gang, 
fallegt eldhús, stofu, fjögur rúmgóð svef-
nherbergi, baðherbergi með hornbaðkari 
og sturtuklefa og 41,2 fm fullbúinn bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil 
lofthæð er í húsinu. Þetta er glæsileg eign 
á vinsælum stað, stutt í skóla, leikskóla, 
sund og World Class.  V. 68,5 m.

Stórikriki 47 - 270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði  43 - 270 Mosfellsbær  

Falleg 207 m2 endaraðhús á einni hæð  
í byggingu við Laxatungu 153 í Mosfellsbæ. 

Eignin verður afhend , skv. skilalýsingu  
verktaka í mars 2016.

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 200,7 
m2 einbýlishús á einni hæð. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð með 
innfelldri lýsingu. Eignin stendur á 1.096 
m2 lóð.  Eignin hefur verið mjög mikið 
endurnýjuð að utan sem innan á síðustu 
árum. V. 79,5 m.

Hörpulundur 1 - 210 Garðabær 

Laxatunga 153 - 270 Mosfellsbær  Skeljagrandi 1 - 107 Rvk. 

 
99,6 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, 
ásamt bílastæði í bílakjallara.  Eignin er 
skráð 127,9 m2, þar af íbúð 99,6 m2 og 
bílastæði í bílakjallara 28,3 m2 (skráð sem 
bílskúr). Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
hol, forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. 
Geymsla í kjallara.  V. 38,7 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. 25,9 m.

Kvíslartunga - 270 Mos.

 
224,9 m2 parhús á tveimur hæðum í byggin-
gu. Eignin afhendist tilbúin til innréttinga 
í júní 2016.  Skipulag: Neðri hæð: Forsto-
fa, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
borðstofa, stofa, bílskúr og geymsla. Efri 
hæð: Hjónaherbergi með fataherbergi, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymsla. Af efri hæðinni er gengið út á svalir 
með fallegu útsýni. Kvíslartunga 78 – SELD 
Kvíslartunga 80 – V. 47,9 m.

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

Kvíslartunga 84 - 270 Mosfellsbær  

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús fimmtudaginn 3. mars  
frá kl. 17:00 til 17:30 

Fallegt og vel skipulagt 299,6 m2 raðhús á 
þremur hæðum við Línakur 8 í Garðabæ. Stórt 
og rúmgott raðhús á frábærum útsýnistað á 
Arnarneshæðinni. Í húsinu eru 5 svefnherber-
gi, 3 baðherbergi og 3 stofur.  Fjölskyldurými 
eru stór og góð. Tvennar svalir eru á húsinu, 
garðsvalir á efstu hæð og stórar svalir út frá 
stofu. 

V. 89,5 m.

Línakur 8  - 210 Garðabær  

173,2 m2 einbýlishús við Reykjaveg 88 í 
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú svefn-
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, samliggjandi stofur og 
bílskúr. Húsið er timburhús byggt árið 1960. 
Eignin skráð 173,2 m2, þar af einbýli 154,4 m2 
og bílskúr 18,8 m2. Húsið stendur á 1.724 m2 
eignarlóð.  V. 44,0 m.

Reykjavegur 88 - 270 Mosfellsbær  

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
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Mánudagur 29. febrúar 2016

Opið hús verður á morgun  
milli kl. 18 og 18.30 að  
Bæjargili 107 í Garðabæ.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,  
   fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
   og í þvottahúsi.

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Bókið tíma í skoðun  
hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

VATTARÁS 5 
210 GARÐABÆ

Glæsilegt vel skipulagt ca 190 fm endaraðhús á einni hæð m.innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Fjögur góð herbergi. Hellulögð verönd og 
mjög góð aðkoma.  V. 64,9 m. 9318

 HOLTSGATA 13 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Falleg og mikið uppgerð 2ja herb. íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í litlu fjölbýlishúsi 
við Holtsgötu í vesturbænum. Íbúðin er 62,3 fm og skiptist m.a. í stofu/borðsto-
fu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Sér geymsla í kjallara. Svalir eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. V. 31,5 m. 9422

 HOLTSVEGUR 31 210 GBÆ
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Ný glæsileg 5 herbergja 162,9 fm fullbúin íbúð með gólfefnum við Holtsvegi 31 
í Garðabæ. Tvennar svalir og bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, 
merkt B03. Um er að ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta og fallegasta 
stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Fallegt og gott útsýni  
V. 60,9 m. 9427

 HRINGBRAUT 81 101 RVK. 
NEÐRI HÆÐ 

Vel staðsett og björt 3ja herbergja 78 fm neðri hæð við Hringbraut í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Rúmgóð stofa og eldhús, tvö svefnherbergi og yfirbyggðar svalir 
með tröppum niður á sólpall. Nýlegt eldhúsinnrétting. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 29.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 9421

 HJARÐARHAGI 60 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Vel skipulögð og björt ca 85 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á þessum eftirsót-
ta stað. Eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum, tvö rúmgóð svefn-
herbergi og svalir út frá stofu til suðurs. Einstaklega vel staðsett fjölbýlishús á 
góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,0 m. 9419

 HRINGBRAUT 115 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

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

 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, glæsi-
legt eldhús, stór suðurverönd o.fl.    Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 18:00. V. 41,7 m. 9158

 KLAPPARSTÍGUR 9
2-3JA HERBERGJA EFRI HÆÐ

Vorum að fá í sölu 78,6 fm íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
forstofugang, baðherbergi, stórt herbergi, stofu, eldhús og herbergi inn af 
eldhúsi. Þvottaaðstaða og geymslur eru í kjallara. Eignin þarfnast endurbóta 
og viðhalds. Stór afgirt baklóð. Frábær staðsetning. 31,9 m. 9413

 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. 
9314

 ENNISHVARF 8 
203  KÓPAVOGI

Glæsilegt samtals 541 fm einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað 
ásamt hesthúsi og rúmgóðum bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi. Möguleiki á 
6 svefnherbergjum. Eignin er laus til afhendingar, sölumenn Eignamiðlunar 
sýna.  V. 144 m. 9231

HRÓLFSSKÁLAMELUR 16 
170 SELTJARNARNESI

Glæsileg 4ra herbergja 158 fm íbúð á 1. hæð við Hrólfsskálamel 16 á Seltjar-
narnesi. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús/
borðstofu, þrjú herbergi, tvö baðherbergi og forstofu. Stórar svalir útaf stofu. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Bílastæði í bílageymslu fylgir.  
Bókið skoðun hjá Magneu Sverrisd. lögg. fasteignas. í s: 861 8511  
magnea@eignamidlun.is V. 75 m. 2978

 KVISTALAND 9 
108 RVK.

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

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

• Stærð íbúða er frá 65 til 162 fm
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá HTH
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
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• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,  
   fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
   og í þvottahúsi.

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Bókið tíma í skoðun  
hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

VATTARÁS 5 
210 GARÐABÆ

Glæsilegt vel skipulagt ca 190 fm endaraðhús á einni hæð m.innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Fjögur góð herbergi. Hellulögð verönd og 
mjög góð aðkoma.  V. 64,9 m. 9318

 HOLTSGATA 13 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Falleg og mikið uppgerð 2ja herb. íbúð á 4. hæð (efstu hæð) í litlu fjölbýlishúsi 
við Holtsgötu í vesturbænum. Íbúðin er 62,3 fm og skiptist m.a. í stofu/borðsto-
fu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Sér geymsla í kjallara. Svalir eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. V. 31,5 m. 9422

 HOLTSVEGUR 31 210 GBÆ
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Ný glæsileg 5 herbergja 162,9 fm fullbúin íbúð með gólfefnum við Holtsvegi 31 
í Garðabæ. Tvennar svalir og bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, 
merkt B03. Um er að ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta og fallegasta 
stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Fallegt og gott útsýni  
V. 60,9 m. 9427

 HRINGBRAUT 81 101 RVK. 
NEÐRI HÆÐ 

Vel staðsett og björt 3ja herbergja 78 fm neðri hæð við Hringbraut í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Rúmgóð stofa og eldhús, tvö svefnherbergi og yfirbyggðar svalir 
með tröppum niður á sólpall. Nýlegt eldhúsinnrétting. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 29.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32,9 m. 9421

 HJARÐARHAGI 60 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Vel skipulögð og björt ca 85 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð á þessum eftirsót-
ta stað. Eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum, tvö rúmgóð svefn-
herbergi og svalir út frá stofu til suðurs. Einstaklega vel staðsett fjölbýlishús á 
góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,0 m. 9419

 HRINGBRAUT 115 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

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

 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, glæsi-
legt eldhús, stór suðurverönd o.fl.    Eignin verður sýnd þriðjudaginn 1.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 18:00. V. 41,7 m. 9158

 KLAPPARSTÍGUR 9
2-3JA HERBERGJA EFRI HÆÐ

Vorum að fá í sölu 78,6 fm íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 
forstofugang, baðherbergi, stórt herbergi, stofu, eldhús og herbergi inn af 
eldhúsi. Þvottaaðstaða og geymslur eru í kjallara. Eignin þarfnast endurbóta 
og viðhalds. Stór afgirt baklóð. Frábær staðsetning. 31,9 m. 9413

 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. 
9314

 ENNISHVARF 8 
203  KÓPAVOGI

Glæsilegt samtals 541 fm einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað 
ásamt hesthúsi og rúmgóðum bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi. Möguleiki á 
6 svefnherbergjum. Eignin er laus til afhendingar, sölumenn Eignamiðlunar 
sýna.  V. 144 m. 9231

HRÓLFSSKÁLAMELUR 16 
170 SELTJARNARNESI

Glæsileg 4ra herbergja 158 fm íbúð á 1. hæð við Hrólfsskálamel 16 á Seltjar-
narnesi. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, eldhús/
borðstofu, þrjú herbergi, tvö baðherbergi og forstofu. Stórar svalir útaf stofu. 
Sér geymsla fylgir í kjallara. Bílastæði í bílageymslu fylgir.  
Bókið skoðun hjá Magneu Sverrisd. lögg. fasteignas. í s: 861 8511  
magnea@eignamidlun.is V. 75 m. 2978

 KVISTALAND 9 
108 RVK.

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

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

• Stærð íbúða er frá 65 til 162 fm
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá HTH
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hilmar Þór Hafsteinsson
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

KLUKKURIMI 17. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.30 – 18.00  
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan. 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. Verið velkomin.

NAUSTABRYGGJA. 4RA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með 
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi með 
sér baðherbergi með sturtu. 

-KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍB. 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.

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

REYNIHVAMMUR – HAFNARFIRÐI. 
Glæsileg 93,7 fm. íbúð á 2. hæð (efstu) í nýlegu fjórbýlishúsi. Eignin er hin 
vandaðasta að innan sem utan með nýlegu eikar plankaparketi á gólfum,  góðum 
suðvestursvölum og upphituðum tröppum. Stofa með stórum gluggum til suð-
vesturs. sérmerkt bílastæði á lóð fylgir íbúð. Umhverfið er fallegt þar sem stórt 
opið svæði með leiktækjum mætir læknum í Hafnarfirði.

MIKLABRAUT. 
Virkilega falleg 90,4 fm. íbúð á 1. hæð að meðtalinni 5,6 fm. sérgeymslu í kjallara. 
Íbúðin er með aukinni lofthæð og fallegum gifslistum í loftum. Auðvelt væri að útbúa 
annað svefnherbergi í hluta af stórri fremri stofu íbúðarinnar. Íbúðin snýr að mestu 
leyti í suður og því er lítið ónæði frá Miklubraut. Nýslípað og lakkað gegnheilt parket 
á gólfum. Suðursvalir með tröppum niður á lóð. 

ÓÐINSGATA. HÆÐ OG RIS - SÉRINNGANGUR.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 70,0 fm. íbúð sem er hæð og ris með sérinngangi. 
Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, glugga og gler ásamt rafmagni. Þak var 
yfirfarið og málað árið 2013. Frábær staðsetning í miðborginni. Gengið inn í íbúðina 
bakatil.  

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

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

35,9 millj.

36,9 millj.

32,9 millj.

33,9 millj.

31,9 millj.

31,9 millj.

32,9 millj.

44,5 millj.

55,0 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.
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 tiltölulega 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. 

Nónhæð 4 - Garðabæ. Endaíbúð – frábært útsýni.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð með gluggum í þrjár áttir. Íbúðin er með gluggum til suðurs, vesturs og norðurs 
og fallegu útsýni til allra átta. Svalir til suðurs útaf stofu. Þrjú rúmgóð herbergi. Hús að utan nýlega viðgert og málað. 
Verið velkomin.

Verð 36,5 millj.

SUNNUFLÖTNÓNHÆÐ
OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

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

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

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

Mjög mikið endurnýjað/endurbyggt 200,7 fm. 
einbýlishús á einni hæð.  Árið 2012 var húsið ein-
angrað upp á nýtt að utan og klætt með vönduðu 
flísakerfi. Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
innfelld lýsing í nánast öllum loftum. Stórar sam-
liggjandi stofur með útsýni til fjalla. Sjónvarpsstofa. 
Endurnýjuð baðherbergi. Fataherbergi og baðher-
bergi innaf hjónaherbergi. 

Eignin stendur á 1.096,0 fermetra lóð og heimilt 
væri að stækka húsið ef vill. 

Verð 79,5 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

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. Ris-
loft er yfir húsinu, manngengt í mæni með steyptri 
gólfplötu, en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög 
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel. 

Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt 
væri að nýta hana sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur 
verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. 

Verð 69,0 millj.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.

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

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

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt 
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er 
Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. 
Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. 

Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri 
staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið 
til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. 
Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk. Fyrir 
liggur heimild um byggingu hesthúss á lóðinni 
fyrir 6 hesta. 

Verð 99,0 millj. 

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.

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

Verð 75,0 millj.

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“ með stórum þakgarði.

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

Byggingarlóðir  
í byggðu hverfi í Kópavogi.

Höfum til sölu tvær byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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. 

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

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

TIL LEIGU



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

KLUKKURIMI 17. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.30 – 18.00  
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan. 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. Verið velkomin.

NAUSTABRYGGJA. 4RA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina í Grafarvoginum. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni 
með frábæru útsýni yfir voginn og víðar. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með 
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. Tvö barnaherbergi með 
sér baðherbergi með sturtu. 

-KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍB. 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.

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

REYNIHVAMMUR – HAFNARFIRÐI. 
Glæsileg 93,7 fm. íbúð á 2. hæð (efstu) í nýlegu fjórbýlishúsi. Eignin er hin 
vandaðasta að innan sem utan með nýlegu eikar plankaparketi á gólfum,  góðum 
suðvestursvölum og upphituðum tröppum. Stofa með stórum gluggum til suð-
vesturs. sérmerkt bílastæði á lóð fylgir íbúð. Umhverfið er fallegt þar sem stórt 
opið svæði með leiktækjum mætir læknum í Hafnarfirði.

MIKLABRAUT. 
Virkilega falleg 90,4 fm. íbúð á 1. hæð að meðtalinni 5,6 fm. sérgeymslu í kjallara. 
Íbúðin er með aukinni lofthæð og fallegum gifslistum í loftum. Auðvelt væri að útbúa 
annað svefnherbergi í hluta af stórri fremri stofu íbúðarinnar. Íbúðin snýr að mestu 
leyti í suður og því er lítið ónæði frá Miklubraut. Nýslípað og lakkað gegnheilt parket 
á gólfum. Suðursvalir með tröppum niður á lóð. 

ÓÐINSGATA. HÆÐ OG RIS - SÉRINNGANGUR.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 70,0 fm. íbúð sem er hæð og ris með sérinngangi. 
Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, glugga og gler ásamt rafmagni. Þak var 
yfirfarið og málað árið 2013. Frábær staðsetning í miðborginni. Gengið inn í íbúðina 
bakatil.  

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

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

35,9 millj.

36,9 millj.

32,9 millj.

33,9 millj.
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3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA
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4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.
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 tiltölulega 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. 

Nónhæð 4 - Garðabæ. Endaíbúð – frábært útsýni.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð með gluggum í þrjár áttir. Íbúðin er með gluggum til suðurs, vesturs og norðurs 
og fallegu útsýni til allra átta. Svalir til suðurs útaf stofu. Þrjú rúmgóð herbergi. Hús að utan nýlega viðgert og málað. 
Verið velkomin.

Verð 36,5 millj.
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Til leigu tæplega 1.000 fm. verslunarhúsnæði 
ásamt lager í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Versl-
unarrýmið er um 552 fm, opið verslunarrými með 
björtum og góðum sýningargluggum. Innangengt 
í kjallara/lagerrými af verslunarhæð. Lagerrými er 
um 400 fm. auk 60 fm. móttökurými (um 4 metra 
lofthæð) með stórri innkeyrsluhurð. Góð aðkoma 
er að húsnæðinu með nægum bílastæðum fyrir 
utan. 

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

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

Mjög mikið endurnýjað/endurbyggt 200,7 fm. 
einbýlishús á einni hæð.  Árið 2012 var húsið ein-
angrað upp á nýtt að utan og klætt með vönduðu 
flísakerfi. Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
innfelld lýsing í nánast öllum loftum. Stórar sam-
liggjandi stofur með útsýni til fjalla. Sjónvarpsstofa. 
Endurnýjuð baðherbergi. Fataherbergi og baðher-
bergi innaf hjónaherbergi. 

