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lögregluMál Rannsókn lögreglu 
á meintum fjárkúgunum í Bolungar-
vík hafði  staðið yfir í  rúmlega tvö 
ár þegar hún var felld niður. Upp-
haf málsins má rekja til þess þegar 
fréttamiðlinum Bæjarins besta 
barst bréf þar sem pólskur verk-
stjóri hjá útgerðarfyrirtækinu Jakob 
Valgeir ehf. var sagður hafa tekið 
eitt þúsund evrur, um 150 þúsund 
íslenskra króna af öðrum Pólverjum 
sem hann hafði milligöngu um að 
útvega vinnu.

Í bréfinu eru birt nöfn um tuttugu 
Pólverja sem sagðir eru hafa greitt 
verkstjóranum þessa fjárhæð. Lög-
reglan fékk bréfið til skoðunar.

Lárus Benediktsson, formaður 
Verkalýðs- og sjómannafélags Bol-
ungarvíkur,  afhenti lögreglu gögn 
í málinu. Í kjölfarið var leitað eftir 
aðstoð mansalsteymis að sunnan. 
Lárus fundaði einnig með bæjar-
stjóranum og félagsmálastjóra og 
gerði þeim grein fyrir því að málið 
skaðaði bæinn.

„Þetta gæti ekki verið gott til frá-
sagnar fyrir bæinn ef rétt reyndist.“ 
sagði Lárus í viðtali við Frétta-
blaðið  um málið. Nú  hefur lög-
regla fellt niður rannsókn málsins. 
Fimm meintir brotaþolar í mál-
inu, fyrrverandi starfsmenn fisk-
vinnslunnar, ákváðu að una ekki 
ákvörðun lögreglustjórans á Vest-
fjörðum og kærðu hana til ríkissak-
sóknara. „Rannsókn í málinu var 
hætt, henni var bara lokið og hætt,“ 
segir Karl Ingi Vilbergsson, lögreglu-
stjóri á Vestfjörðum, og staðfestir að 

ákvörðun hans hafi verið kærð til 
ríkissaksóknara. Hann vill ekki tjá sig 
um ástæður þess að rannsókn máls-
ins var hætt eða tjá sig um málið.

Unnt er að kæra til ríkissaksóknara 
ákvörðun lögreglustjóra og héraðs-
saksóknara um að vísa frá kæru, 
hætta rannsókn, fella niður mál og 
falla frá saksókn. Ríkissak-
sóknari þarf að taka afstöðu til 
kærunnar innan þriggja mánaða frá 
því að kæran barst honum, skrifa 
lögreglustjóra bréf og óska eftir 
afriti af málsgögnum og setja fram 
rökstuðning.

Þekkt er að verkafólk greiði vernd-
artolla til að tryggja að það haldi 
vinnu sinni og eru slíkar greiðslur 
merki um að ef til vill þurfi að rann-
saka hvort mansal sé á ferðinni. „Það 
er verið að hagnýta sér viðkomandi 
sem þekkir ekki umhverfið og rétt-
indi sín,“segir Snorri Birgisson hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 
og sérfræðingur í mansali hjá lög-
reglunni. „Það er meiri skilningur á 
þessum málum núna í kjölfar auk-
innar fræðslu um einkenni mansals.“
kristjanabjorg@frettabladid.is 

Fimm kæra 
niðurstöðu 
lögreglustjóra 
á Vestfjörðum
Fimm einstaklingar hafa kært ákvörðun lögreglu-
stjóra um að hætta rannsókn á meintri fjárkúgun í 
Bolungarvík. Allir þeir sem kæra ákvörðunina 
störfuðu í fiskvinnslunni.  Ríkissaksóknari hefur 
þrjá mánuði til að taka afstöðu til kærunnar. 

Fyrsta skemmtiferðaskip ársins, Magellan, kom til Reykjavíkur í gær. Faxaflóahafnir áætla að 112 skip komi til 
Reykjavíkur í ár, með um það bil 108 þúsund farþega. Bókanir fyrir árið 2017 eru þar að auki komnar vel á stað. 
Fréttablaðið/anton

Það er verið að 
hagnýta sér viðkom-

andi sem þekkir ekki um-
hverfið og réttindi sín.

Snorri Birgisson, sérfræðingur hjá 
lögreglu

saMfélag Ung hjón frá Erítreu mega 
eiga von á að vera flutt til Ítalíu á næstu 
dögum. Konan, sem er 25 ára, er komin 
fimm mánuði á leið og er undir miklu 
eftirliti lækna vegna áhættumeðgöngu. 

Þau hafa verið á flótta í tíu ár en 
komu til Íslands fyrir rúmlega ári. Þau 
þora ekki að koma fram á mynd af ótta 
við hefndaraðgerðir ítalskrar mafíu við 
komuna aftur til landsins. Eiginmaður-
inn slapp naumlega 
úr vinnuþrælkun 
skömmu áður 
en hjónin 
komu hingað 
til lands.

Í dag óska 
þau eftir frest-
un brottflutn-
ings á meðan 
mál þeirra fer 
fyrir dómstóla. - 
snæ / sjá síðu 8

Barnshafandi 
vísað úr landi

Konan er 25 ára og 
komin fimm  
mánuði á leið. 



Sex bjóða sig fram í fimm 
manna stjórn Icelandair 
Group og því þarf að kjósa

GÓÐA
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hafrar, B-vítamín, magnesíum

LUNAMINO

Melatónín er myndað  
úr tryptófani

NÝTT

Samfélag Samkvæmt menntaskóla-
nemum er algengt að nemenda-
félög menntaskólanna skipuleggi 
og standi fyrir svokölluðum bjór-
kvöldum.

Að sögn fjölda menntaskólanema 
er bjórkvöld nánast um hverja ein-
ustu helgi, hjá einhverju nemenda-
félagi. Í flestum tilfellum eru þau 
haldin á skemmtistöðum og selt er 
inn á staðina.

Már Vilhjálmsson, rektor Mennta-
skólans við Sund, segist kannast við 
umrædd bjórkvöld, þau hafi komið 
upp af og til í gegnum árin. „Ef ég 
heyri af einhverju slíku með fyrir-
vara þá læt ég lögregluna vita,“ segir 
Már en tekur fram að hann hafi ekki 
heyrt af slíku kvöldi síðastliðinn 
vetur.

„Maður er skíthræddur við þessi 
kvöld. Þetta er eftirlitslaust og þarna 
eru unglingar sem kunna ekkert með 
áfengi að fara og það getur allur 
skrattinn skeð," segir Már.

Samkvæmt áfengislögum er 
óheimilt að selja þeim sem eru yngri 
en 20 ára áfengi. Að sögn nemenda 
er auðvelt fyrir einstaklinga undir 
20 ára aldri að kaupa áfengi á bjór-
kvöldum, margir noti fölsuð skilríki 
en oft á tíðum er lítil sem engin gæsla 
inni á stöðunum.

„Ég trúi því ekki að nemenda-
félögin skipuleggi þetta,“ segir Már 
og tekur fram að þeir sem eru í for-
ystu nemendafélags Menntaskólans 
við Sund fái starf sitt metið sem sjálf-
stæðan áfanga. „Það er alveg klárt 
mál að ef reglurnar eru brotnar með 
þessum hætti þá er allt samstarf 
búið,“ segir Már.

Haukur Vagnsson, framkvæmda-
stjóri skemmtistaðarins Hendrix, 
segir að það sé ekki óalgengt að ein-

staklingar hafi samband við hann 
til að halda bjórkvöld fyrir mennta-
skólanema. Haukur vísar því algjör-
lega á bug að börn undir 18 ára séu 
á staðnum eða að ungmenni yngri 
en 20 ára geti keypt þar áfengi. „Allir 
sem koma hingað inn eru spurðir 
um skilríki og þeir sem hafa náð tutt-
ugu ára aldri fá armbönd og enginn 

fær afgreiðslu á barnum nema að 
vera með armband,“ segir Haukur.

Að mati Hauks er löggjöfin mis-
vísandi því 18 ára aldurstakmark 
er inn á staðinn en aldurstakmark á 
barinn er 20 ára. „Þetta gerir okkur 
þvílíkt erfitt fyrir, löggjöfin er bara 
ekki nógu góð í þessu,“ segir Haukur. 
thordis@frettabladid.is

Skólameistari hræðist 
bjórkvöld nemenda 
Algengt er að nemendafélög skipuleggi bjórkvöld fyrir menntaskólanema sem 
haldin eru á skemmtistöðum. Skólayfirvöld þekkja vandann en hika ekki við 
að tilkynna slíkt til lögreglu. Veitingahúsarekandi segir löggjöfina gallaða. 