Eignin stendur á 1.096,0 fermetra lóð og heimilt 
væri að stækka húsið ef vill. 

Verð 79,5 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

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. Ris-
loft er yfir húsinu, manngengt í mæni með steyptri 
gólfplötu, en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög 
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel. 

Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt 
væri að nýta hana sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur 
verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. 

Verð 69,0 millj.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.

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

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

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi

Glæsilegt 300,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum stað alveg niður við Elliðavatn. Arkitekt 
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er 
Guðbjörg Magnúsdóttir. Mikil lofthæð á efri hæð. 
Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og borðstofu. 

Þetta er glæsilegt og vandað hús með einstakri 
staðsetningu við Elliðavatnið. Lóðin er mikið 
til villt og hefur verið látin halda sér að mestu. 
Frábært tækifæri fyrir t.d. hestaáhugafólk. Fyrir 
liggur heimild um byggingu hesthúss á lóðinni 
fyrir 6 hesta. 

Verð 99,0 millj. 

Vatnsendablettur - Kópavogi. Einstök staðsetning.

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

Verð 75,0 millj.

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“ með stórum þakgarði.

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

Byggingarlóðir  
í byggðu hverfi í Kópavogi.

Höfum til sölu tvær byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Hvörfunum í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

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. 

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

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

TIL LEIGU



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

Hringbraut 119, íb. 505 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 29.2. KL.17-17:30

Hringbraut 119: 
Falleg íbúð í lyftuhúsi á 
frábærum stað í vestur-
borginni. Íbúðin skiptist 
í eldhús, baðherbergi 
og rúmgóða stofu með 
útgengi á suðursvalir. 
Rúmgott svefnherbergi er 
í risi og vinnukrókur. Hinu 
megin við gang er stúdíó 
með sérbaðherbergi. 

 
Verð 29,5 millj.  
Opið hús mánud. 29.2 frá kl. 17-17:30, verið velkomin.

Kaldakinn 16 , Hafnarfj. einbýli m/aukaíbúð 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2.3. KL. 17-17:30

Kaldakinn 16, Hafnarfirði: 
Ca.175 fm. fallegt steinhús 
á góðum stað í Hafnar-
firði. Fjögur svefnherbergi, 
eldhús, baðherb. og 
stofa á hæðinni. Niðri er 
endurnýjuð 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi.  
Einnig er hægt að hafa 
opið milli hæða.  Eignin er 
til afhendingar í vor. Skipti 
möguleg. . 

Verð 52,5 millj.  
Opið hús miðvikudag 2.3. kl. 17-17:30, verið velkomin.

Seljabraut 
2. HÆÐ M/BÍLGEYMSLU

Seljabraut 72,2.hæð: Björt 
og falleg 4ra herbergja  
íbúð á annari hæð auk 
stæðis í bílgeymslu, 
samtals er eignin 123,7 
fm. Þrjú svefnherbergi, 
þvottahús inn af eldhúsi 
og tengt fyrir þvottavél á 
baði, vestursvalir. 

 
Verð 27,9 millj.  

Vallargerði Kópavogi,  
PARHÚS  Á TVEIMUR HÆÐUM

Mikið endurnýjað 158,8 
fm parhús á tveimur 
hæðum í rótgrónu hverfi. 

Sérinngangur og sér lóð. 
Suðursvalir. 

Nýleg, glæsileg eldhúsin-
nrétting og tæki, nýlegt 
baðherbergi. Fjögur 
svefnherbergi. 

Parket og flísar á gólfum. 

Verð 47,9 millj. 

Neðstaleiti
103 REYKJAVÍK

Neðstaleiti: Ca. 58 fm. 
falleg 2ja herbergja íbúð 
í vandaðri lyftublokk á 
frábærum stað.  

Íbúðin skiptist í svefn-
herbergi, baðherbergi, 
opið eldhús og stofu með 
útgengi á sér suðurverönd 
og lítinn garð. Sérgeymsla 
fylgir og þvottahús og 
hjólageymsla í sameign. 

Verð 26,9 millj. 

Barmahlíð
EFRI HÆÐ OG RIS ÁSAMT BÍLSKÚR

Mjög góð efri sérhæð 
og ris ásamt sérstæðum 
bílskúr, samtals 188 fm á 
besta stað í Hlíðunum. 

Sérinngangur. Tvennar 
suðursvalir. Fimm svefn-
herbergi. 

Húseignin er mikið en-
durnýjuð; steinað að utan, 
skólp, dren, frárennsli og 
rafmagn o.fl.  

Verð 64,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Jöldugróf 108 Reykjavík
VANDAÐ EINBÝLI MEÐ FALLEGUM GARÐI.

Mjög gott og vel skipulagt 
130,5 fm einbýlishús á 
einni hæð ásamt 34,4 fm 
bílskúr í Fossvoginum, 
samtals 164,9 fm.  

Stór sólpallur.  
Þrjú svefherbergi,  
stórar stofur. Parket og 
flísar á gólfum. 

Hús sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. 

Verð 64,9 millj. 

Tjarnarból  Seltjarnarnesi
MEÐ BÍLSKÚR

TJARNARBÓL: Ca. 130 
fm  björt og falleg íbúð á 
góðum stað við Tjarnarból 
á Seltjarnarnesisamt 
ásamt rúmlega 20 fm. 
bílskúr samtals 150 fm. 
Íbúðin skiptist í 3-4  
svefnherbergi. Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi 
auk rúmgóðrar stofu. 
Stórar suðursvalir eru 
frá stofu með fallegu 
sjávarútsýni. Stutt í 
alla þjónustu, skóla og 
íþróttaaðstöðu. 

Verð 44,9 millj.

Heiðarholt Reykjanesbæ
GOTT VERÐ 

Björt og falleg 3ja-4 her-
bergja íbúð á 2. hæð. 

Möguleiki á að nota hluta 
stofu sem herbergi.Parket 
á gólfum, falleg innrétting 
í eldhúsi og nýleg 
Gorenje tæki. Flísalagt 
baðherbergi. 

Sameigilegt þvottahús er 
á hæðinni. 

Góð eign á frábæru verði.  

Verð 15,5 millj

Ljósheimar. 3.hæð
TÆKIFÆRI FYRIR FJÁRFESTA

Ljósheimar, 3.hæð: 

109,2 fm björt og falleg 
íbúð á 3. hæð í mikið 
endurnýaðri 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. 

Granaskjól 
EINBÝLI

Glæsilegt einbýlishús 
á þremur hæðum með 
innb. bílskúr í vesturbæ 
Reykjavíkur, samtals 333 
fm.  Góð aðkoma, hiti í 
stéttum og garður í góðri 
rækt með nýlegum  
sólpalli og skjólgirðingu. 
Húsið teiknuðu Ingimun-
dur Sveinsson og Egill 
Guðmundsson. Innrétting-
ar í húsinu eru teiknaðar 
af Önnu Pálu Pálsdóttur 
arkitekt, nema hvað eld-
húsinnréttingin er flutt inn 
frá Þýskalandi. Parketið á 
íbúðinni er gegnheilt. 

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt ein-
býli við Austurgerði sem 
er lokuð einbýlishúsagata. 

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.

Mýrargata
HÚSNÆÐI MEÐ MIKLUM MÖGULEIKUM.

Ca. 225 fm atvinnu 
húsnæði á frábærum 
stað í 101. 

Mikil ferðmannaþjónusta 
í næsta nágreni og bíður 
húsæðið upp á fjölbreytta 
möguleika fyrir ýmiss 
konar starfsemi. 

Eiðistorg
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Fold fasteignasala 552-
1400 kynnir nýtt á skrá: 

Gott 262,2 fm skrifstofu- 
húsnæði á annarri hæð  
á vinsælum stað. 

Góð aðkoma, næg 
bílastæði. 

Rýmið skiptist í skrifstofur, 
eldhús og snyrtingu. 

Verð 65 millj.

DALBRAUT
STAÐUR MEÐ AUGLÝSINGAGILDI.

Ca. 25 fm. verslunar/
þjónustuhúsnæði á 
horni Dalbrautar og 
Kleppsvegar. 

Eignin stendur á fjölförnu 
umferðarhorni og hefur 
mikið auglýsingagildi. 

Verð aðeins 7,5 millj.

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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 



Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs 

Eignin er skráð 202,3 fm 

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun:

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Björt og rúmgóð 4-5 herb íbúð í litlu fjölbýli + bílsk
Innst í botnlanga við opið grænt svæði
Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr
Góð alrými og fallegar innréttingar
Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu 
Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla

Laugalind 5

Verð : 50,4 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

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 275 fm endaraðhús á

tveimur hæðum. Frábært útsýni, 

Hiti í gólfum beggja hæða. Vandaðar innréttingar 

frá Brúnas. Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

Verð : 87,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Stór suðurverönd

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

Sunnubraut 41

Verð : 85,0 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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

í litlu fjölbýli 

Suðursvalir, möguleiki á að ganga inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar

Ásgarður

Verð : 28,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun:

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

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

Bókaðu skoðun:

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Rúmgóð 67 fm 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð með sér verönd
Snyrtileg eign og gott skipulag
Stæði í lokaðri bílageymslu
Steypt hús byggt árið 1988
Seljandi vill íbúð í Breiðh./Grafarv.

Vesturgata 53B

Verð : 32,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

4ra herbergja íbúð á jarðhæð

Stæði í opnu bílskýli fylgir

Gott skipulag

Útgengt á verönd frá eldhúsi og einnig stofu

Flétturimi 31

Verð : 35,1 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt fullbúið endaraðhús að stærð 190,5 fm 

Bílskúr sem tekur jeppa  -  Afhendist fullbúið 

Vönduð hönnun, efnisval og vinna 

Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði 

Austurkór 109 

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr 

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni 

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund 

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

Kársnesbraut 80

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað 
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið 
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn 
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum. 
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð 
lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign.

Perlukór 1C

Verð : 99,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Einstök staðsetning

Eign á tveimur hæðum í Hlíðunum ásamt bílskúr
Samtals er eignin 193,2 fm þar af er bílskúr 25,5 fm
Á annarri hæð er 111,5 fm fjögurra herbergja íbúð
Á þriðju hæð er 56,2 fm rými sem skráð er sem 
íbúðarherbergi en skiptist í fjögur herbergi, 
eldhúskrók, snyrtingu og baðherbergi
Eign með mikla möguleika!

Barmahlíð 30

Verð : 69,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

í síma 865 4120

Rúmlega 7 milljón kr tekjur 2015

149 fm sumarhús vel staðsett  

í Ásgarðslandi. Leyfi fyrir rekstur gistiþjónustu

Fjögur svefnrými og einnig svefnloft

Skipti á hjólhýsti, eign í Rvík og annað mögulegt

Víðibrekka

V TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Íbúð í kjallara með sérinngang

Stærð 77,7 fm

Mikið endurnýjuð og hús í góðu ástandi

Frábær staðsetning

Heiðargerði 114 

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

101 Rvk

Góðar tekjur

 Einstök staðsetning

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Jökulgrunn 3

Verð : 42,9 millj.

    
OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 29.feb. kl.17:00-17:30

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Strandvegur 26

Verð : 36,9 millj.

    
OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 29.feb. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi

Stærð 93,8 fm

Stæði í bílageymslu

Verönd út frá stofu

Frábær staðsetning

.

Fífulind 1

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.18:00-18:30

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

.

Grænamýri 20
Seltjarnarnes

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.17:30-18:00

Glæsileg og vönduð 4ra herbergja íbúð á 

jarðhæð með sérinngangi og bílskúr 

Rúmgóð stofa, 3 svefnherbergi, eldhús, 

endurnýjað baðherbergi 

Sér garður út af stofu - skemmtilegt skipulag - 

hús byggt 1996 Íbúð skráð 111,4 fm og 

bílskúr 23,9 fm samtals 135,3 fm

.

Bæjargil 107

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.18:00-18:30

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum
samtals um 223 fm, skráð 206,7 auk um 
10 fm sólstofu og 6 fm geymsluskúrs
Góður bílskúr. Glæsileg lóð með  
timburverönd, heitum potti og útisturtu.
Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi og 
fjögur skv teikningu. Hiti í plani og stétt við 
inngang. Gæsileg útilýsing

Fallegur og vel útbúinn bústaður

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa

Heitur pottur / Heitt vatn

Eignarland /Gólfhiti

Mikið útsýni

Lækjarbrekka Syðri Brú

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Austurkór 91-99

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til innréttinga 
skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

NÝTT Í SÖLU

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fjögurra herbergja 

Stærð 89,2 fm 

Íbúð á 6. hæð 

Lyftuhús 

Suðursvalir 

Hátún

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti 

Eignarland 1,976 fm, 1790 fm getur fylgt 

með í kaupunum. Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxið land með fallegum trjám 

Leiktæki / Þingvallavatn

 Þrastarstekkur 3

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð 3ja herbergja á jarðhæð 

Stærð 103,8 fm Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Upphitað merkt stæði á bílaplani og í lokaðri 

bílageymslu, Þvottahús innan íbúða

Perlukór 1C

Verð : 38,3 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um 

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

 

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

Nánari upplýsingar veita

Kópavogsgerði 5-7 

 55 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir

Íbúðirnar skilast með gólfefnum 
og  vönduðum eldhústækjum

Stæði í bílgeymslu í boði

Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna

Stærðir frá 122-188 fm

Verð frá: 48,1 millj. 

Afhending júlí /ágúst 2016
Ásgrímur Ásmundsson, hdl oglögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Bókaðu skoðun:

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

Gullfalleg 164,2 fm 5-6 herbergja endaíbúð á 

tveim efstu hæðum húsins í mjög góðu fjölbýlishúsi 

á þessum vinsæla stað 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Gott útsýni

Galtalind

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2.mars. kl.17:30-18:00

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

.

Akurgerði 16 

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2.mars. kl.17:00-17:45

Glæsilegt og mikið endurnýjað

195,6 fm parhús með sérst. bílskúr

Vandað og smekklegt

Aukaíbúð í kjallara

Bókaðu skoðun:

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

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

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Samþykkkt að byggja einbýli að 280 fm. á 

tveimur hæðum.  

Stærð lóðar: 369 fm.

Öll gjöld greidd.

Iðunnarbrunnur 14

Verð : 10,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg þriggja herbergja íbúð á fimmtu hæð 

í lyftuhúsi Stæði í bílageymslu 

Eignin er skráð 93,4 fm, þar af er geymsla 

4,5 fm Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar 

en einnig fylgir sérgeymsla í kjallara 

Eskivellir 

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

í síma 865 4120

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Lundarbrekka 10

Verð : 35,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.feb. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð eign, 4 svefnherbergi

Endaíbúð á annarri hæð

Gott stofurými, eldhús með nýlegri innréttingu

Þvottahús sameiginlegt á hæðinni

Mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Bókaðu skoðun:

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

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

Jökulgrunn 3

Verð : 42,9 millj.

    
OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 29.feb. kl.17:00-17:30

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Strandvegur 26

Verð : 36,9 millj.

    
OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 29.feb. kl.18:00-18:30

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi

Stærð 93,8 fm

Stæði í bílageymslu

Verönd út frá stofu

Frábær staðsetning

.

Fífulind 1

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.18:00-18:30

Falleg 4ra herbergja

Stærð 110,4 fm

Jarðhæð með palli

Sérinngangur

Frábær staðsetning

.

Grænamýri 20
Seltjarnarnes

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.17:30-18:00

Glæsileg og vönduð 4ra herbergja íbúð á 

jarðhæð með sérinngangi og bílskúr 

Rúmgóð stofa, 3 svefnherbergi, eldhús, 

endurnýjað baðherbergi 

Sér garður út af stofu - skemmtilegt skipulag - 

hús byggt 1996 Íbúð skráð 111,4 fm og 

bílskúr 23,9 fm samtals 135,3 fm

.

Bæjargil 107

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 1.mars kl.18:00-18:30

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum
samtals um 223 fm, skráð 206,7 auk um 
10 fm sólstofu og 6 fm geymsluskúrs
Góður bílskúr. Glæsileg lóð með  
timburverönd, heitum potti og útisturtu.
Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi og 
fjögur skv teikningu. Hiti í plani og stétt við 
inngang. Gæsileg útilýsing

Fallegur og vel útbúinn bústaður

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa

Heitur pottur / Heitt vatn

Eignarland /Gólfhiti

Mikið útsýni

Lækjarbrekka Syðri Brú

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Austurkór 91-99

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til innréttinga 
skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

NÝTT Í SÖLU

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fjögurra herbergja 

Stærð 89,2 fm 

Íbúð á 6. hæð 

Lyftuhús 

Suðursvalir 

Hátún

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti 

Eignarland 1,976 fm, 1790 fm getur fylgt 

með í kaupunum. Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxið land með fallegum trjám 

Leiktæki / Þingvallavatn

 Þrastarstekkur 3

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð 3ja herbergja á jarðhæð 

Stærð 103,8 fm Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Upphitað merkt stæði á bílaplani og í lokaðri 

bílageymslu, Þvottahús innan íbúða

Perlukór 1C

Verð : 38,3 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um 

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

 

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

Nánari upplýsingar veita

Kópavogsgerði 5-7 

 55 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir

Íbúðirnar skilast með gólfefnum 
og  vönduðum eldhústækjum

Stæði í bílgeymslu í boði

Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna

Stærðir frá 122-188 fm

Verð frá: 48,1 millj. 

Afhending júlí /ágúst 2016
Ásgrímur Ásmundsson, hdl oglögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Bókaðu skoðun:

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

Gullfalleg 164,2 fm 5-6 herbergja endaíbúð á 

tveim efstu hæðum húsins í mjög góðu fjölbýlishúsi 

á þessum vinsæla stað 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Gott útsýni

Galtalind

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2.mars. kl.17:30-18:00

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

.

Akurgerði 16 

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2.mars. kl.17:00-17:45

Glæsilegt og mikið endurnýjað

195,6 fm parhús með sérst. bílskúr

Vandað og smekklegt

Aukaíbúð í kjallara

Bókaðu skoðun:

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

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

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Samþykkkt að byggja einbýli að 280 fm. á 

tveimur hæðum.  

Stærð lóðar: 369 fm.

Öll gjöld greidd.

Iðunnarbrunnur 14

Verð : 10,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Falleg þriggja herbergja íbúð á fimmtu hæð 

í lyftuhúsi Stæði í bílageymslu 

Eignin er skráð 93,4 fm, þar af er geymsla 

4,5 fm Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar 

en einnig fylgir sérgeymsla í kjallara 

Eskivellir 

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

í síma 865 4120

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Lundarbrekka 10

Verð : 35,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 29.feb. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð eign, 4 svefnherbergi

Endaíbúð á annarri hæð

Gott stofurými, eldhús með nýlegri innréttingu

Þvottahús sameiginlegt á hæðinni

Mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Bókaðu skoðun:

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

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

5 herbergja
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

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

www.fstorg.is 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl.17.30-18.00

Maríubakki 30   109 Reykavík 25.900.000

mjög björt og falleg þriggja herbergja íbúð á 2.hæð í rólegu og góðu fjölbýlishú-
si. Íbúðin er mjög snyrtileg og hefur verið töluvert endurnýjuð. Út frá stofu eru 
rúmgóðar suður svalir sem snúa inn í sameiginlegan garð með leiktækjum fyrir 
yngstu kynslóðina. Stórt og rúmgott þvottaherbegi er innan íbúðar með glugga. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 84,4 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl.17.30-18.00

Ólafsgeisli 85   113 Reykjavík

Verð: 71.900.000

glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað í grafarholtinu. Húsið er fallegt og vel skipulagt á 
tveimur hæðum. Að utan er húsið töluvert viðhaldsfrítt þar sem það er klætt með alusinki 
og sedrusviði. Fjögur svefnherbergi eru í eigninni í dag en auðvelt er að bæta við tveimur 
herbergjum að auki og var húsið teiknað upprunalega með möguleika á 6 svefnher-
bergjum. góðlfhiti er í öllum gólfum. umhverfið í kringum húsið er einstakt og mikil kyrð 
er allt í kring. lóðin er fullfrágengin með stórrum timburpöllum, fjölærum plöntum og 
fallegu hrauni. Upplýsingar Berglind fasteignasali í gsm: 694 000

herbergi: 6     stærð: 202,8 m2     Bílskúr

Opið hús mánudaginn 29. feb kl 17.30-18.00

helgubraut 19  200 Kópavogi 55.000.000

raðhús á þremur hæðum, kjallari hæð og rishæð.  Aukaíbúð í kjallara.  á aðalhæð 
er eldhús stofa og borðstofa.  innréttingar eru úr beykilímtré.  á efri hæð eru þrjú 
svefnherbergi, stofa og baðherbergi.  Í kjallara er aukaíbúð með sérinngangi. 
gluggar og gler misgott.  komið er að ýmsu viðhaldi.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      stærð: 104 m2      Aukaíbúð í kjallara

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl 17.30-18.00 

Gvendargeisli 20  113 Reykjavík 37.900.000

mjög rúmgóð björt og falleg íbúð með sérinngangi og stæði í lokaðri bílageymslu í 
fallegu fjölbýli í grafarholtinu. um er að ræða eign á annari hæð. gólfefni er parket 
og flísar, innréttingar eru samræmdar og svefnherbergin eru þrjú. þvottahús og 
geymsla er innan íbúðar. Örstutt er út í fallega náttúru, skóla og leikskóla. 
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 127,4 m2 

hrinGið OG BÓkið skOðUn s. 820-2222 

Efstilundur 4  210 Garðabæ 64.900.000

 Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 195,5 m2 

hrinGið OG BÓkið skOðUn s. 820-2222 

Furuhvammur 4   311 Borgarbyggð 47.500.000

glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorradals-
vatn. um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er 
6.111,0m2 eignarlóð. umhverfið er gróið og glæsilegt útsýni. Svefnherbergin eru 
4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur 
fylgt með. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5     stærð: 153,1 m2 

Opið hús mánudginn 29. feb. kl.17:30-18:00

rúgakur 1  210 Garðabæ 59.900.000

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 mánudginn 29. feb. kl.18:30-19:00

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 

Opið hús mánudaginn  29. feb. kl. 17:30-18:00

hátún 4  108 Reykjavík 27.900.000

*Frábær fyrstu kaup* tvö svefnherbergi. uppgert baðherbergi með tengi fyrir 
þvottav./þurrk. rúmgott eldhús með endurnýjuðum ofni og keramikhelluborði. 
ný blöndunartæki. Borðstofa og stofa opin við eldhús með útgengi út á svalir. 
Sérgeymsla í sameign. gott sameiginlegt þvotta-og þurrkherbergi. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 73,0 m2 

Opið hús mánudaginn  29. feb. kl. 18:30-19:00

kársnesbraut 47  200 Kópavogi 46.900.000

*Einstakt útsýni*Vel skipulögð 139 fm hæð með sérinngangi og 28 fm 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.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

Opið hús miðvikudginn 2. mars kl 17.30-18.00

Lækjarhvammur 10  220 Hafnarfirði 56.900.000 

Endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við lækjarhvamm í 
Hafnarfirði. Húsið skiptist í 4 rúmgóð svefnherbergi, stofu, samliggjandi borðstofu, 
sjónvarpsherbergi, eldhús, stórt búr, 2 baðherbergi, þvottahús, 2 geymslur, sam-
liggjandi leik og sjónvarpsherbergi og bílskúr. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 6     stærð: 311.1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17:30-18:00

Lambastaðabraut 1 170 Seltjarnarnesi 39.900.000

Falleg og björt neðri sérhæð á frábærum stað á Seltjarnarnesinu. 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 mánudaginn 29. feb kl 17:00-17:30

Álfhólsvegur 22b   200 Kópavogi 42.500.000

Einstaklega vönduð 105,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í nýju 2ja hæða lyftuhúsi 
við álfhólsveg, góð aðkoma og næg bílastæði en auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt 
stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er velbúin vönduðum innréttingum og tækjum, 
aukin lofthæð og stórar vestur-svalir. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 105,6 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb kl. 18:00-18:30

Garðhús 10   112 Reykjavík 42.900.000

mjög rúmgóð 6-7 herbergja íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr í góðu fjölbýli með 
einstöku útsýni, stofa með útgang á suð-austur svalir og 4 svefnherbergi en góður 
möguleiki er að fjölga svefnherbergjum. góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í 
skóla og íþróttasvæði Fjölnis.  
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 168,1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17:30-18:00

hrafnhólar 19   800 Selfossi 33.900.000

Einstaklega fallegt 4ra herb. 162,1 fm parhús þar af 27,1 fm í innbyggðum bílskúr 
á rólegum og góðum stað, eignin er vel búin vönduðum innréttingum og herbergi 
rúmgóð, lóð er gróin og útgangur á stóran lokaðan sólpall. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 162,1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17.30-18.00 

norðurbakki  17 A  220 Hafnarfirði 39.900.000

glæsileg, björt  og vel skipulögð,  3ja  herbergja  íbúð í  lyftuhúsi. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Húsið er klætt að utan með ál -og viðarklæðningu að hluta. 
Íbúðinni fylgir  stæði í lokaðri bílageymslu. mjög góð staðsetning við höfnina í 
Hafnarfirði og í göngufæri við alla þjónustu í miðbæinn.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 3     stærð: 108,3 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 18:30-19:00

Ánanaust 15 íbúð 402  101 Reykjavík 37.500.000

3ja herbergja íbúð á 4. og efstu hæð í lyftuhúsi með óhindruðu útsýni sjávarútsýni 
úr stofu og af norðursvölum. Sameiginlegar stórar sólbaðssvalir einnig á 4. hæð. 
Eldhús opið inn í stofu, útgengt á svalir úr stofu. 2 svefnherbergi. Parket á gólfum. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtu. 
Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 96,1 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 17:30-18:00

Langalína 2 íbúð 304  210 Garðabæ 47.900.000

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

herbergi: 4     stærð: 152,9 m2      Bílskýli: x2

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 17.30-18.00

Fallegt og velviðhaldið parhús í Hraunbæ rétt við Elliðaárda-
linn, á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþrót-
tasvæði og alla þjónustu. Stór garðskáli með rennihurð út á 
afgirta suður verönd. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, þvottahús, eldhús, tvö baðherbergi, geymslu og 
bílskúr.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 6     stærð: 182,8 m2

51.900.000 hraunbær 81  110 Reykjavík 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 18.30-19.00

glæsileg efri sérhæð með bílskúr við Baugakór á þessum 
eftirsótta stað þar sem stutt er í skóla og leikskóla. Eignin 
skiptist í 2 rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Íbúðin er 131,9 
fm, bílskúr 25,9 fm samtals 157,8 fm. Virkilega vönduð og 
falleg eign í Baugakór sem var valin gata ársins í kópavogi 
2015.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 157,8 m2

52.900.000Baugakór 4   203 Kópavogi

TiLBúnAr ÍBúðir – AFhEnDinG Við kAUpsAMninG.

Vindakór 10-12   203 Kópavogur 35,5-45,8 millj. 

Sala er hafin á nýjum  4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi 
við Vindakór í kópavogi. Íbúðirnar er með fallegum HtH innréttingum og AEg 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4-5     stærð: 113,6-144,8 m2 

ný-

ByGGinG

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 eða þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  
án gólfefna. um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við löngulínu. Íbúðirnar verða 
ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

BÓkið skOðUn Í GsM. 699-4610

naustavör 2-12    200 Kópavogi

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

herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

BÓkið skOðUn Í GsM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar 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 viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
kirngluna, Salinn og gerðasafn.

Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-6     stærð: 98,2 - 238,1 m2

nýTT
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Opið hús mánudaginn 29. feb. kl.17.30-18.00

Maríubakki 30   109 Reykavík 25.900.000

mjög björt og falleg þriggja herbergja íbúð á 2.hæð í rólegu og góðu fjölbýlishú-
si. Íbúðin er mjög snyrtileg og hefur verið töluvert endurnýjuð. Út frá stofu eru 
rúmgóðar suður svalir sem snúa inn í sameiginlegan garð með leiktækjum fyrir 
yngstu kynslóðina. Stórt og rúmgott þvottaherbegi er innan íbúðar með glugga. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

herbergi: 3     stærð: 84,4 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl.17.30-18.00

Ólafsgeisli 85   113 Reykjavík

Verð: 71.900.000

glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað í grafarholtinu. Húsið er fallegt og vel skipulagt á 
tveimur hæðum. Að utan er húsið töluvert viðhaldsfrítt þar sem það er klætt með alusinki 
og sedrusviði. Fjögur svefnherbergi eru í eigninni í dag en auðvelt er að bæta við tveimur 
herbergjum að auki og var húsið teiknað upprunalega með möguleika á 6 svefnher-
bergjum. góðlfhiti er í öllum gólfum. umhverfið í kringum húsið er einstakt og mikil kyrð 
er allt í kring. lóðin er fullfrágengin með stórrum timburpöllum, fjölærum plöntum og 
fallegu hrauni. Upplýsingar Berglind fasteignasali í gsm: 694 000

herbergi: 6     stærð: 202,8 m2     Bílskúr

Opið hús mánudaginn 29. feb kl 17.30-18.00

helgubraut 19  200 Kópavogi 55.000.000

raðhús á þremur hæðum, kjallari hæð og rishæð.  Aukaíbúð í kjallara.  á aðalhæð 
er eldhús stofa og borðstofa.  innréttingar eru úr beykilímtré.  á efri hæð eru þrjú 
svefnherbergi, stofa og baðherbergi.  Í kjallara er aukaíbúð með sérinngangi. 
gluggar og gler misgott.  komið er að ýmsu viðhaldi.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      stærð: 104 m2      Aukaíbúð í kjallara

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl 17.30-18.00 

Gvendargeisli 20  113 Reykjavík 37.900.000

mjög rúmgóð björt og falleg íbúð með sérinngangi og stæði í lokaðri bílageymslu í 
fallegu fjölbýli í grafarholtinu. um er að ræða eign á annari hæð. gólfefni er parket 
og flísar, innréttingar eru samræmdar og svefnherbergin eru þrjú. þvottahús og 
geymsla er innan íbúðar. Örstutt er út í fallega náttúru, skóla og leikskóla. 
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 4     stærð: 127,4 m2 

hrinGið OG BÓkið skOðUn s. 820-2222 

Efstilundur 4  210 Garðabæ 64.900.000

 Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 6     stærð: 195,5 m2 

hrinGið OG BÓkið skOðUn s. 820-2222 

Furuhvammur 4   311 Borgarbyggð 47.500.000

glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorradals-
vatn. um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er 
6.111,0m2 eignarlóð. umhverfið er gróið og glæsilegt útsýni. Svefnherbergin eru 
4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur 
fylgt með. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

herbergi: 5     stærð: 153,1 m2 

Opið hús mánudginn 29. feb. kl.17:30-18:00

rúgakur 1  210 Garðabæ 59.900.000

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 mánudginn 29. feb. kl.18:30-19:00

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 

Opið hús mánudaginn  29. feb. kl. 17:30-18:00

hátún 4  108 Reykjavík 27.900.000

*Frábær fyrstu kaup* tvö svefnherbergi. uppgert baðherbergi með tengi fyrir 
þvottav./þurrk. rúmgott eldhús með endurnýjuðum ofni og keramikhelluborði. 
ný blöndunartæki. Borðstofa og stofa opin við eldhús með útgengi út á svalir. 
Sérgeymsla í sameign. gott sameiginlegt þvotta-og þurrkherbergi. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

herbergi: 3     stærð: 73,0 m2 

Opið hús mánudaginn  29. feb. kl. 18:30-19:00

kársnesbraut 47  200 Kópavogi 46.900.000

*Einstakt útsýni*Vel skipulögð 139 fm hæð með sérinngangi og 28 fm 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.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

Opið hús miðvikudginn 2. mars kl 17.30-18.00

Lækjarhvammur 10  220 Hafnarfirði 56.900.000 

Endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við lækjarhvamm í 
Hafnarfirði. Húsið skiptist í 4 rúmgóð svefnherbergi, stofu, samliggjandi borðstofu, 
sjónvarpsherbergi, eldhús, stórt búr, 2 baðherbergi, þvottahús, 2 geymslur, sam-
liggjandi leik og sjónvarpsherbergi og bílskúr. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 6     stærð: 311.1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17:30-18:00

Lambastaðabraut 1 170 Seltjarnarnesi 39.900.000

Falleg og björt neðri sérhæð á frábærum stað á Seltjarnarnesinu. 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 mánudaginn 29. feb kl 17:00-17:30

Álfhólsvegur 22b   200 Kópavogi 42.500.000

Einstaklega vönduð 105,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í nýju 2ja hæða lyftuhúsi 
við álfhólsveg, góð aðkoma og næg bílastæði en auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt 
stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er velbúin vönduðum innréttingum og tækjum, 
aukin lofthæð og stórar vestur-svalir. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 105,6 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb kl. 18:00-18:30

Garðhús 10   112 Reykjavík 42.900.000

mjög rúmgóð 6-7 herbergja íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr í góðu fjölbýli með 
einstöku útsýni, stofa með útgang á suð-austur svalir og 4 svefnherbergi en góður 
möguleiki er að fjölga svefnherbergjum. góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í 
skóla og íþróttasvæði Fjölnis.  
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 168,1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17:30-18:00

hrafnhólar 19   800 Selfossi 33.900.000

Einstaklega fallegt 4ra herb. 162,1 fm parhús þar af 27,1 fm í innbyggðum bílskúr 
á rólegum og góðum stað, eignin er vel búin vönduðum innréttingum og herbergi 
rúmgóð, lóð er gróin og útgangur á stóran lokaðan sólpall. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 162,1 m2 

Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17.30-18.00 

norðurbakki  17 A  220 Hafnarfirði 39.900.000

glæsileg, björt  og vel skipulögð,  3ja  herbergja  íbúð í  lyftuhúsi. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Húsið er klætt að utan með ál -og viðarklæðningu að hluta. 
Íbúðinni fylgir  stæði í lokaðri bílageymslu. mjög góð staðsetning við höfnina í 
Hafnarfirði og í göngufæri við alla þjónustu í miðbæinn.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 3     stærð: 108,3 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 18:30-19:00

Ánanaust 15 íbúð 402  101 Reykjavík 37.500.000

3ja herbergja íbúð á 4. og efstu hæð í lyftuhúsi með óhindruðu útsýni sjávarútsýni 
úr stofu og af norðursvölum. Sameiginlegar stórar sólbaðssvalir einnig á 4. hæð. 
Eldhús opið inn í stofu, útgengt á svalir úr stofu. 2 svefnherbergi. Parket á gólfum. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtu. 
Upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

herbergi: 3     stærð: 96,1 m2 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 17:30-18:00

Langalína 2 íbúð 304  210 Garðabæ 47.900.000

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

herbergi: 4     stærð: 152,9 m2      Bílskýli: x2

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 17.30-18.00

Fallegt og velviðhaldið parhús í Hraunbæ rétt við Elliðaárda-
linn, á þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþrót-
tasvæði og alla þjónustu. Stór garðskáli með rennihurð út á 
afgirta suður verönd. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, þvottahús, eldhús, tvö baðherbergi, geymslu og 
bílskúr.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 6     stærð: 182,8 m2

51.900.000 hraunbær 81  110 Reykjavík 

Opið hús mánudaginn 29. feb. kl. 18.30-19.00

glæsileg efri sérhæð með bílskúr við Baugakór á þessum 
eftirsótta stað þar sem stutt er í skóla og leikskóla. Eignin 
skiptist í 2 rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Íbúðin er 131,9 
fm, bílskúr 25,9 fm samtals 157,8 fm. Virkilega vönduð og 
falleg eign í Baugakór sem var valin gata ársins í kópavogi 
2015.