Menntaskólanemar segja að auðvelt sé að nálgast áfengi á skemmtistöðum þar 
sem bjórkvöld eru haldin. Nordicphoto/Getty

 Gefur kost á sér í embætti forseta

Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkrahúsprestur á Landspítalanum, tilkynnti á fundi með stuðningsmönnum á Hótel Borg í gær að hann myndi gefa kost 
á sér í embætti forseta Íslands. Átta manns hafa nú þegar lýst yfir áhuga á embættinu. Búast má við að þeim fjölgi á næstu vikum. Fréttablaðið/aNtoN

Þetta er eftirlitslaust 
og þarna eru ung-

lingar sem kunna ekkert 
með áfengi að fara og það 
getur allur 
skrattinn skeð
Már Vilhjálmsson, 
rektor Mennta-
skólans við Sund

Allir sem koma 
hingað inn eru 

spurðir um skilríki
Haukur Vagnsson, 
framkvæmdastjóri á 
Hendrix

ViðSkipti Öll núverandi stjórn Ice-
landair Group býður sig fram til 
áframhaldandi setu í stjórn félagsins 
auk Svanhildar Nönnu Vigfúsdóttur 
athafnakonu. Því er ljóst að kosið 
verður í stjórnina. 

Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir er 
þekktust fyrir að hafa átt olíufélagið 
Skeljung með manni sínum, Guð-
mundi Þórðarsyni.

Í stjórn Icelandair Group sitja nú 
Sigurður Helgason stjórnarformað-
ur, Úlfar Steindórsson, Ásthildur 
Margrét Otharsdóttir, Katrín Olga 
Jóhannesdóttir og Magnús Magnús-
son.

Aðalfundur félagsins verður 
haldinn á Nordica-hótelinu þann 
10. mars næstkomandi klukkan 
hálffimm. – jhh

Vill í stjórn 
Icelandair

lögreglumál Karlmaður á þrítugs-
aldri var í gær úrskurðaður í gæslu-
varðhald til miðvikudags. Maður-
inn er grunaður um að hafa stungið 
annan mann í bakið fyrir utan stúd-
entagarðana við Sæmundargötu 
aðfaranótt sunnudags.

Sá er varð fyrir árásinni gekkst 
undir aðgerð á Landspítalanum og 
er þungt haldinn í öndunarvél á 
gjörgæsludeild.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu var hinn grunaði yfirheyrður 
seinni part sunnudags og voru 
einnig teknar skýrslur af nokkrum 
vitnum. 

Blaðamaður mbl.is varð vitni að 
árásinni. Samkvæmt frásögn miðils-
ins skipt ust árásarmaður og þolandi 
á hnefa högg um stutta stund og hófu 
svo að glíma hvor við ann an. Fá ein-
um sek únd um síðar var áflog un um 
lokið og sáu vitni hvar blæddi mjög 
mikið úr baki þess sem stung inn 
var. - þv

Þungt haldinn 
eftir hnífstungu

efnahagSmál   Greiningaraðilar hjá 
Credit Suisse telja að efnahagsástand-
ið í Evrópu sé mjög veikburða og ekki 
enn á batavegi eftir erfiða byrjun árs 
2016.

Í minnisblaði sem Credit Suisse 
sendi frá sér nýlega kemur fram að á 
síðustu þremur mánuðum hafa efna-
hagsskilyrði í Evrópu breyst verulega. 
Í desember bentu fjölmargir vísar til 
þess að bjartari tímar væru fram undan 
í Evrópu. Væntingavísitölur neytenda 
og fyrirtækja voru háar, og fóru hækk-
andi. Útgjaldaáætlanir fyrirtækja voru 
að aukast og neytendur eyddu meiru 
vegna hækkandi launa og lægra olíu-
verðs.

Nú beina greiningaraðilar sjónum 
sínum sérstaklega að fjórum atriðum 
sem sýna fram á af hverju þeir eru 
svartsýnir um efnahagsástandið í Evr-
ópu. Í fyrsta lagi hafa vísitölur í þjón-
ustu- og framleiðslugeiranum lækkað 
verulega síðan í desember. Í öðru lagi 
benda kannanir Credit Suisse til þess 
að fyrirtæki hafi dregið úr útgjalda-
áætlunum sínum í Evrópu.