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

herbergi: 4     stærð: 157,8 m2

52.900.000Baugakór 4   203 Kópavogi

TiLBúnAr ÍBúðir – AFhEnDinG Við kAUpsAMninG.

Vindakór 10-12   203 Kópavogur 35,5-45,8 millj. 

Sala er hafin á nýjum  4ra og 5 herbergja íbúðum í glæsilegu 5 hæða fjölbýlishúsi 
við Vindakór í kópavogi. Íbúðirnar er með fallegum HtH innréttingum og AEg 
eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílgeymslu fylgir flestum íbúðum.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 4-5     stærð: 113,6-144,8 m2 

ný-

ByGGinG

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 eða þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  
án gólfefna. um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við löngulínu. Íbúðirnar verða 
ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

BÓkið skOðUn Í GsM. 699-4610

naustavör 2-12    200 Kópavogi

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

herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

BÓkið skOðUn Í GsM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar 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 viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
kirngluna, Salinn og gerðasafn.

Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

herbergi: 2-6     stærð: 98,2 - 238,1 m2

nýTT

sJÁVAr-

úTsýni  sJÁVAr-

úTsýni  



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 lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983

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

Sími 520 7500

• 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

Krókamýri - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýli á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr samtals um 208 fermetrar 
vel staðsett við Krókamýri 6 í Garðabæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðsto-
fu, herbergi, eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru fjögur 
góð herbergi, sjónvarpshol,baðherbergi og geymsluloft. 
Sérstæður 28 fermetra bílskúr.Verð 61,9 millj

Fjóluhvammur - Hafnarfjörður - Einbýli með aukaíbúð

Nýkomið í einkasölu frábært stórt og fallegt einbýli / tvíbýl 
með innbyggðum bílskúr samtals 372 fm. Frábært útsýni og 
staðsetning. Góð eign. Verð 75 millj.

Vallarbarð -  Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, vel skipulagt tvúlyft 
einbýli með tvöföldum bílskúr samtals 206,8 fm. 4 svefnher-
bergi. 2 baðherbergi. Mjög fallegt nýlegt eldhús ofl. Hús í 
toppstandi. Mjög fallegur garður, heitur pottur. Útsýni. 
Verð 58 millj.

Norðurvangur - Hafnarfjörður - Raðhús

Nýkomið í einkasölu raðhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr samtals 180 fm.  Stofa borðstofa. 4-5 svefnherbergi 
ofl. Góð staðsetning. Verð 46,9 millj.

Holtsvegur 29 - Gbæ - 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.

Þrastahraun – 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.

Sléttahraun - Hafnarfjörður -  Sérhæð - Laus strax

Nýkomin sérlega fallega efri hæð og bílskúr í góðu tvíbýli 
samtals 200 fm. Góð staðsetning í góðu skólahverfi. Góð 
aðkoma, hellulög innkeyrsla og stéttar með hita.Parket og 
flísar á gólfum. Tvær rúmgóðar sameigninlegar útigeymslur. 
Góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í skóla og þjónustu. 
Falleg hraunlóð. Verð 43,9 millj.

Norðurtún  - Álftanes - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu einbýlishús á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr samtals 222 fm. Góð aðkoma og bílsstæði. 
Gengið er inn í millibyggingu sem er á milli íbúðarhúss 
og bílskúrs.Rúmgott eldhús með góðum innréttingum og 
tækjum, rúmgóður borðkrókur. Baðherbergi flísalagt í hólf 
og gólf. Fallega ræktuð lóð með 28 fm yfirbyggðri verönd, 
garðhúsi og fallegum gróðri. Verð 59 millj.

SÝNINGAR-
ÍBÚÐ

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

50 
ÍBÚÐIR
SELDAR

Furuás 23  og 25 - Hafnarfjörður - Raðhús

Opið hús í dag milli kl. 17.30 18.
Glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botn-
langa. Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan 
án gólfefna. Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending 
fljótlega. Verð 55 millj. 

Einivellir 7  - Hafnarfjörður - 4ra með bílageymslu

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 4ra herbergja 
íbúð með sér inngang 109,6 fm. á fyrstu hæð ásamt stæði í 
bílageymslu vel staðsett í Vallarhverfi í Hafnarfirði.   
Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhúsi, þvottahúsi og 
geymslu.Verð 35.7 millj.

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG



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

 EFSTALEITI 14 - 103 RVK                                      49,1M

Sölusýning mánuudaginn 29. feb. kl. 18-18:30. 
Góð 132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá 
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil og 
vönduð sameign,sauna, heitir pottar, sundlaug, sameiginleg 
geymsla og þvottaaðstaða. Húsvörður.

OPIÐ HÚS

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

  ÁLFHÓLSVEGUR 111 -200 KÓP                   40,9 - 44,9M

Sölusýning þriðjudaginn 1. mars. kl. 17-17:30. 
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja, 88,8 - 106,4 fm íbúðir í 
nýju fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

 VALLAKÓR 2C - 203 KÓP                                      41,5M

Sölusýning þriðjudaginn 1. mars. 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. 

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

 ASPARHVARF 6 - 203 KÓPAVOGUR            VERÐTILBOÐ

Sölusýning mánudaginn 29. feb. milli kl 18 og 18:30. 
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

  SVANABYGGÐ Á FLÚÐUM          21,9M

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

  AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP                                  46M

Sölusýning mánudaginn 29. 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

  SKELJAGRANDI 1 -107 RVK                                   38,7M

Sölusýning þriðjudaginn 1. mars. kl. 18-18:30. 
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðarými 99,6 fm og bílskýli 28,3 alls 
127,9 fm. Íbúðin er laus strax.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

 BLÁSALIR 7 - 105 REYKJAVÍK                              46,9M

Sölusýning þriðjudaginn 1. mars. milli kl 17 og 17:30. 
Falleg og björt efri sérhæð ásamt innbyggðum bílskúr á 
jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, þvottahús, stofu, 
þrjú herbergi og tvö baðherbergi. Geymslurými er í bílskúr.

SKARPHÉPINN EIRÍKSSON gsm 699 0101

OPIÐ HÚS

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                          68,5M
OPIÐ HÚS

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

Sölusýning mánuudaginn 29. feb. kl. 17:30-18:00 og 
þriðjudaginn 1. mars kl. 17:30-18. Einbýlishús á einni 
hæð í Árbæ. Húsið skiptist í anddyri, gestasalerni, 
stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, þvottahús, 
fjölskyldur/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

  SAFAMÝRI 40 -108 RVK                                          29,5M

Sölusýning miðvikudaginn 1. mars. kl. 17:30-18:00.
Sérlega falleg 63,2 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi. Mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning.

OPIÐ HÚS

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

 ÆGISGRUND 12 - 210 GAR                                   51.0M

Sölusýning mánudaginn 29. feb. kl. 18-18:30.
Vel hannað 224,0 fm einbýlishús með fallegu útsýni yfir 
Arnarvogin. Í eigninni eru fjögur svefnherbergi, tvær stofur, 
tvö baðherbergi, stór 50fm. suðurverönd með lýsingu og 
heitum potti. 54,4 fm. tvöfaldur sérstæður bílskúr.

OPIÐ HÚS

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121



Vilt þú byggja á hagkvæman hátt?

Grindavíkurbær óskar eftir samstarfi við verktaka um byggingu lítilla íbúða. 
Um tvær tegundir lóða er að ræða, annars vegar fjölbýlishúsalóðir og hinsvegar raðhúsalóðir.  
Grindavíkurbær gerir þær kröfur að íbúðirnar verði hannaðar og byggðar á eins hagkvæman máta og hugsast getur.  
Gatnagerðargjöld í Grindavík eru með þeim lægstu á landinu og mun lægri en á höfuðborgarsvæðinu.

Dæmi:
Raðhúsalengja með 5 íbúðum og 600 m2 byggingareit: 9.000.000 –
Fjölbýli á þremur hæðum með 8-12 íbúðum og 440 m2 byggingareit: 13.100.000 –
Innifalið í gjöldum eru gatnagerðar-, lóða- og tengigjöld ásamt gjöldum vatns-, hita- og fráveitu. 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir lóðirnar sjálfar.*
Nánar upplýsingar veitir Ármann Halldórsson, sviðstjóri skipulags- og umhverfissviðs á netfanginu armann@grindavik.is

• Grindavík er vaxandi bær í mikilli sókn. Þar búa rúmlega 3.100 íbúar og atvinnuástand gott. 
• Fyrirséð að á næstu tveimur árum fjölgi störfum um á annað hundrað. 
• Skattar eru lágir og útsvar og fasteignaskattar með þeim lægstu á landinu. 
• Mikil eftirspurn er eftir húsnæði og þá ekki síst eftir smærri og hagkvæmum íbúðum. 
• Mikil eftirspurn á leigumarkaði og söluhorfur góðar.
• Grindavík er fjölskylduvænn og vinalegur bær. 
• Aðstaða til íþróttaiðkunnar er fyrsta flokks og æfingagjöld lág.
• Þjónustustig er hátt og þá er aðeins um 40 mínútna akstur á höfuðborgarsvæðið og 25 mínútna akstur á flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

GRINDAVÍKURBÆR 

*Verðin miðast við byggingavísitölu í febrúar 2016 og eru rúnuð upp.

www.grindavik.is • s. 420 1100 
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Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Efstasund 24 - 104 Reykjavík 
251 fm einbýli með aukaíbúð. Bílskúrinn er 60 fm og 
aukaíbúðin er um 60 fm. Aðalinngangur frá Hólsvegi en 
frá Efstasundi er inngangurinn í aukaíbúðina. Góð stað-
setning í 104 Reykjavík.
Verð 64,9 millj.
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltr. sími 783 1494 
eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson, lögg. fasteignasali.

Grandavegur 1 - 107 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 1. mars kl. 17:15-17:45

3-4 herb. íbúð á 1. hæð. Inngangur er beint innaf and-
dyri. Hurðir eru sérstakl. breiðar fyrir hjólastóla. Gólf í 
holi, herb., eldh., borðst. og stofu eru með nýju viðarpar-
keti. Þv.hús og sérgeymsla innangengt. Verð 46,5 millj.
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltr. sími 783 1494 
eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson, lögg. fasteignasali.

Frístundajörðin Þórisstaðir - Hvalfjarðasveit 
Jörðin sem er skráð lögbýli er 504,4 hekt. með fjölda 
fasteigna norðan við þjóðveg. Sunnan vegar eru 75 
sumarhúsalóðir og er þegar búið að gera 50 leigu-
samninga til 50 ára. Lóðirnar eru frá 0,6 - 1,6 hektarar. 
Jörð þessi gefur mikla möguleika fyrir ferðaþjónustu, frí-
stundaiðkun og sumarhúsabyggð. Verð Tilboð
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltr. sími 783 1494 
eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson, lögg. fasteignasali.

Norðurbyggð 9 a, b, c - 820 Þorlákshöfn
Rúmlega fokheld raðhús, 150 fm með bílskúr. Fullbúið 
að utan, að innan einangrað og komin rafmagnsgrind. 
Skipulag skv. teikn.: Forstofa, miðrými, eldhús og stofa 
í opnu rými, þvottahús, þrjú herb. og baðherb. ÝMIS 
SKIPTI SKOÐUÐ. Ásett verð 14,5-14,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, 
löggiltur fasteignasali 
sími 864 8090, eða snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Er með kaupendur að:
5 herb. sérbýli í Grafarholti, 

allt að 68 millj.

3-4 herb. íbúð í Grafarholti

5 herb. íbúð á Völlunum í Hf.

4 herb. íbúð á Völlunum í Hf.

Sérbýli í Áslandi í Hf.

Uppl. veitir Ágúst Valsson

í síma 611 6660

VANTA – VANTAR í – 103 – 105 – 108

Hef kaupanda af 3ja herbergja íbúð í póstnúmerunum 
103 - 105 - 108.

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson, 
löggiltur fasteignasali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI Í MATVÖRUM

Til sölu er öflugt framleiðsufyrirtæki á matvör-
um. Velta var 34 milljónir árið 2014, 44 milljónir 
á síðasta ári, áætluð velta fyrirtækisins er 110 
milljónir á þessu ári. Fyrstu tveir mánuðir eru í 
samræmi við áætlun.

Fyrirtækið selur ferska tilbúna rétti, brauð-
meti, kökur o.fl. m.a. til stórmarkaða, mötu-
neyta og veitingahúsa.

Miklir möguleikar í vöruþróun. Miklir mögu-
leikar á aukningu viðskiptamanna og markaða.

Unnið er að vöruþróun og sérframleiðsu fyrir 
einn stærsta verslunaraðila landsins, sem mun 
skila félaginu miklum viðskiptum.

Upplýsingar aðeins gefnar á skrifstofu.  
Óskar Thorberg, MBA fyrirt.ráð gjafi og lögg. fast.sali.  
sími 659 2555, eða oskar@fasteignasalan.is

Hlíðarhjalli 28 - 200 Kópavogur
Hlíðarhjalli með möguleika á aukaíbúð. Glæsilegt einbýli 
302 fm á besta stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er 
innst í botnlanga neðst í Hlíðarhjallanum og er ekkert 
hús sunnan við húsið.
Verð 79,9 millj.
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltr. sími 783 1494 
eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson, lögg. fasteignasali.

Páll GuðjónssonHafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Svavar Þorsteinsson Elín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar Traustasson

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Haraldur Guðjónsson Halla Sigurgeirsdóttir

Vantar



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 fjöl-
býlishús 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 sjávarkam-
binn 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

LUNDUR 1
• 200 KÓP. 
• 143 fm 
• 3ja herb. 
• Glæsileg íbúð.  
• Yfirbyggðar svalir. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 57,8 millj. 

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan.  
• Verð 75 millj. 

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 mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30. 

TRÖLLAKÓR 13
• KÓP.  
• 4ra. herb.  
• Jarðhæð með sér inngangi.  
• Stór verönd.  
• Falleg íbúð.  
• Stæði í lokaðri bílageymslu.  
• Verð 41,5 millj.

NÝHÖFN 3 
• 210 Gbæ.  
• 161 fm.  
• Glæsileg 4ra. herb. 
• Bílskúr.  
• Mikið útsýni.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Verð 62.9 millj. 

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 4ra og 5 herb. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla. 

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
 

SÓLEYJARIMI 13
• 112 Rvk. 
• Glæsilegar nýjar íbúðir. 
• Sérinngangur.  
• 3ja herb. 
• 144 fm.  
• Mikið útsýni.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Gólfhiti.  

SÓLVALLAGATA 3
• 107 Rvk.  
• 92,6 fm, ósamþykkt risíbúð á þessum góða stað.
• Verð 30,9 millj.  

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

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. 

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga. 

NAUSTAVÖR 8-12
• 200 Kóp. 
• 4ra herb.  
• Álklætt hús. 
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.  
• Verð 44,5 millj.

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

50 ára +

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING
LANGALÍNA 28-32
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi Garðabæ



Ertu í söluhugleiðingum?
Fagleg þjónusta • Frítt söluverðmat.

Hulda Einarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali 

s. 899-5224 
hulda@brufast.is

Magni Ómarsson  
Löggiltur fasteignasali  

s. 865 6937
magni@brufast.is

Selás 5, Reykjanesbæ

BRÚ fasteignasala kynnir fallegt staðsteypt 293 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
við Selás 5.  Tvær auka íbúðir eru í húsinu með sérinngangi  auk 47,2 m2 bílskúrs.
Húsið er steinað að utan og með stórum svölum og lóð er grófjöfnuð . Allir veggir 
eru hlaðnir og pússaðir og gólf flísalögð með gólfhita. Verð 59 millj.
Helga Pálsdóttir, löggiltur fasteignasali • s. 8222-123 • helga@brufast.is

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

Helga Pálsdóttir  
Lögg.fasteignasali  
S: 822 2123
helga@brufast.is

Sími: 54 60 600 • Ármúla 8, 108 Reykjavík
www.kaupstadur.com • www.kaupstadur.net

Við gerum ekki kröfu um  
að vera besta fasteignasalan  
en við viljum vera næstbesta.

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Við seljum fasteignir!
Ef þú vilt selja fasteign hafðu samband við okkur.
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

Við erum alltaf við.  Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
www.lundur.is • lundur@lundur.isBjörn Stefánssson

sölufulltrúi
s. 698 9056

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 848 6352
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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TIL LEIGU

Magnús Kristinsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Hverfisgata 78, 101 Reykjavík
Verslunarhúsnæði
Stærð samtals um 250-300 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til leigu ca. 250-300 fm. húsnæði á jarðhæð og í kjallara Hverfisgötu 78 í Reykjavík. Húsnæðið gæti 
hentað fyrir verslun, veitingastað eða aðra þjónustu. Góð staðsetning í miðbænum. Í boði er langtíma 
leigusamningur. Húsnæðið er laust strax. 

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

Gistiheimilið A10 Deluxe, Aðalstræti 10, Reykjanesbæ
Glæsilegt 3* gistiheimili með 11 vönduðum herbergjum og stúdíóíbúð. 
Einstakt fjárfestingartækifæri t.d. fyrir samhent hjón eða fjölskyldu til að láta 
fallega fasteign vinna fyrir sig á öruggan og þægilegan hátt.

GISTIHEIMILI TIL SÖLU

Fyrirtækjasalan
SUÐURVER
1987-2015 | Lækjartorgi 5

516-0000 | fyrirtaeki.is | fyrirtaeki@fyrirtaeki.is
Guðrún Hulda Ólafsdóttir, hdl. og löggiltur fyrirtækjasaliJóhannes Már Sigurðarson, hdl. | Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-, og skipasali.

1987-2016 | Lækjartorgi 5

Hrísholt 5 210 Garðabær

Hóll þjónustu- og viðskiptamiðlun Sími: 450-0000 KYNNIR: 
Glæsilegt, einstaklega rúmgott og vel byggt einbýli á góðum 
útsýnisstað í Garðabæ með stórum innbyggðum tvöföldum bílskúr.  
Efri hæðin er mjög björt og falleg með mikilli lofthæð. Þrjú bað-
herbergi, gestasnyrting og sauna eru í húsinu sem er skráð 320,4 fm. 
Frábært útsýni af báðum hæðum yfir Reykjanesið, Bessastaði og 
Skerjafjörðinn allt til Snæfellsjökuls.

HAFÐU SAMBAND!

OpIð HúS! 
Mánudaginn 29. febrúar 

17:15 - 17:45

Elías Haraldsson  s. 777 5454
Lögg. fasteignasali   
elias@hollfasteignasala.is

89.900.000



Viðargólf og lakkað parket ætti ekki að rennbleyta við þrif. Við 
dagleg þrif ætti að nota þurra rykmoppu eða ryksuga yfir gólf-

ið og passa að smella burstanum á ryksuguhausnum niður. 
Burstinn verður einnig að vera heill og hreinn svo ekki nudd-

ist sandkorn eða annað eftir gólfinu. Þegar skúra þarf gólf-
ið ætti að vinda moppuna vel og þurrka gólfið fljótt á eftir. 

Nota þarf viðeigandi hreinsiefni á gólfið og fjá ráðlegging-
ar um það hjá fagmanni í gólfefnaverslunum. Ekki má til 

að mynda nota sömu sápur á lakkað gólf og olíuborið 
eða lútað gólf. Á olíuborið gólf henta feitar sápur en 

þær skilja aftur á móti eftir fituhúð á lökkuðum 
fleti svo gólfið lítur út fyrir að vera óhreint.

Heimild: Bigisson.is

 Bannað að Bleyta

Elsta gólfteppi eða gólfmotta 
sem vitað er um í heimin-
um er Pazyryk-teppið svo-
kallaða sem talið er vera frá 
fimmtu eða fjórðu öld fyrir 
Krist. Teppið fann fornleifa-
fræðingurinn Sergei Ivanovich 
Rudenko árið 1949 í Síberíu í 
grafhýsi í Pazyryk-musterinu í 
Altai-fjöllum. Það er 200 x 183 
cm að stærð og er í góðu ásig-
komulagi.

Ekkert er nákvæmlega vitað 
um uppruna þess eða höf-
und en þó er talið að teppið 
sé upprunnið í Armeníu eða 
Kákasus en það er tuftað með 
tækni sem þekktist þar. Rauði 
liturinn er unninn úr skordýri, 
Armenian cochineal, sem Ar-
menar voru þekktir fyrir að 
vinna rauðan lit úr sem kallað-
ist Vordan karmir, eða orma-
rauður. Þá þykir hestamunstr-
ið minna á armenskt munstur.

Teppið er geymt í Hermi-
gate safninu í St. Pétursborg í 
Rússlandi.

Heimild: wikipedia.org

 Elsta motta  
í heimi

Hreinar flísar
Eins og annað geta flísar orðið 
skítugar, bæði í eldhúsinu og á 
baðinu. Að þrífa flísar er ekki 
sérlega gefandi verknaður sér 
í lagi þegar oft reynist erfitt að 
ná verstu blettunum. Ráð sem 
Leiðbeiningastöð heimilanna 
gefur á heimasíðu sinni ættu 
þó að auðvelda leikinn aðeins. 
1. Stráið matarsóda á svamp 
og nuddið yfir óhreinindin. 
Þvoið af með vatni. 
2. Hrærið saman í þykka 
blöndu ediki og lyftidufti eða 
matarsóda og sítrónusafa. 
Þessu er nuddað á flísarnar 

og látið bíða í 3 til 
4 klukkustund-

ir og þvegið 
síðan af með 
volgu vatni 
og góðum 
klút. 
3. Sítrónu-
safi einn 

og sér getur 
verið ágætur. Þá 

er sítróna skorin í 
tvennt og sárinu nudd-

að yfir óhreinindin, látið liggja 
smástund og þvegið af.

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 

og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 

og léttir þrif.

Stigahúsateppi

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Sérverslun með teppi og parket

Mikið úrval!

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Kynningarblað HEimilið
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„Það þurfti reynd-
ar að gera ákveðið 
samkomulag um 
þetta á heimilinu. 
Arkitektinn kom 
meira að segja að 
því. Við sömdum 
um að ég fengi að 
ráða flísunum á 
gólfinu og maður-
inn minn flísun-
um á veggjunum. 

Hann var ekkert spenntur fyrir 
þessari hugmynd minni fyrst,“ segir 
Katrín Ingjaldsdóttir en heimilið 
hennar skartar einu hressilegasta 
baðgólfi sem sést hefur.

Hún segir eiginmanninn hafa 
fallið fyrir munstrinu þegar flís-
arnar voru komnar á gólfið og hvor-
ugt þeirra fái leið á því.

„Hann elskar þetta í dag, finnst 
þetta æðislegt, enda lífgar þetta 
svo upp á baðherbergið. Við tókum 
baðherbergið í gegn fyrir tveim-
ur árum og því er komin reynsla á 
það. Ég var alltaf ákveðin í að gera 
eitthvað brjálað við gólfið og hafði 
verið að skoða munstraðar flísar á 
netinu. Það var sérstaklega gaman 
að raða þeim saman. Bryndís Eva 
Jónsdóttir innanhússarkitekt hafði 
teiknað upp fyrir okkur nokkrar út-
gáfur af baðherberginu og hjálpaði 
okkur líka með þetta.

Hvernig verður gestum við?
„Það verða allir yfir sig hrifnir, en 
það eru allir orðnir vanir þessu frá 
okkur, við eigum svona hluti til. 

Tröppurnar hjá okkur eru til dæmis 
með ólíkum mottum á hverju þrepi. 
Það hafði maðurinn minn séð á 
Spáni og fannst afar flott. Sá sem 
teppalagði tröppurnar fyrir okkur 

átti ekki til orð, en í lokin varð hann 
þó stoltur af verkinu. Það var eins 
með þann sem lagði flísarnar á bað-
gólfið, hann hristi hausinn,“ segir 
Katrín hlæjandi.
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Sérstakt samkomulag þurfti að gera milli hjónanna, hún fékk að ráða gólfinu, hann 
fékk að ráða veggjunum.

Gestir verða yfir sig hrifnir af baðgólfinu. mynd/anton brinK

Svona leit baðherbergið út áður en breytingar hófust.  mynd/Katrín inGjaldSdóttir

Gera þurfti samkomulag um gólfefnið
Val á gólfefni getur vafist fyrir fólki enda þarf gólfið að standast tímans tönn. Sumir láta þetta þó ekkert vefjast fyrir sér og eru óhræddir 
við að breyta hressilega til. Katrín Ingjaldsdóttir var óhrædd við að leggja krassandi gólfflísar á baðherbergisgólfið.
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YUMI BORĐ kr. 28.400

AMI STÓLL kr. 19.900PRALINE PULLA kr. 23.700

GRACE STÓLL kr. 19.900

FRÁBÆRT ÚRVAL
AF PÚĐUM

DIONE STÓLL kr. 103.400

FLINGA 160 CM kr. 16.700
FLINGA   80 CM kr.  9.800

BETINA SJÓNVPARSSKENKUR kr. 107.400

RECAST SVEFNSÓFI kr. 129.900

SMILE LEĐURSÓFI cm kr. 332.500

BETINA EIKARSKENKUR 200 cm kr. 142.900

ZEAL SVEFNBEKKUR kr. 79.900



Áhugi Kjartans á ljósum vaknaði 
snemma enda er fjölskyldan ná-
tengd áhugamálinu. „Foreldrar 
mínir eiga ljósaverslunina Raf-
kaup og ég byrjaði snemma að 
vinna þar og hannaði lýsingu með-
fram námi,“ segir Kjartan sem út-
skrifaðist sem innanhússarkitekt 
frá við Istituto Superiore di Archi-
tettura e Design (ISAD) í Mílanó á 
Ítalíu árið 1998. Hann starfaði við 
fagið í nokkur ár og hannaði auk 
þess nokkur ljós. Hins vegar rak 
hann sig á að þekkingarleysi hans í 
framleiðsluferlinu háði honum, og 
ákvað hann því að taka masters-
gráðu í húsgagnahönnun og -fram-
leiðslu í Rhode Island School of 
Design (RISD) árið 2014.

Í útskriftarverkefni sínu hann-
aði hann fimm lampa. Hreyfan-
leiki og tengsl við notandann voru 
Kjartani hugleikin við hönnunina. 
„Mig langaði til að búa til hreyfan-
lega lampa sem fólk gæti snert og 
stjórnað með einfaldri hreyfingu,“ 
segir Kjartan.

Við hvað er hann að fást í dag? 
„Maður er eins og hljómsveit sem 
fylgir eftir plötu. Nú er ég að 
fylgja eftir þessum lömpum og 
ljósum sem ég hannaði í útskrift-
arverkefni mínu og hef verið á 
sýningum víða um heim að með-
altali annan hvern mánuð,“ svar-
ar Kjartan sem hefur síðastliðna 
mánuði ferðast til Los Angeles, 
Frakklands og víðar auk þess sem 
hann mun taka þátt í Hönnunar-
Mars á Íslandi.

Kjartan gengur með fjölmargar 
fleiri ljósahugmyndir í maganum 
og næsta skref er að koma þeim 
í framleiðslu hvort sem það verð-
ur hér á landi eða erlendis. Nokk-
ur af ljósum Kjartans eru fram-
leidd hér á landi en hann er ekki 
bjartsýnn á að það gangi til fram-
tíðar sér í lagi vegna hás flutnings-

kostnaðar. „Þetta eru sérsmíðuð og 
fremur dýr ljós sem ekki er mikill 
markaður fyrir hér á landi og því 
flest keypt utan landsteinanna,“ 
segir Kjartan.

Hönnun hans má skoða á  
www.kjartanoskarsson.com

Vinnur með hreyfanleika og tengsl
Kjartan Óskarsson húsgagnahönnuður og innanhússarkitekt er höfundur fallegra ljósa. Hann hlaut meðal annars verðlaun fyrir hönnun 
sína á alþjóðlegri hönnunarsýningu í New York á síðasta ári. Nú ferðast hann milli sýninga til að kynna ljósin sín.

Halo Lava. Veggljós úr hrauni.Forester. Skógurinn var innblásturinn 
við hönnun þessa ljóss. Stilka ljóssins er 
hægt að hreyfa og beina í ýmsar áttir. 

Halo Mirror. Ljósinu er stjórnað með 
því að snúa hringlaga lampanum.

Halo. Styrk ljóssins er hægt að breyta 
með því að toga í leðurreimina sem 
heldur lampanum uppi.

 Ég hef verið á sýn-
ingum víða um heim að 
meðaltali annan hvern 
mánuð.

Kjartan Óskarsson
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Hollenskir blómapottar með lýsingu fyrir þá sem vilja hafa nýstárlega
og sérlega glæsilega aðkomu að fyrirtæki sínu eða heimili.

Pottarnir eru gerðir úr sérstaklega sterku plasti sem þolir vel íslenska veðráttu, 
snjó, frost, rigningu og rok. Rafkerfið er mjög aðgengilegt, með sparperum  
og nota lítið rafmagn.

Margar stærðir, allt frá litlum upp í risastóra potta.

Nánari upplýsingar er að finna á www.zolo.is, eða í síma 615 3333

Þetta sérðu ekki 
hvar sem er…...
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Hjá okkur færðu kubbaljós 
 í ýmsum litum

Veggljós  -  Loftljós  - Útiljós 
Íslensk framleiðsla  - Tökum við sérpöntunum 
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Ég held að ég sé 
loksins að finna minn 
eigin stíl, sem mun fylgja 
mér áfram. 

Ester Inga Óskarsdóttir

Ester Inga Óskarsdóttir förðunar-
fræðingur segist alltaf hafa haft 
áhuga á hönnun heimilisins, skreyt-
ingum og breytingum og finnur hún 
þeim áhuga farveg á hugmyndasíð-
unni Allt sem gerir hús að heim-
ili, sem hún heldur úti ásamt Krist-
jönu Diljá, elstu dóttur sinni. „Ég 
hugsa mikið um hönnun heimilis-
ins, við hjónin hönnuðum og byggð-
um húsið okkar í Kjósinni sjálf svo 
það er nákvæmlega eins og við vild-
um, svo hefur fjölskyldan stækkað 
og breyst svo húsið er endurskipu-
lagt jafnóðum ef okkur finnst þurfa 
þess,“ segir hún.

Hlutir án hlutverks teknir
Í herbergi dótturinnar sem nýlega 
var tekið í gegn voru í fyrir breyt-
ingu gömul húsgögn frá Ikea, öll úr 
sömu línu sem báðar dætur Esterar 
höfðu notað og var herbergið málað 
pastelgrænt og hvítt. „Ég byrjaði á 

að mála græna vegginn svartan en 
þeir hvítu fengu að halda sér. Dótt-
irin fékk nýtt rúm sem er 120 senti-
metrar á breidd og ég tók fataskáp-
inn út. Í staðinn setti ég kommóð-
ur, tvær saman sem mynda í leiðinni 
skenk fyrir sjónvarpið, spegil og 
fleira. Ég keypti nýtt skrifborð og 
myndahillur, skipti um gardínur og 
púða. Ég límdi líka nokkrar svartar 
doppur á hvíta vegginn sem er allt-
af hægt að taka af, minnkaði smádót 
og tók út hluti sem höfðu ekki hlut-
verk,“ lýsir Ester.

Góð ráð
Beðin um nokkur góð ráð fyrir þá 
sem eru í sömu sporum, að breyta 
barnaherbergi í unglingaherbergi 
segist Ester mæla með að rúmið sé 
haft nógu breitt, þetta sé líklega síð-
asta rúmið sem keypt verði handa 
barninu og það getur jafnvel tekið 
það með sér þegar það flytur að 

heiman. „Gott er að nota hlutlausa 
liti á veggjum og húsgögnum og 
nota frekar liti til að skreyta. Hafa 
unglinginn með í ráðum, þeir vita 
oft hvað þeir vilja eða hvað þarf að 
leggja áherslu á. Sniðugt er að hugsa 
herbergið út frá áhugamáli, ef ungl-
ingurinn er bókaormur þarf góðar 
bókahillur, ef hann hefur áhuga á 
tölvum þarf hann frekar gott pláss 
fyrir tölvu og þess háttar. Setjið 
bara það inn í herbergið sem hefur 
notagildi eða það sem unglingnum 
finnst fallegt, öðru er ofaukið.“

Ef herbergið er lítið er sniðugt til 
að láta það virðast stærra að nota 
ljósa liti og stóra spegla og setja 
hillur svolítið hátt upp fyrir það 
sem minna er notað. „Mér finnst 
góð hugmynd að hafa lítinn sófa 
eða stóla í unglingaherbergjum svo 
vinirnir þurfi ekki að sitja á rúm-
inu þegar þeir eru í heimsókn. Svo 
er tilvalið að skoða netið, bestu hug-

myndirnar koma oft þegar maður 
skoðar myndir af öðrum rýmum. 
Þá má líka athuga hvort það megi 
breyta þeim húsgögnum sem eru til 
fyrir, filmur sem eru límdar á hús-
gögn og málning getur breytt heil-
miklu og oft óþarfi að kaupa allt 
nýtt.“

Fann sinn stíl
Ester er mikið fyrir að breyta til á 
heimilinu og segist þurfa að prófa 
alla möguleika séu þeir margir. 
„Svo getur einn nýr hlutur inn á 
heimilið orðið til þess að ég þarf að 
breyta öllu en það er bara gaman,“ 
segir hún og brosir. Einfaldur stíll, 
skandinavískur með fáum og fal-
legum, hlýjum hlutum og húsgögn-
um, viður og gler heilla Ester mikið 
núna. „Ég held að ég sé loksins að 
finna minn eigin stíl, sem mun 
fylgja mér áfram en ég er búin að 
prófa þá marga í gegnum árin.“

Gott að hafa unglinginn með í ráðum
Þegar börnin eldast og stækka þarf að laga herbergin þeirra að breyttum þörfum og áherslum. Ester Inga Óskarsdóttir er nýbúin að 
breyta herbergi dóttur sinnar sem er á þrettánda ári þannig að það hæfi hennar aldri. Hún deilir hér góðum ráðum um breytingar. 