Í þriðja lagi hafa skilyrði á fjármála-
markaði versnað, meðal annars vegna 
ótryggðra skulda banka og lækkunar á 
hlutabréfaverði.  – sg

Telja ástandið 
vera alvarlegt

bankastjóri evrópubankans er þungt 
hugsi þessa dagana. Fréttablaðið/aFp
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HEYRNARSTÖ‹IN

orkumál RARIK ohf., sem er hluta-
félag í eigu ríkisins, ætlar á næstu 20 
árum að endurnýja allt dreifikerfi sitt 
með jarðstrengjum og skipta út ríflega 
4.000 kílómetrum af loftlínum á þeim 
tíma. Félagið hefur fjármagnað fyrsta 
áfanga þessa átaks sem mun ljúka árið 
2020.

Ólafur Hilmar Sverrisson, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs RARIK, 
segir það ekki hafa farið hátt að vinna 
við að skipta loftlínum út fyrir jarð-
strengi í dreifikerfi fyrirtækisins hófst 
fyrir um tuttugu árum.

„Á þeim tíma kom að þeim skurð-
punkti að kostnaður við að leggja loft-
línur og jarðstreng á þeirri spennu sem 
við erum að vinna með, varð jafnhár. 
Síðan hefur kostnaður við að leggja 
jarðstrengi verið lægri en að byggja 
loftlínur,“ segir Ólafur en dreifikerfi 
fyrirtækisins er á mun lægri spennu 
en flutningskerfi Landsnets sem hefur 
verið mikið í umræðunni en kostnað-
armunur loftlínu og jarðstrengs eykst 
eftir því sem spennan er hærri.

Í vikunni var undirritaður lána-
samningur milli RARIK og Norræna 
fjárfestingarbankans (NIB) að and-
virði þriggja og hálfs milljarðs íslenskra 
króna [25 milljónir evra] til að fjár-
magna fyrsta áfanga endurnýjunar 
dreifikerfisins sem ljúka á árið 2020. 
Það nær til rúmlega 1.200 kílómetra af 
loftlínum en dreifikerfi fyrirtækisins 
er um 8.700 kílómetrar þegar allt er 
talið. RARIK hefur þegar lagt 55% af 
dreifikerfi sínu í jörð, þannig að ríflega 
4.000 kílómetrar eru eftir. Að loknum 
fyrsta áfanga árið 2020 verða um 2.800 
kílómetrar í loftlínukerfi RARIK, sem á 
fimmtán árum verður jafnt og þétt lagt 
í jörð. Með þessum framkvæmdum á 
að draga úr truflunum og rafmagns-
leysi vegna veðurs og draga úr við-
haldsþörf.

Ólafur líkir dreifikerfi RARIK við 
háræðanet,  og er það  dreift um allt 
land. Um 1995 hófst vinna við að 
skipta út þeim loftlínum sem ollu 
mestum vandræðum – truflunarskrán-
ing sýndi hvar mesta ísingarhættan var 

og verstu veðrin. Á þeim svæðum var 
loftlínum fyrst skipt út. Í dag er hægt 
að horfa til annarra svæða þar sem enn 
eru truflanir en í minni mæli en á þeim 
hluta dreifikerfisins sem mestar trufl-
anir hafa verið sögulega.

„Eitt af því sem kemur inn í þá mynd 
eru fuglar sem fljúga á línurnar, en á 
vissum árstímum er það að valda trufl-
unum,“ segir Ólafur og nefnir Suður-
landið sem dæmi. „En svo er það auð-
vitað líka aldur línanna sem er alltaf í 
skoðun – bæði árlega og til lengri tíma 
litið.“

Sjónræni þátturinn skiptir hér líka 
miklu máli. Hluti af loftlínunum hafa 
verið svo lengi í notkun að almenn-
ingur veitir þeim kannski ekki mikla 
athygli. Ólafur segir skipta miklu í 
umhverfislegu tilliti að geta skipt 
þeim út fyrir jarðstrengi, sem sýni að 
loftlínur eru afturkræfar framkvæmdir.
svavar@frettabladid.is

Allar loftlínurnar lagðar í jörð
RARIK mun á næstu tuttugu árum afleggja 4.000 kílómetra af loftlínum og leggja jarðstrengi í þeirra stað. 
Verkefnið hófst fyrir tuttugu árum. Viðhaldsþörf minnkar og straumleysi vegna veðurs verður úr sögunni.

stjórnsýsla Ingi B. Poulsen, umboðs-
maður borgarbúa, segir ekki gert ráð 
fyrir því að álit og niðurstöður emb-
ættisins séu birtar opinberlega en 
kveðst vilja að svo verði.

Ingi segir að frá því að umboðs-
maður borgarbúa hafi tekið til starfa 
fyrir  þremur árum hafi embættið 
gefið út álit í 37 skipti. Málum sem 
þangað berist ljúki þó sjaldnast með 
útgáfu álits.

„Flestum málum er lokið með ráð-

gjöf eða leiðréttingu og/eða skýringu 
Reykjavíkurborgar,“ segir Ingi.

Aðeins tvö af fyrrgreindum 37 
álitum umboðsmanns hafa ratað í 
birtingu á vef embættisins. „Í sam-
þykktum fyrir umboðsmann borgar-
búa er ekki gert ráð fyrir að álit og 
niðurstöður séu birtar á vef embættis-
ins. Það hefur þó verið vilji minn að 
opinbera þessari niðurstöður og hluta 
af þeirri framtíðarsýn sem ég hef fyrir 
embættið,“ svarar Ingi spurður hvers 

vegna ekki hafi verið birt fleiri álit.
Ingi segir að vegna vilja síns til að 

birta álitin hafi verið gerðar tilraunir 
með birtingar á núverandi vefsvæði 
embættisins en að í ljós hafi komið að 
vefsvæðið sé ekki nægilega heppilegt.

„Er nú unnið er að gerð heimasíðu 
þar sem stefnt er að því að auka upp-
lýsingagjöf um afgreiðslu mála hjá 
embættinu og stefnt að því að birta 
álit og stefnumarkandi niðurstöður á 
vef í einu eða öðru formi.“  - gar

Umboðsmaður borgarbúa vill birta álitsgerðir sínar opinberlega

Síðasta stóra tjónið var 
í 7. desember veðrinu

l Áætlaður heildarkostnaður 
RARIK vegna tjóna í óveðrinu  
7. – 8. desember 2015 er á milli 
70 og 80 milljónir.

l Alls brotnuðu 70 staurar í 
veðrinu, nokkrar slár og vírslit, 
auk ýmissa smærri bilana, en 17 
staurar brotnuðu í Blönduhlíð í 
Skagafirði, 12 staurar brotnuðu 
í línum í Öxarfirði og 19 staurar 
brotnuðu í Víkurlínu. Auk þess 
brotnuðu stakir staurar vítt 
breitt um landið, að undanskildu 
Austurlandi.

Bandaríkin Nancy Reagan, fyrrver-
andi forsetafrú Bandaríkjanna, lést 
á heimili sínu í Bel Air í Los Angeles 
í gær. Hún var 94 ára gömul. BBC 
fréttastofan segir að heilsufar hennar 
hafi verið mjög slæmt síðastliðin ár. 
Nancy var gift Ronald Reagan í 52 ár 
og var sambandi þeirra eitt sinn lýst 
sem einhverju mesta ástarævintýri í 
sögu bandaríska forsetaembættisins. 
Þegar hún varð forsetafrú árið 1981 
var hún harðlega gagnrýnd fyrir 
dýrar endurbætur sem voru gerðar 
á Hvíta húsinu. – jhh

Nancy Reagan 
er látin

Hlutverk umboðs-
manns borgarbúa

Umboðsmaður sér um að leið-
beina íbúum og fyrirtækjum í sam-
skiptum við borgina við að leita 
réttar síns telji fólk brotið á sér og 
veita ráðgjöf um kæruleiðir vegna 
þeirra mála sem til hans koma.

Heimild: Heimasíða umboðs-
manns borgarbúa.

Viðskipti Arnarfell, eitt af áætlunar-
skipum Samskipa, er fast í Árósum í 
Danmörku vegna skemmda.

Í tilkynningu fyrirtækisins kemur 
fram að aðfaranótt fimmtudags hafi 
vélarvana og stjórnlaust skip siglt á 
Arnarfellið þar sem skipið var á leið 
sinni frá Cuxhaven til Árósa um Kílar-
skurðinn.

Engan í áhöfn Arnarfells sakaði og 
allur farmur er sagður  óskemmdur. 
Við skoðun hafi hins vegar komið í 
ljós að skipið þarfnist viðgerðar og 
því þurfi að losa allan farm frá borði í 
Árósum. „Verið er að leita leiða til að 
fá annað skip til að leysa Arnarfellið af 
hólmi á meðan á viðgerð stendur, en 
ljóst er að tafir verða á siglingaáætlun 
Samskipa,“ segir í tilkynningu fyrir-
tækisins. – óká