Ester málaði einn vegginn 
í herbergi dóttur sinnar 

svartan en húsgögnin eru 
í hlutlausum litum.

MYNDIR ÚR EINKASAFNI

Gott er að rúmið fyrir unglinginn sé 
nógu breitt, það er líklega síðasta 
rúmið sem keypt er af foreldrunum.

Óþarfi er að hafa annað en það sem 
hefur notagildi í herberginu og það 
sem unglingnum finnst fallegt.

Fataskáp var skipt út fyrir tvær 
kommóður. Þær mynda skenk fyrir 
sjónvarp, spegil og ýmsa smáhluti. 

 Opið virka daga 9 -18,  laugardaga  11- 16.  –  www.rafkaup.is

Wireflow frá

Hönnuður er Arik Levy
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„Það fyrsta sem ég geri er að skil-
greina þarfir og óskir fólks sem 
geta verið afar mismunandi,“ 
segir Anna sem lærði innanhúss-
arkitektúr í Konstfack University 
College of Arts, Crafts and De-
sign í Stokkhólmi en hefur starf-
að sem innanhússarkitekt á Ís-
landi frá árinu 2000. „Sumir vilja 
sturtu meðan aðrir kjósa bað-
ker, sumir leggja áherslu á mikið 
geymslupláss, aðrir hafa sér-
stakt þema í huga á borð við „old 
country“ eða nútímalegan míní-
malisma,“ segir Anna sem hlust-
ar ávallt á óskir fólks en heldur þó 
alltaf tryggð við eigin stíl. „Bað-
herbergin sem ég hanna eru afar 
fjölbreytt en mér finnst að hönn-

unin megi ekki vera æpandi held-
ur eigi fólk að finna fyrir vellíðan 
þegar það kemur inn í herbergið,“ 
segir Anna sem er hrifin af nátt-
úrusteini og vill helst af öllu nota 
náttúruefni í hönnun sinni.

Fúskið kostar
Anna segist ávallt setja notagildi 
í fyrsta sæti. „Baðherbergi er 
eitthvað sem maður notar mikið 
og þarf því að virka,“ segir hún 
og er afar umhugað um að öll 
vinna í kringum baðherbergið sé 
unnin fagmannlega. „Það er afar 
heimskulegt að fúska við baðher-
bergið. Tjón sem verður vegna 
raka í illa frágengnum flísum eða 
skápum getur skemmt heilt hús. Þá 

ætti fólk einnig að hugsa sig tvisv-
ar um áður en þau kaupir ódýr 
blöndunartæki því ef þau bila og 
eru innfelld getur verið afar dýrt 
að rífa allt upp,“ segir Anna.

Lýsingin er mikilvæg
Anna segist leggja mikla áherslu 
á góða lýsingu á baðherbergj-
um. „Ég er alltaf að predika yfir 
fólki um að á baðherberginu þurfi 
að geta verið allt frá skurðstofu-
ljósi og niður í spa-lýsingu,“ segir 
hún og telur gott að vera með lýs-
ingu á nokkrum stöðum á baðinu. 
„Ég veit að fólki finnst til dæmis 
þægilegt að geta haft dempað ljós 
ef það þarf að fara á baðherberg-
ið á nóttunni.“

Lýsing og notagildi í fyrirrúmi
Anna Hansson innanhússarkitekt segir frá því sem hún hugar að við skipulagningu baðherbergis og sýnir tvö falleg baðherbergi sem hún 
hefur sjálf hannað. Hún segir notagildið skipta mestu máli en lýsing sé einnig stór þáttur í því að auka vellíðan íbúanna.

Þetta baðherbergi var frekar stórt en töluvert ílangt sem var dálítil áskorun. Mósaíkröndin í kringum salernið 
gefur herberginu mikinn svip en að öðru leyti er hönnunin frekar dempuð.

Eigendur óskuðu eftir miklu geymsluplássi. Anna leysti það með því að setja speglaskáp sem þekur 
stóran hluta veggjarins. Spegillinn gefur tilfinningu fyrir stærra rými og skápurinn gefur mikið geymslu-
pláss. Liturinn var valinn í samráði við eigendur og kemur fallega út svona jöklablár á móti svörtu.

Það getur verið þrautin þyngri 
þegar plássið á baðherberginu er 
ekki mikið. Fólk í litlum baðher-
bergjum um allan heim glímir við 
nokkur sameiginleg vandamál 
eins og þau sem fara hér á eftir.

Hvar á að geyma klósettrúll-
urnar? Þegar plássið fyrir rúlluna 
sem er í notkun er varla nægt er 
nánast ómögulegt að finna pláss 
fyrir aukarúllurnar. Niðurstað-
an er yfirleitt sú að stafla þeim 
upp á vatnskassann (ef hann er 
ekki innbyggður það er að segja) 
eða troða þeim ofan í skúffu. Og 
gefa gestum þar með tilefni til að 
skoða í einkahirslurnar.

Of heitt! Eftir sturtuna getur 
orðið verulega heitt inni á litlum 
baðherbergjum, sérstaklega þeim 
gluggalausu. Þegar ætlunin er svo 
að blása hárið eftir heitu sturt-
una er orðið nánast ólíft þar inni. 
Afleiðingin af því er rauðar kinn-
ar og sviti.

Ekkert skraut. Þeir sem vilja 
hafa fallegt í kringum sig þurfa 
að finna hagkvæmar  lausnir ef 
þeir vilja hafa skraut inni á litla 
baðherberginu sínu. Lausnin 
gæti verið sú að hengja einfald-
ar myndir á veggina eða setja hill-
ur hátt uppi til að setja blóm eða 
skrautmuni á.

Ekkert pláss á baðinu
Geymslupláss er oft af skornum skammti.

Nokkur trix
Anna gefur nokkur ráð sem hún 
hefur notað við vinnu sína.

l  Speglar geta hjálpað til við að 
láta rými sýnast stærra.

l  Grunnir skápar spara pláss 
og eru oft mun þægilegri en 
djúpir skápar á baðherberg-
inu.

l Eitt af því sem gleymist oft 
við hönnun sturtuklefa er 
staður fyrir fólk að leggja 
frá sér sjampó og sápur. 
Anna reynir iðulega að hafa 
slíkar geymslur innfelldar 
og telur það smáatriði sem 
skipti miklu máli.

Það er afar heimsku-
legt að fúska við baðher-
bergið.

Anna Hansson

Uppþvottavélar

Helluborð

Ofnar
Háfar

Kæliskápar

Mán. - föst. kl. 10-18 · Laugardaga kl. 11-15
friform.is

Viftur

SANNKALLAÐ
PÁSKAVERÐ

Nú í AÐdRAgANdA PÁSKANNA höfum ViÐ ÁKVEÐiÐ 
AÐ bjóÐA oKKAR ALbEStA VERÐ

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

AFSLÁTTUR

15% 
AF ÖLLUM INNRÉTTINGUMTIL PÁSKA

20% AFSLÁTTUR AF 
RAFTæKjUM

VÖNDUÐ RAFTæKI Á VæGU VERÐI

HEiMiLið Kynningarblað
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði, úrval
og gott verð!

Speglaskápar með ljósi
verð frá 20.400

Sturtuklefar úr 
hertu öryggisgleri 
með 16 hjólum, 
sturtustangarsetti, 
og heilum horn-
lista. Sturtubotn 
með lausri svuntu 
og vatnslás.og vatnslás.

WC í vegg/gólf með mjúkloku
verð 31.519 Salerniskálar með setu

margar gerðir, verð frá 16.900
Innrétting með handlaug
45 x 31 cm. verð 26.690

Handklæðaofnar
verð frá 11.671

Salerni frá
Ceramics gala
30 ár á Íslandi

Baðherbergisdagar!

Glæsilegt úrval
blöndunartækja

verð frá 8.900

Sturtuhorn án botns
Verð frá 30.500

Sturtuhorn með botni
Verð frá 35.100

Sturtuhorn rúnað
Verð frá 30.500

Verð frá 45.300

Sturtuvængir
Verð frá 29.600

Mikið úrval baðinnréttinga
með postulínshandlaug
Stærð frá 45 til 120 cm.



Grænar plöntur á baðið
Grænar plöntur og blóm lífga upp á hvers konar rými 
svo um munar. Baðherbergið er kannski ekki sá staður 
sem fólki dettur fyrst í hug þegar raða á blómum en þó 
geta margar plöntur þrifist vel inni á baðherbergi.

Aloe vera-plantan getur haft það fínt inni á baðher-
bergi. Hún þarf ekki mikla birtu og ekki mikið vatn, rak-
inn inni á baðherberginu getur því vel haldið henni í 
góðum gír. Hana er líka gott að hafa við höndina við 
spegilinn en gelið úr plöntunni er gott á viðkvæma húð.

Tannhvassa tengdamömmu eða indjánafjöður má 
vel loka inni á baðherbergi. Hana þarf afar sjaldan að 
vökva og hún plummar sig því vel í rakanum frá sturt-
unni. Þó tannhvöss sé er þessi planta sérstaklega góð 
í að hreinsa andrúmsloftið og fer því vel hvar sem er á 
heimilinu.

Bambus spjarar sig líka afar vel inni á baði. Stað-
setningin þar inni gæti þó skipt máli þar sem hann vex 
hratt. Hann fer því best þar sem hann hefur pláss til að 
vaxa upp og getur vel staðið á gólfi.

Rakt og gluggalaust  umhverfi henta orkídeum 
líka ágætlega. Þær eru líka sérstaklega fallegar og gera 
mikið fyrir herbergið þó þær blómstri ekki í langan 
tíma.

NJÓTTU ÞESS AÐ GERA
BAÐHERBERGIÐ AÐ VERULEIKA

FINGERS 70x120 cm
•	Ryðfrítt stál

JAVA 50x120 cm
•	Ryðfrítt stál

COMB 50x120 cm
•	Ryðfrítt stál

Vagnhöfða 11  -  110 Reykjavík   -       577 5177  -  www.ofnasmidja.is

hafðu það notalegtm i ð s t ö ð v a r o f n a r

HönnunarMars fer fram í Reykjavík 
í áttunda sinn dagana 10.–13. mars. 
Þar er hönnun kynnt sem atvinnu-
grein sem byggir á traustum grunni 
og gegnir veigamiklu hlutverki í 
samtímanum. HönnunarMars er 
frábær vettvangur fyrir almenn-
ing til að kynna sér það nýjasta og 
ferskasta í hönnun og kaupa beint 
frá listamanninum sjálfum.

Fjölmargir viðburðir verða á dag-
skrá þessa daga en þar sameinast 
allar greinar hönnunar; fatahönn-
un, arkitektúr, húsgagna- og inn-
anhússhönnun, grafísk hönnun og 
vöruhönnun.

Meðal viðburða má nefna sýn-
ingar, fyrirlestra, uppákomur og 
innsetningar og er ókeypis inn á 
flesta viðburði HönnunarMars, þ. á 
m. viðburði sem eru sniðnir að fjöl-
skyldufólki.

Viðburðir HönnunarMars eru 
skipulagðir af íslenskum hönnuð-
um og arktitektum en á hverju ári 
taka um 400 manns þátt. Hönnun-
arMars vekur sífellt meiri athygli 
utan landsteinanna og sækja hann 
árlega fjöldi erlendra þátttakenda 
enda fyrir löngu búinn að sanna sig 
sem mikilvægt hreyfiafl í íslensku 
samfélagi.

Dagskrá og nánari upplýsingar má 
finna á www.honnunarmars.is, á 
Facebook og Instagram (@design-
march). 

Fersk hönnun

heImIlIð Kynningarblað
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til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

 Snjómokstur

NISSAN Micra visia. Árgerð 2013, 
ekinn 108 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.301292. Á staðnum.

MMC Pajero did. Árgerð 2004, ekinn 
222 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.106895. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kia cee’d EX world cup edition. Árgerð 
2015, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.280157. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ GL 350 blue 
tec. Árgerð 2011, ekinn 75 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.490.000. 
Rnr.270075.

BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 
30d. Árgerð 2012, ekinn 80 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.900.000. 
Rnr.991374.

TOYOTA Auris sol. Árgerð 2008, ekinn 
127 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.991449. Tilboð kr: 
1.590.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Honda CR-V Lifestyle, 6/2015, ek 41 
þús km, bensín , bsk, ásett verð 5.390 
þús, raðnr 220536.

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.

ÞJÓNUSTA

 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.

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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 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

MASALA eHf. 

NÝSMíðI oG vIðHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald. Erum farnir 
að taka niður tímapantanir f. 
sólpallasmíði f. sumarið 2016.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi og 663 
3955 Ragnar

HúSAvIðGeRðIR - 
NÝByGGINGAR

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

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Nudd

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

 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.

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta - 
Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf 
ehf S. 845 5976

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

kAUpUM GULL - JÓN & 
ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

STAðGReIðUM oG LÁNUM 
úT Á: GULL, DeMANTA, 

vöNDUð úR oG MÁLveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

HARðvIðUR TIL 
HúSAByGGINGA. SJÁ 
NÁNAR Á: vIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

HEILSA

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 flug

LæRðU fLUGvIRkJUN!
Nýr flugvirkjabekkur í haust. Innritun 
er hafin. Námið kennt hér á landi. 
Nánari upplýsingar á Flugskóli.is

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.LeIGUHeRBeRGI.IS
STARfSMANNABúSTAðIR 

fyRIR veRkTAkA, 
LÁGMARkSALDUR 25 ÁRA.

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

 Atvinnuhúsnæði

GÓð fJÁRfeSTING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

fyRSTI MÁNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

SAMHJÁLp
óskar eftir öflugum einstaklingi 

í símasölu á dagvakt. Góð 
laun í boði. Tölvufærni og góð 

íslenskukunnátta áskilin.
Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.10-18 alla virka daga eða á 

fjaroflun@samhjalp.is

Óskar eftir duglegum starfsmönnum 
alla virka daga í Bakaríið Kornið 
Árbæ, Lækjargötu og Hafnarfjörð. 
Áhugasamir sendi umsókn á 
tölvupóstinn umsokn@kornid.is

 Atvinna óskast

vANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
JÁRNABINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800  Aðalfundur

Aðalfundur Rauða krossins í Kópavogi verður  
haldinn 14. mars 2016 kl. 20 í Rauðakrosshúsinu 
Hamraborg 11, 2. hæð, Kópavogi.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf 

 

Stjórnin

 

www.redcross.is/kopavogur

Kosið verður til hluta stjórnar og formanns.
Ka�veitingar að sýrlenskum hætti.
Félagsmenn og sjálfboðaliðar eru hvattir til að mæta

Umræða um fordóma

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar 
framkvæmdir:  

 Reykjanesvirkjun—Breytingar á staðsetningu og 
stærð mannvirkja 

 Efnistaka sunnan Högnhöfða í landi Úthlíðar, 
Bláskógabyggð 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, Reykjavík og á www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  29. 
mars 2016. 

fundir / mannfagnaður

tilkynningar

heilsa

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi





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.

Elskulegur pabbi, tengdapabbi, 
fyrrverandi eiginmaður,  

afi og langafi okkar,
Þórir Þórarinsson

Þverbrekku 4, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans  

 í Kópavogi föstudaginn 19. febrúar.  
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju  

miðvikudaginn 2. mars kl. 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Samtök 

lungnasjúklinga (lungu.is).

Elí Þór Þórisson Kristín Birna Gísladóttir
Brynjar  Logi Þórisson Ásta Kristín Bjartmarz
Ingimar Trausti Þórisson
Kristín Elídóttir
afa- og langafabörnin.

Ástkær eiginkona,  
móðir, tengdamóðir og amma,
Magnhildur Gísladóttir

þroskaþjálfi, 
Norðurbakka 25c, Hafnarfirði,

lést þann 25. febrúar. Útförin fer fram frá 
Garðakirkju fimmtudaginn 3. mars kl. 15.

Þórólfur Árnason
Hallur Guðmundsson Ásdís Huld Helgadóttir
Hildur Þóra Hallsdóttir
Helga Guðný Hallsdóttir

Háskólinn í Vilníus veitti Jóni Baldvini 
Hannibalssyni, fyrrverandi ráðherra, 
heiðursdoktorsnafnbót þann 11. febrúar 
síðastliðinn. Jón Baldvin var heiðraður 
af háskólanum fyrir ómetanlegt framlag 
sitt og stuðning við sjálfstæðisbaráttu 
Litháa og annarra Eystrasaltsþjóða. 
Einnig var nafnbótin veitt vegna farsæls 
samstarfs Jóns Baldvins við háskólann 
í Vilníus.