Arnarfell fast 
í Árósum eftir 
árekstur

Reagan varð 94 ára. FRéttablaðið/EPa 

Í samþykktum fyrir 
umboðsmann 

borgarbúa er ekki gert ráð 
fyrir að álit og niðurstöður 
séu birtar á vef 
embættisins.
Ingi B. Poulsen, 
umboðsmaður 
borgarbúa

Þegar hefur verið skipt út yfir 4.000 kílómetrum af loftlínum. Mynd/RaRiK

Á þeim tíma kom að 
þeim skurðpunkti 

að kostnaður við að leggja 
loftlínur og jarðstreng á 
þeirri spennu sem við erum 
að vinna með, varð jafnhár. 
Síðan hefur kostnaður við að 
leggja jarðstrengi verið lægri 
en að byggja 
loftlínur
Ólafur Hilmar 
Sverrisson, fram-
kvæmdastjóri hjá 
RARIK
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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



15%
AFNÁM
TOLLA

VIÐ FÖGNUM

AFNÁMI
TOLLA

KRINGLAN GÆTIR ÞINNA 
HAGSMUNA AF ÖLLU HJARTA!

Nánari upplýsingar um afnám tolla og þær vörur sem lækka í verði á kringlan.is

Dæmi um verðlækkun
í Galleri Sautján,
Cheap Monday gallabuxur:

Dæmi um verðlækkun
í Englabörnum,
Molo samfella:

Verð nú:

9.995 kr.
Verð nú:

4.990 kr.Verð áður:

10.995 kr.
Verð áður:

5.990 kr.

Dæmi um verðlækkun
í Selected, 
frakki:

Verð nú:

22.990 kr. Verð áður:

27.690 kr.

félagsmál Svandís Svavarsdóttir, 
þingmaður Vinstri grænna, hefur lagt 
fram frumvarp til breytingar á lögum 
um málefni aldraðra, sem lýtur að því 
að tryggja hjónum, og sambúðarfólki, 
rétt til að vera áfram samvistum þótt 
annað þeirra þurfi að dveljast til lang-
frama á stofnun fyrir aldraða.

Í greinargerð frumvarpsins segir að 
þessi réttur sé í dag ekki tryggður og 
því geti öldruð hjón eða sambýlisfólk 
þurft að slíta samvistum gegn vilja 
sínum þegar langtímadvöl á stofnun 
fyrir aldraða er nauðsynleg. 

Aðskilnaðurinn geti reynst þeim, og 
aðstandendum, þungbær og því mikið 
hagsmunamál aldraðra að tryggja rétt 
þeirra til áframhaldandi sambúðar.

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð er 
slíkur réttur við lýði en er misjafnlega 
tryggður og útfærður. Réttur aldraðra 
í Danmörku, Noregi og Svíþjóð til 
sambúðar við maka eða lífsförunaut 
á stofnun fyrir aldraða byggist á þeirri 
grunnforsendu að með því aukist rétt-
indi og lífsgæði aldraðra og eru færð 
fyrir því ýmis rök.

„Sömu sjónarmið og urðu til þess að 
öldruðum pörum í Danmörku, Noregi 
og Svíþjóð hefur verið veittur réttur til 
sambúðar á stofnunum fyrir aldraða 
hljóta einnig að eiga við hérlendis,“ 
segir í greinargerð frumvarpsins.

Að ýmsu er að hyggja áður en 
hjónum og sambýlisfólki verður 
veittur réttur til sambúðar á dvalar- 

og hjúkrunarheimilum hérlendis, 
og því er ætlaður aðlögunartími til 1. 
janúar 2018, m.a. til að læra af reynslu 
grannþjóðanna. Gert er ráð fyrir að 
rekstraraðilar heimilanna geti sótt 

fjárstyrk í framkvæmdasjóð aldraðra 
til þeirra breytinga sem þarf að gera.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formað-
ur Félags eldri borgara í Reykjavík, á 
einnig sæti í öldungaráði Reykjavíkur-
borgar. Hún segir ástandið ekki eins 
slæmt og talið hafði verið.

„Við höfum kynnt okkur betur 
hvernig þetta er í raun og veru. Og það 
eru miklu fleiri hjónaíbúðir til en fólk 
veit af. Bara uppi í Seljahlíð eru fimm 
eða sex og það eru nokkrar á Hrafn-
istu og það eru nokkrar á Grund,“ 
segir Þórunn og bætir við að ástandið 
sé ekki eins alvarlegt og fullyrt hafi 
verið fyrir tveimur til þremur árum.

Aftur á móti þurfi að gera fólki 
betur grein fyrir því að úrræðin séu 

til staðar. „Alveg klárlega,“ segir Þór-
unn. Hún segir þó mjög vel hugsan-
legt að það vanti enn fleiri hjóna-
íbúðir og það sé mikilvægt að halda 
umræðunni áfram. Það sé ótækt að 
slíta fólk í sundur eftir 50 til sextíu ára 
sambúð. „Það er alveg grundvallar-
atriði.“

Þórunn segir að það vanti líka 
sárlega önnur úrræði. „Til dæmis ef 
veikur maki er heima að þá einangrast 
sá fríski sem er að annast þann veika. 
Og þarna veit enginn hvað er í gangi. 
Þarna er gríðarleg þörf á að hvíla þann 
maka sem er frískur. Þetta vitum við 
heilmikið um og verðum vör við 
nánast vikulega.“ svavar@frettabladid.is 
/ jonhakon@frettabladid.is

Tryggt verði að aldraðir geti verið saman
Þingmaður VG vill tryggja eldri hjónum og sambúðarfólki rétt til að halda áfram samvistum þótt annað þurfi að dveljast á stofnun fyrir 
aldraða. Formaður Félags eldri borgara segir fleiri hjónaíbúðir í boði en fólk veit af. Mögulega megi fjölga íbúðunum enn frekar. 

Lögreglumenn lentu í ryskingum við aðgerðasinna í Tírana-garðinum í Albaníu í gær. Verið var að mótmæla byggingaráformum stjórnvalda, en 
mikill fjöldi trjáa í garðinum verður felldur til þess að áformin nái fram að ganga. Fréttablaðið/EPa

menntamál Ólína E. Thoroddsen 
hefur verið ráðin skólastjóri Grunn-
skóla Seltjarnarness frá 1. júní 2016, 
að því er fram kemur á Facebook-síðu 
Seltjarnarnesbæjar.

Ólína er sögð flestum Seltirningum 
að góðu kunn þar sem hún hafi starfað 
við skólann síðastliðin 36 ár, þar af 
sem aðstoðarskólastjóri síðustu níu 
ár. Hún hefur leyst skólastjóra af um 
skeið.  – óká

Nýr skólastjóri á 
Nesinu

Bretland „Við myndum sjá fram á 
fjölda ára þar sem afar erfiðar samn-
ingaviðræður stæðu yfir, og það yrði 
mjög erfitt fyrir Evrópusambandið. 
Vegna þessa myndum við búa við 
mikið óöryggi sem myndi virka eins 
og eitur á efnahagslífið í Bretlandi, Evr-
ópu og í raun heiminum öllum,“ sagði 
Wolfgang Schäuble, fjármálaráðherra 
Þýskalands, í viðtali við BBC í gær. 

Til stendur að Bretar kjósi um 
hvort þeir yfirgefi Evrópusambandið 
eða ekki þann 23. júní næstkomandi. 
Býsna skiptar skoðanir eru um hvort 
Bretar skulu slíta sambandinu og 
hefur David Cameron, forsætisráð-
herra landsins, ferðast um landið og 
hvatt fólk til að kjósa gegn tillögu um 
útgöngu Breta. Flokksbróðir hans og 
borgarstjóri Lundúna, Boris Johnson, 
aðhyllist hins vegar úrsögn Breta. – ga

Eitur fyrir 
efnahagslífið

 Aðgerðasinnar í áflogum við lögreglumenn

Ólína E.  
thoroddsen, 
nýráðin skólastjóri 
á Seltjarnarnesi

Við höfum kynnt 
okkur betur hvernig 

þetta er í raun og veru. Og 
það eru miklu fleiri hjóna-
íbúðir til en fólk 
veit af. 

Þórunn Sveinbjörns-
dóttir formaður 
Félags eldri borgara
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050    Tilboðsbílarnir fara

beint á Facebook!

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17  
og laugardaga 12-16.

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

NOTAÐIR BÍLAR 
 TIL SÖLU Gerðu góð kaup á notuðum bíl  

Mikið úrval gott verð

Skoðaðu úrvalið á
   notadir.brimborg.is

TILBOÐ: 3.090.000 kr.
Ford Focus Titanium YEJ66
Skráður ágúst 2013, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 24.000 km. 
Verð: 3.250.000 kr.

VERÐ 2.240.000 kr.
Citroën C4 Comfort VFS69
Skráður september 2012, 1,6Hdi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 38.000 km. 