Vararektor háskólans veitti Jóni Bald-
vini heiðursnafnbótina og lagði áherslu 
á að nafnbótin væri veitt fyrir hugrekki. 
Jón Baldvin gegndi embætti utanríkis-
ráðherra Íslands á þeim tíma sem Litháen 
stóð í sjálfstæðisbaráttu sinni og vara-
rektorinn sagði í ræðu sinni að hann hefði 
stutt sjálfstæðisbaráttu Litháa þegar hún 
fékk ekki viðurkenningu á Vesturlöndum 
og á meðan aðrir þögðu. Hann bætti svo 
við að frá þekkingarfræðilegu sjónarmiði 
væri Jón Baldvin maður sem hefði yfir-
gripsmikla þekkingu á alþjóðamálum. 
Aðspurður um viðbrögð sín við nafn-
bótinni segist Jón Baldvin þakklátur. „Ég 
gantaðist með það að ég væri eini maður-
inn í heiminum sem væri heiðursdoktor í 
hugrekki,“ segir hann.

 „Mér brá í brún þegar ég heyrði að 
söngurinn Gaudeamus igitur var sung-
inn á latínu, og ekki bara erindin tvö sem 
gamlir MR-ingar kunna, heldur öll sex. 
Háskólinn í Vilníus var stofnaður árið 
1579 og það er reyndar nákvæmlega sama 
ár og mín alma mater, Edinborgarháskóli. 
Athöfnin fór fram í töluðu máli á latínu og 
síðan var tónlistin mjög miðaldaleg,“ segir 
Jón Baldvin um athöfnina.

Frá árinu 1991 hefur Jón Baldvin haft 
sterk tengsl við Litháen og háskólann í 
Vilníus. Árið 2013 var Jón Baldvin með 

röð fyrirlestra í alþjóðasamskipta- og 
stjórnmálafræðideild háskólans sem bar 
yfirskriftina „Smáþjóðir í alþjóðlegum 
kerfum í kenningum og í reynd, sjö dæmi-
sögur“.

Heiðursdoktorsnafnbót háskólans 
í Vilníus er veitt bæði litháískum og 
erlendum fræðimönnum, opinberum 
persónum og stjórnmálamönnum. 
Háskólinn hefur nú þegar veitt fimmtíu 
og sex heiðursdoktorsnafnbætur. 
thordis@frettabladid.is

Jón Baldvin gerður að 
heiðursdoktor í Vilníus
Jón Baldvin Hannibalsson hlaut heiðursdoktorsnafnbót háskólans í Vilníus á dögunum 
fyrir framlag sitt og stuðning við sjálfstæðisbaráttu Litháa. „Ég gantaðist með það að ég 
væri eini maðurinn í heiminum sem væri heiðursdoktor í hugrekki,“ segir Jón Baldvin.

Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi ráðherra, í ræðustól. FréttaBlaðið/VilHelm

Frá upphafi tíunda áratugar síðustu aldar hefur Jón Baldvin haft sterk tengsl við litháen og 
háskólann í Vilníus, meðal annars sem fyrirlesari við skólann. FréttaBlaðið/GVa

Mér brá í brún þegar ég 
heyrði að söngurinn 

gaudeamus igitur var sunginn á 
latínu, og ekki bara erindin tvö 
sem gamlir MR-ingar kunna, 
heldur öll sex.

1940 Finnland hefur friðarviðræður í Vetrarstríðinu.
1948 Vatnavextir í Varmá valda miklum skemmdum á brúm og 
gróðurhúsum í Hveragerði.
1952 Eyjan Heligoland kemst aftur undir stjórn Þjóðverja.
1992 Reykjavíkurborg heldur upp á að íbúafjöldinn hafi náð 
hundrað þúsund manns. Í tilefni þess er öllum 100 ára Reykvíking-
um og eldri boðið til veislu í Höfða.

Merkisatburðir

Fyrsta tölublað Fjallkonunnar 
kom út á hlaupársdag árið 
1884. Ritstjóri var þrjátíu og 
tveggja ára gamall Bárðdæling-
ur, Valdimar Ásmundsson, sem 
var nákominn Jóni Ólafssyni, 
þá ritstjóra Þjóðólfs. Fjallkonan 
var ætluð alþýðufólki og kom út 
tvisvar í mánuði.

Áskriftarverðið var lægra 
en áður hafði þekkst, aðeins 2 
krónur á ári en 1,50 ef borgað 
var fyrirfram. Meðal þeirra 
sem stóðu að baki útgáfunni 
var Steingrímur Thorsteins-
son skáld sem þá var kennari 
í Reykjavík. Sigmundur Guð-
mundsson sem þótti einn snjall-
asti prentari landsins var líka 
bakhjarl útgáfunnar til að byrja 
með og prentaði Fjallkonuna fyrsta hálfa árið.

Hann átti eigin prentsmiðju sem var óvenju vel búin letur-
tegundum og þótti nýja blaðið vel uppsett og með skýrum og 
góðum fyrirsögnum.

Forsíðumyndir sáust samt ekki til að byrja með.
Fjallkonan gekk kaupum og sölum fyrstu tvö árin en í janúar 

1886 eignaðist Valdimar ritstjóri blaðið sjálfur. Upp úr því óx því 
fljótt fiskur um hrygg og í ársbyrjun 1887 fóru að koma út þrjú 
blöð í mánuði í stað tveggja, án þess að verðið hækkaði. Vorið 
1889 voru kaupendurnir 2.160, þar af 250 í Reykjavík. Útgáfan 
stóð til 1911.
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Fjallkonan hóf göngu sína
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JBL E40BT
Þráðlaus Bluetooth heyrnartól með innbyggðum 
hljóðnema og Echo Cancellation. Music sharing – 
nota má tvö E40BT frá sömu Bluetooth sendingunni. 
16 klst USB hleðsla. Samanbrjótanleg.

JBL E50BT
Þráðlaus Bluetooth heyrnartól með innbyggðum 
hljóðnema og Echo Cancellation. Music sharing 
– nota má tvö E50BT frá sömu Bluetooth 
sendingunni. 18 klst USB hleðsla. Samanbrjótanleg.

JBL XTREME
Veðurvarinn Bluetooth hátalari. 2 x 20 w 
magnari. USB. Lithium hleðslurafhlaða (15 
klst ending). 2 x USB tengi fyrir hleðslu. Getur 
svarað símtölum. USB kapall og Ól fylgir.

MOBILE SPEAKERS
JBL Xtreme

2015-2016

JBL GOBLACK
Þráðlaus Bluetooth v4.1 hátalari með 
Lithium hleðslurafhlöðu (5 klst ending). 
Hægt er að taka við símtölum. USB kapall 
fylgir. (BxHxD): 68,3 x 82,7 x 30,8 mm.

FJÖLDI LITA
JBL Flip3
Veðurvarinn v4.1 Bluetooth ferðahátalari með 
2 x 8W magnara sem skilar öflugum hljómi. 
Innbyggður hljóðnemi. JBL Connect. 3.5mm 
jack tengi AUX. 8 litir.

JBL PULSE2BLACK
Veðurvarinn 2x8w þráðlaus Bluetooth v4.1 
hátalalari með ótrúlega flottum hljóm. JBL Prism - 
Notaðu linsuna á PULSE2 til fanga lit að þínu skapi. 
Hleðslurafhlaða og USB. Innbyggður hljóðnemi.

Yamaha ISX80
Multiroom Restio hljómtæki með Bluetooth, WiFi og 
Airplay. MusicCast app controller. vTuner. Spotify. FM 
útvarp með 30 stöðva minni. Vekjari með Snooze. Tveir 
3 cm soft dome tweeters og tveir 8 cm woofers.

UNITED LED32X16T2
32“ sjónvarp með 1366x768p upplausn. 
Progressive Scan. Stafrænn DVB-T/T2 móttakari. 
USB, 3x HDMI, Scart, S-video, Digital Coax, PC, 
heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

FÆST HJÁ 
OKKUR



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. svanur
6. í röð
8. kvk. nafn
9. rá
11. tveir eins
12. hálfapi
14. bor
16. í röð
17. útsæði
18. stansa
20. 49
21. ferðast

LÓÐRÉTT
1. ofsi
3. tveir eins
4. matari
5. saur
7. kasta
10. tunna
13. upphrópun
15. dans
16. flinkur
19. ólæti

LÁRÉTT: 2. álft, 6. rs, 8. lóa, 9. slá, 11. ðð, 12. lemúr, 
14. nafar, 16. fg, 17. fræ, 18. æja, 20. il, 21. rata.
LÓÐRÉTT: 1. ærsl, 3. ll, 4. fóðrari, 5. tað, 7. slengja, 
10. áma, 13. úff, 15. ræll, 16. fær, 19. at.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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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.

“Það er allt fallegt við þessa sýningu”
            - G.S.E Djö�aeyjan

Allar stjörnurnar í húsinu! 

“Lí�ð er yndisleg sýning!
      - Morgunblaðið

- DV 

Sun 21. feb.kl .  13
Sun 6. mars kl .  13

Sun 13. mars kl .  13
Sun 20. mars kl .  13

Síðustu sýningar!

Leikhúsið
Tíu fingur

4 8 3 5 6 7 1 9 2

7 9 5 8 1 2 4 3 6

1 2 6 9 3 4 8 5 7

5 3 2 1 4 6 9 7 8

6 4 8 7 5 9 2 1 3

9 1 7 2 8 3 5 6 4

2 5 9 6 7 8 3 4 1

3 7 1 4 2 5 6 8 9

8 6 4 3 9 1 7 2 5

4 5 1 6 7 2 8 9 3

2 3 6 8 1 9 4 5 7

7 8 9 3 4 5 1 2 6

5 4 8 7 3 6 2 1 9

6 1 2 4 9 8 3 7 5

9 7 3 5 2 1 6 4 8

8 2 7 9 6 4 5 3 1

1 9 5 2 8 3 7 6 4

3 6 4 1 5 7 9 8 2

5 7 6 4 8 9 3 1 2

8 2 9 1 3 5 4 6 7

1 3 4 6 7 2 5 8 9

2 9 1 5 6 7 8 3 4

3 4 5 8 9 1 7 2 6

6 8 7 2 4 3 9 5 1

4 5 8 7 2 6 1 9 3

7 6 3 9 1 8 2 4 5

9 1 2 3 5 4 6 7 8

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Sunnan og suðvestan 5-13 m/s í dag. Víða él, en léttir til á Norðaustur- og 
Austurlandi. Hiti yfirleitt 0 til 5 stig, en kólnandi um kvöldið.

Þetta skalt þú vita! Ég hef setið 
í fangelsi og borgað mína skuld, 
ég sit uppi með nokkuð létt bein, 
enda fremur smábeinóttur, en 
þunga þanka!

Mér þætti ekki 
verra ef þú gætir 
farið rólega að 
mér í leiknum. Ég 
er ósköp viðkvæmt 
blóm sem þarf að 
finna til öryggis, 
líka inná vellinum. 

Já, blessaður 
vertu vinur, ég 

skal fara mjúk-
um höndum um 

þig. Slakaðu 
bara á og svo 

væri fínt ef þú 
myndir bara 

hlaupa svolítið 
langt..

Hversu 
langt?

Ókei þetta var 
fáránlegur leikur! 
Það átti enginn 

breik í þig, og það 
var nánast eins 

og enginn væri að 
passa þig!

Já, kallinn minn, 
ég hef alltaf 
verið frekar 

sprettharður. 
nú eruð þið 

bara að sjá það 
líka...

Hei, mamma, við Pierce ætlum 
út á einn stað, að hitta einn 
hóp af ákveðnu fólki. Við komum 
svo einhvern tíma seinna í kvöld 
heim, eða hvenær sem er.

Þetta eru frekar 
lélegar upplýsingar, 

ekki satt? Neee...

Miðað við það sem þú kemur til með að 
reyna að ná upp úr mér í fyrramálið, þá 
er þetta heil ritgerð sem þú hefur hér í 

munnlegum heimildum.

Þannig að þú ert 
að njósna fyrir 

páskakanínuna?!
Jebbs. En þú ert bókað 

bara að seg ja henni 
leiðinlegu hlutina!!

Jeremías á 
jólaskónum, nei. 

Það myndi ég 
ekki gera...

Núh? Þannig að allt 
þetta góða ratar 

til hennar líka?

Nei, hjálpi mér. Ég 
segi henni leiðinlegu 
hlutina OG heimsku-

legu hlutina.

Þangað til þú 
sérð mig ekki 

væri ákjósanlegt. 
En ekki fara út 

fyrir völlinn.

Larsen átti leik gegn Uhlmann í Las 
Palmas 1991.
Svartur á leik
1...Ba6! Hvítur gaf.
www.skak.is  Hlaupárs-atkvöld hjá 
Hugin. 
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MIÐASALA Á TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU. 

PÓSTLISTAFORSALA SENU LIVE FER FRAM 9. MARS. NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

REYKJAVÍK
LONDON

NEW YORK
DUBAI

LAS VEGAS

„ÓTRÚLEGUR KRAFTUR,

FÁGUN OG HNYTTNI!“
- THE INDEPENDENT ON SUNDAY 

STOMP PRODUCTIONS OG GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS KYNNA Í SAMSTARFI VIÐ SENU LIVE

HARPA11. &12. JÚNÍ

„SANNKALLAÐIR

    SVIÐSTÖFRAR!“
 - THE SUNDAY TELEGRAPH 

„UNDRAVERÐ ORKA
OG ÓTRÚLEGUR AGI!“

- THE EVENING STANDARD 

MIÐASALA HEFST 10. MARS KL. 10!





Miðasala hafin á tix.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

26. mars   Aukatónleikar 

aukató
nle

ik
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 „Frábærir tónleikar, mikill kraftur í 
hljómsveitinni og Gunnar og Shady flott. 
Eins og maðurinn sagði, hverrar krónu virði.“

„Mæli sterklega með þessum 
tónleikum, gæti vel hugsað mér 
að fara aftur.“

„Ég fór á föstudaginn var og skemmti 
mér alveg hreint konunglega. Þetta var 
hverrar krónu virði og rúmlega það svo 
ekki sé meira sagt.“

Öll vinsælustu lög hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verða flutt í Eldborgarsal Hörpu. 
Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni, en verkið er 45 ára í ár.



Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:15
LANDNEMARNIR
Kristján Már fjallar nánar um norrænar rætur Íslendinga. Er 
það satt sem Íslendingasögurnar segja um norskan uppruna 
flestra landnámsmanna? Rannsóknir á tungumálinu benda til 
að íslenskan sé skyldust mállýskum á afmörkuðu svæði í 
Noregi.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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
THE HANGOVER 3
Þriðja gamanmyndin um hið 
óborganlega Úlfagengi og nú 
þurfa félagarnir að standa 
þétt saman þegar einum úr 
hópnum er rænt.

 | 22:35
VICE
Ferskur og vandaður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 19:25
GRAND DESIGNS
– LIVING IN THE CITY
Kevin McCloud kynnir sér nú 
heimili í þéttbýli þar sem er 
lögð áhersla á nútímahönnun, 
orkunýtni og hvernig nýting á 
plássi og útsýni er hámarkað.

 | 20:50
SUITS
Það gengur á ýmsu hjá 
svalasta lögfræðiteymi New 
York borgar og þeir Mike Ross 
og Harvey Specter fara ekki 
alltaf eftir lagabókstafnum.
 

 | 21:35
VINYL
Bráðskemmtilegir þættir um 
tónlistarframleiðandann 
Richie Finestra sem reynir að 
skapa sér framtíð í heimi sem 
er fullur af hindrunum og 
freistingum.

 | 20:15
HELL’S KITCHEN
Gordon Ramsay er snillingur 
í að etja saman efnilegum 
áhugamönnum um matreiðslu 
í einstaklega harðri keppni um 
starf á alvöru veitingahúsi.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

07.00 Barnatími 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 The Middle 
08.50 Two and a Half Men 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.15 A to Z 
10.40 The Big Bang Theory 
11.00 Project Runway 
11.40 Á fullu gazi 
12.15 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
15.05 Pretty Little Liars 
15.50 Ærlslagangur Kalla kanínu 
16.15 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
16.35 ET Weekend 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag 
19.25 Grand Designs - Living in the 
City (1:4) 
20.15 Landnemarnir (8:16) 
20.50 Suits (14:16) 
21.35 Vinyl (3:10) Spánýir þættir 
frá HBO sem gerast á áttunda ára-
tugnum í New York. Tónlistarfram-
leiðandinn Richie Finestra reynir 
að skapa sér framtíð í tónlistar-
heiminum en það er á brattann að 
sækja því leiðin til frama er full af 
hindrunum og freistingum. Fram-
leiðendur þáttanna eru Martin 
Scorsese, Terence Winter og Mick 
Jagger en sá síðastnefndi kom því 
til leiðar að lagið No Good eftir 
Kaleo heyrist í þáttunum. 
22.35 Vice 4 
23.05 Major Crimes 
23.50 100 Code 
00.35 Transparent 
01.10 Mad Dogs 
01.55 Killers 
03.35 Fire With Fire 
05.10 Fréttir og Ísland í dag

17.10 The Amazing Race. All Stars 
17.55 Drop Dead Diva 
18.40 One Born - What happened 
Next 
19.30 Who Do You Think You Are 
20.15 Hell's Kitchen USA (7:16) 
21.00 My Dream Home (22:26) 
21.45 The Mysteries of Laura (10:16) 
22.30 The Originals 
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 The Originals 
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.40 Iron Man. Rise of Technovore 
13.05 Multiplicity 
15.05 Did You Hear About The 
Morgans 
16.50 Iron Man. Rise of Technovore 
18.15 Multiplicity 
20.15 Did You Hear About The 
Morgans? Rómantísk gamanmynd 
frá 2009 með Hugh Grant og Söru 
Jessicu Parker í aðalhlutverkum. 
Morgan-hjónin hafa fjarlægst hvort 
annað og eru við það að skilja 
þegar þau verða vitni að morði. 
Vandræði þeirra eru rétt að byrja 
því vegna vitneskju sinnar er þeim 
komið fyrir í vitnavernd og þurfa 
að flytjast saman til Wyoming.  
22.00 The Hangover 3 
23.40 The Thing 
01.25 The Bag Man 
03.15 The Hangover 3

12.00 Eddan 2016 
14.00 Óskarsverðlaunahátíðin 2016 
17.30 Hraðfréttir 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Atlantshaf - ólgandi úthaf 
(1:3) (Atlantic - Wildest Ocean on 
Earth) Heimildarþættir frá BBC um 
Atlantshafið. Rannsökuð er saga 
vistríkisins og hversu frábrugðið 
það er öðrum úthöfum. Sterkir 
sjávarstraumar, fárviðri og neðan-
sjávareldfjöll eru meðal þess sem 
einkennir þetta merkilega úthaf, 
sem umlykur Ísland. 
21.10 Ráðgátur Murdoch (Murdoch 
Mysteries II)  
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Samantekt frá Óskarsverð-
launahátíðinni 2016 
23.50 Kastljós 
00.25 Frétti 
00.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Top Chef 
09.50 Minute To Win It 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.25 King of Queens 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Eddan 2016 - rauði dregillinn 
13.55 Eddan 2016 
15.55 America's Funniest Home 
Videos 
16.20 Red Band Society 
17.05 The Good Wife 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with Jam-
es Corden 
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 with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Secrets and Lies 
00.35 Madam Secretary 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 CSI. Cyber 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.45 Raising Hope 
19.10 Friends 
19.35 Sjálfstætt fólk 
20.10 Heimsréttir Rikku 
20.40 Sisters 
21.30 The 100 
22.15 Dallas 
23.00 Nikita 
23.45 Sjálfstætt fólk 
00.20 Heimsréttir Rikku 
00.45 Sisters 
01.30 The 100 
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.45 Inside The PGA Tour 2016 
09.10 The Honda Classic 
14.10 Golfing World 2016 
15.00 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship 
20.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.55 The Honda Classic

08.50 Watford - Bournemouth 
10.30 WBA - Crystal Palace Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni. 
12.10 Stoke - Aston Villa 
13.50 Southampton - Chelsea 
15.30 West Ham - Sunderland 
17.10 Leicester - Norwich 18.50 
Hull - Sheffield Wednesday 
20.30 Football League Show 
2015/16 
21.00 Messan 
22.20 Man. Utd. - Arsenal 
00.00 Tottenham - Swansea

07.00 Liverpool - Man. City 09.50 
Wolfsburg - Bayern Munchen 
11.30 Keflavík - Tindastóll Útsend-
ing frá leik í Dominos deild karla. 
13.05 Körfuboltakvöld 
14.40 Atlanta Hawks - Chicago 
BullsÚtsending frá leik í NBA. 
16.30 Real Madrid - Atletico Madrid 
18.10 Spænsku mörkin 
18.40 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
19.10 Stjarnan - Haukar 
21.10 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur 
21.35 Liverpool - Man. City 
23.15 Fiorentina - Napoli Útsend-
ing frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.

07.00 Lína langsokkur 
07.23 Kalli á þakinu 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Ofurhundurinn Krypto 
08.25 Ljóti andarunginn og ég 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
09.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.55 Tommi og Jenni 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveins 
10.49 Rasmus Klumpur og félagar 
10.55 UKI 
11.00 Lína langsokkur 
11.23 Kalli á þakinu 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ofurhundurinn Krypto 
12.24 Ljóti andarunginn og ég 
12.46 Ævintýraferðin 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.45 Gulla og grænjaxlarnir 
13.55 Tommi og Jenni 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveins 
14.49 Rasmus Klumpur og félagar 
14.55 UKI 
15.00 Lína langsokkur 
15.23 Kalli á þakinu 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ofurhundurinn Krypto 
16.24 Ljóti andarunginn og ég 
16.46 Ævintýraferðin 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
17.45 Gulla og grænjaxlarnir 
17.55 Tommi og Jenni 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveins 
18.49 Rasmus Klumpur og félagar 
18.55 UKI 
19.00 Happily N'Ever After

Tommi og Jenni 
kl. 09.55, 13.55 
og 17.55 
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Ben & Jerry´s Cookie Dough
500 ml

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

ICELAND
SÚRDEIGS PIZZUR

499
kr. 
stk.

THIN & CRISPY OG DEEP PAN 
PIZZUR

399
kr. 
stk.

kr.

799

Ben & Jerry´s Caramel Sutra
500 ml

799

Ben & Jerry´s Half Baked
500 ml

799

Ben & Jerry´s Caramel Chew
500 ml

kr.

799

Ben & Jerry´s Chocolate Fudge Brown
500 ml

kr. kr.

Ben & Jerry´s Minter Wonderland
500 ml

799
kr. kr.

799

TILBOÐ
PIZZUVEISLA!

Kauptu 5 pizzur að eigin vali en borgaðu fyrir 4

CHICAGO TOWN TAKEAWAY 
PIZZUR

899
kr. 
stk.

Fy
ri

r

CHICAGO TOWN PIZZUR
2 Í PAKKA

299
kr. 
Pk.

BEN & JERRY´S TIL AÐ FULLKOMNA HELGINA



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

F E R M I N G A R T I L B O Ð  
H E I L S U R Ú M  F Y R I R  
U N G T ,  V A X A N D I  F Ó L K

C & J  G O L D

C &J  G O L D  H E I L S U R Ú M

�		Fimm	svæðaskipt	

pokagormakerfi.	

�		Laserskorið	heilsu-	og	

hægindalag	tryggir	réttan	

stuðning.

�		Vandaðar	kantstyrkingar.

�		Slitsterkt	og	mjúkt	áklæði.

�		Val	um	lit	á	botni		

og	löppum.

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

H E I L S U D Ý N A N  S E M  L Æ T U R  Þ É R  O G 
Þ Í N U M  L Í Ð A  V E L

H E I L S U R Ú M

S TÆ R Ð  F U L LT  V E R Ð  F E R M I N G A R-
  M/COMFORT BOTNI T I L B O Ð

100X 200 116.800 K R.  89.900  

120X 200     141 .460 K R.  99.900 

140X 200 156.460 K R.  109.900   

    

E R  B A R N I Ð  Þ I T T  A Ð  F E R M A S T ?
Komdu	í	verslun	okkar	í	Reykjavík,	Akur	eyri	eða	

Ísafirði	og	fylltu	út	þátttökuseðil	í	Fermingarleik	

Betra	Baks	og	Bylgjunnar.

10	heppnir	einstaklingar	fá	miða	fyrir	tvo	á	tónleika	

Justin	Bieber	9.	september.

10 H E P P N I R 

FÁ  T V O  M I Ð A

Á  T Ó N L E I K A N A

J U S T I N  B I E B E R  

F E R M I N G A R- 

L E I K U R 

Skálað í kampavíni  
á sex ára afmælinu
Hlaupársafmælisbörnin fagna í dag, 29. febrúar. Þau gera það líklega 
af öllum krafti enda rennur næsti afmælisdagur ekki upp fyrr en að 
fjórum árum liðnum. Fréttablaðið heyrði í nokkrum afmælisbörnum.

Ljósmóðirin bauðst til að  
skrá annan afmælisdag

Hlaupársafmælisbörnin eiga það 
sameiginlegt að fá mikla athygli 
fyrir það eitt að hafa fæðst þennan 
dag. Fréttablaðið fór á stúfana og 
tók stikkprufu af nokkrum afmælis-
barnanna. Greinilegt samhengi er á 
milli þeirra sem eiga afmæli í dag 
og þess að fá vegleg veisluhöld, 
loks þegar 29. febrúar kemur upp 
á almanakinu. gudrun@frettabladid.is

„Það er loksins komið að því,“ segir 
Rakel Grímsdóttir laganemi, alsæl 
með að dagurinn sé runninn upp 
eftir fjögurra ára bið. „Mér finnst 29. 
febrúar besti afmælisdagur í heimi,“ 
segir hún og skellihlær. „Ljósmóðirin 
sem tók á móti mér bauð mömmu 
reyndar að skrá mig á 1. mars, en 
mamma tók það ekki í mál. Ég gæti 
alveg átt svona sérstakan afmælisdag. 
Ég er henni mjög þakklát fyrir það. 
Fólk vorkennir mér oft voða mikið, 
en ég held stundum partí í heila viku 
þegar ég á loks afmæli. Annars eru 
þetta yfirleitt tveir dagar hjá mér.“

Eins og bersýnilega kemur í ljós er 
Rakel mikið afmælisbarn, þrátt fyrir 
að geta í raun aðeins talið upp sex 
afmælisdaga með þessum, enda tutt-
ugu og fjögurra ára líkt og Málfríður. 
Hún hefur alltaf gert mikið úr afmæl-
inu, ár hvert. „Við byrjuðum strax á 
þessu, það er gaman að vera öðruvísi. 
Foreldrar mínir pössuðu mikið upp á 
þetta. Sjálf er ég líka mjög dugleg við 
að minna fólk á að ég fari að eiga af-
mæli,“ útskýrir hún glaðlega. Aðspurð 
um eftirminnilegasta afmælisdaginn 

svarar hún til að ekki sé auðvelt að 
gera upp á milli, enda hafi hún raun-
verulega aðeins upplifað fimm slíka. 
„Ég verð kannski að segja síðast þegar 
ég átti afmælisdag, þá varð ég tvítug. 
Við vinkonurnar fögnuðum honum 
með því að fara í fótabaðslaugina úti 
á Nesi, í bikiníum og með kampavín, í 
febrúar. Áður en við vissum voru rúm-
lega hundrað manns búnir að hlaupa 
fram hjá okkur í Hlaupárshlaupinu, 
það var frekar skondið.“

Rakel segir afmælisdaginn hennar 
alltaf kveikju að umræðu. „Ef ég fer til 
læknis, eða í Ríkið, þá eru alltaf gerðar 
athugasemdir eins og „áttu í alvöru 
afmæli þennan dag?“. Þegar ég var 
skiptinemi í Þýskalandi var fólk sér-
staklega hissa. Þar hélt fólk í alvöru að 
enginn ætti afmæli þennan dag.“

LjóSmóðirin Sem 
tók á móti mér 

bauð mömmu reyndar að 
Skrá mig á 1. marS, en 
mamma tók það ekki í máL.

„Mér finnst það bara fínt. Manni 
finnst maður voða ungur í anda. 
Verð bara átta ára í ár. Svo muna líka 
flestir eftir deginum mínum, þar 
sem hann er svona sérstakur,“ segir 
Edda Pétursdóttir fyrirsæta sem 
í dag fagnar þrjátíu og tveggja ára 
afmælinu.“ Í ár verð ég nú reyndar 
að vinna í Santa Barbara í Kaliforníu. 
En maður getur ekki kvartað yfir að 
vera á yndislegum stað í sól og hita. 
Hver veit nema ég fái 8 kerta köku 
frá vinnufélögum.“

Hún segist hæstánægð 
með þau forréttindi sem 
fylgi deginum, að geta 
valið hvort hún haldi 
upp á afmæli 28. 
febrúar eða 1. mars. 
„Fjölskyldunni 
minni finnst 
reyndar 
alltaf jafn 
fyndið að 
hringja og 
óska mér 
til ham-
ingju 
báða 
dagana.“

Fjölskyldan 
hringir báða 
dagana

„Þegar ég var lítil þá man ég ekki eft-
ir öðru en að það hafi verið gaman 
að eiga þennan afmælisdag. 

Þegar ekki var hlaupár þá 
valdi ég að eiga afmæli 

28. febrúar eða 1. mars 
allt eftir því hvernig 

stóð á. Í dag held 
ég upp á af-
mælisdaginn 

minn 1. mars af 
því að ég var ekki fædd 
28. febrúar heldur 

daginn eftir.“
Hildur Björk Möller 

er himinlifandi með 
að loks sé runninn 
upp hennar dagur, 

og finnst það ótrúlega gaman að 
eigin sögn. „Ég hef alltaf haldið upp 

á afmælið með því að bjóða fjöl-
skyldu og vinum heim, hvort 

sem er hlaupár eða ekki. En 
þegar það hefur verið hlaup-
ársdagur, þá er gjarnan gert 
aðeins meira úr deginum.“ 
Hún heldur því uppteknum 
hætti og blæs til kaffi-
boðs með fjölskyldunni og 

stefnir svo á fagnaðarlæti 
með vinkonunum. „Ég 
er mjög stolt af því að 
vera hlaupársafmælis-
stelpa,“ segir hún 
brosandi eyrnanna 
á milli.

Stolt hlaupársafmælisstelpa

Reiknar 
með að fara 
út að borða
„Það væri ágætt að eldast svona hægt, 
ég væri þannig bara rétt sex ára í dag 
en ekki tuttugu og fjögurra,“ segir 
Málfríður Guðný sem fagnar sínum 
sjötta afmælisdegi í dag. „Ég reikna 
með að fara út að borða og skála fyrir 
deginum, verður maður ekki að gera 
það? Annars er ég nú að fara í próf á 
morgun,“ bendir hún á og brosir, en 
Málfríður nemur sálfræði 
og verkfræði við Há-
skóla Íslands. „Ég fékk 
einu sinni blaðamann 
í afmælið mitt þegar 
ég var fjögurra ára 
gömul, sjálf man ég 
ekki mikið eftir því 
en mömmu og 
pabba fannst það 
fyndið. Hann fékk 
að fylgjast með 
veislunni,“ segir 
hún og hlær.

Rakel Grímsdóttir laganemi er ánægð með að eiga afmæli 29. febrúar.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ vILhELM
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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

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

ALLAR AÐRAR DROTTNINGAR
Í QUEEN SIZE (153X203 cm)
MEÐ 20% AFSLÆTTI

A
R

G
H

!!!
 2

90
21

6 
#1

30%
AFSLÁTTUR!

Drottning 
vikunnar

ROYAL CORINNA

  Verð áður 124.620 kr.   VERÐ NÚ 87.234 kr.
(Queen Size 153x203 cm)

Við erum stolt af því að vera 
fyrsta umhverfisvottaða prent- 
smiðjan á Íslandi frá árinu 2000.
Vistvæn framleiðsla alla leið.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Þegar ég byrjaði að skrifa 
bakþanka lagðist ég næst-
um í rúmið af áhyggjum. 
Bakþankar eru nefnilega 
settir á vefinn líka og þar 

lúrir þjóðflokkur virkra í athuga-
semdum og segir skoðun sína á 
mönnum og málefnum. Ég hef 
ekki fengið slæma útreið þar enn 
sem komið er (sjö, níu, þrettán) en 
bíð spennt, þetta er allt að koma. 
Til dæmis var kvartað yfir síðasta 
bakþanka um að ég væri ekki nógu 
beittur penni. Sá pistill fjallaði 
um bjór og förðun, sem í augum 
margra er kannski óþarfi en þetta 
eru tveir mikilvægustu hlutirnir í 
mínu lífi svo að ég skellti pæling-
unum umhugsunarlaust á blað. 
Ég tók þessar virku athugasemdir 
um skerpu skrifanna kannski ekki 
beint nærri mér en ég fór samt 
aðeins að hugsa um þetta.

Stundum þegar skrifaðar eru 
greinar um bærilegan léttleika 
tilverunnar, og annað léttmeti, 
finnst mér ég sjá ummæli eins og 
„af hverju er verið að skrifa þetta, 
hver er tilgangurinn með þessu?“ 
Svona eins og þegar það er spurt 
hvort fréttir séu fréttir. Ég held að 
léttmeti á baksíðu sé alls ekki af 
hinu slæma. Af hverju má ekki líka 
skrifa um… bara eitthvað?

Ég er því miður ekki nógu fróð 
um stjórnmál eða efnahaginn til 
að skrifa um það þrjú hundruð 
orð, þá fyrst yrði ég kallaður penni 
með einhverju hræðilegu forskeyti. 
Ég er ráðin til þess að vera beitt 
á vettvangi mjúkra málefna og 
ætla að halda mig við það enn um 
skeið. Eða má kannski bjóða ein-
hverjum að lesa skrif mín um ESB 
eða einhverja aðra skammstöfun 
sem ég veit jafnvel minna um? Nje. 
Frekar kýs ég að gera nákvæmlega 
eins og tónlistarmaðurinn GKR, 
fá mér morgunmat og gera mitt 
thang. Lífið er best þegar maður er 
svolítið léttur ef þið vitið hvað ég 
meina.

Mjúki penninn
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