TILBOÐ 3.390.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD FAJ42
Skráður apríl 2013, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. 
Verð: 3.690.000 kr.

TILBOÐ 2.490.000 kr. 
Ford Focus Trend Edition MYA52
Skráður apríl 2014, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 62.000 km. Í ábyrgð
Verð: 2.690.000 kr.

TILBOÐ: 1.490.000 kr. 
Chevrolet Spark PTM28
Skráður september 2013, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 9.800 km. 
Verð: 1.590.000 kr.

VERÐ 1.190.000 kr.
Toyota Yaris Terra OPX01
Skráður maí 2008, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 114.000 km. 

VERÐ 2.450.000 kr.
Ford Fiesta Titanium KUD62
Skráður mars 2014, 1,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 9.800 km. Í ábyrgð

VERÐ 9.990.000 kr. 
Land Rover Discovery Sport HSE EUF78
Skráður júlí 2015, 2,2 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 42.000 km. Í ábyrgð

TILBOÐ 3.490.000 kr.
Suzuki Grand Vitara ZRJ19
Skráður febrúar 2013, 2,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. 
Verð: 3.950.000 kr.

TILBOÐ: 3.980.000 kr.
Ford Mondeo Titanium FNU14
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 65.000 km. Í ábyrgð
Verð: 4.190.000 kr.

TILBOÐ 2.590.000 kr. 
Renault Clio Sport Tourer Expression PKM46
Skráður júní 2015, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 29.800 km. Í ábyrgð
Verð: 2.790.000 kr.

TILBOÐ: 1.790.000 kr.
Peugeot 208 Active DRY19
Skráður september 2012, 1,4TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 51.000 km.
Verð: 1.990.000 kr.

Notaðirbílar_bilar_5x38_20160201_END.indd   1 4.3.2016   13:42:20



Hjartað brast við synj
unina,“ segir Meseret 
Tsegay, 25 ára barnshaf
andi kona, sem Útlend
ingastofnun hefur 

synjað um hæli hér á landi. Konan 
og eiginmaður hennar, Mehretab 
Abraha, eru frá Erítreu og komu hing
að til lands í febrúar á síðasta ári. Þeim 
er vísað burt á grundvelli Dyflinnar
reglugerðarinnar.

Hjónin eiga von á dóttur en Mes eret 
er komin fimm mánuði á leið. Hún er 
undir ströngu eftirliti lækna hér á landi 
þar sem meðgangan er skilgreind sem 
áhættumeðganga. Á flóttanum í gegn
um Afríku og Evrópu hefur Meseret 
þrisvar sinnum misst fóstur. Undir 
eftirliti íslenskra lækna virðist allt ætla 
að ganga betur.

Í dag mun lögfræðingur hjónanna 
leggja fram beiðni um frestun réttar
áhrifa á meðan þau fara dómstóla
leiðina í von um hæli hér á landi. Það 
er ekki óalgengt að slíkum beiðnum sé 
hafnað og þá verða hjónin send aftur 
til Ítalíu, en það er fyrsta Evrópulandið 
sem þau voru skráð inn í.

Í gegnum Afríku
Meseret var fjórtán ára gömul þegar 
faðir hennar var handtekinn í heima
landinu Erítreu. „Móðir mín flúði 
með mig og systur mína, sem þá var 
tólf ára. Við fórum fótgangandi og 
á kameldýrum yfir til Súdan. Við 
vorum að fara ólöglega á milli landa 
svo við gátum bara ferðast á nóttunni 
og máttum ekki sjást í eyðimörkinni 
á daginn.“

Móðir Meseret varð eftir í Súdan 
en hún er orðin öldruð kona. Meseret 
fór því ein til Líbíu í von um betra líf. 
Þar kynntist hún Mehretab. „Þegar 
ég kom til Trípólí [höfuðborg Líbíu] 
spurðist ég fyrir um hvar ég gæti hitt 
fólk frá Erítreu. Svo hitti ég hann.“

Mehretab kom fyrr til Líbíu en 
hann flúði Erítreu nítján ára gamall 
til að komast hjá því að fara í herinn. 
Erítrea er alræðisríki og mannréttindi 
þar eru virt að vettugi. Mehretab fór 
sömu leið og Meseret, fótgangandi 
yfir landamærin til Súdan og þaðan 
til Líbíu. „Það var mjög erfitt að búa 
í Líbíu á þessum tíma því við erum 
kristin. Ef þeir sáu að ég bar kross 
var ég laminn og mér ógnað með 
hnífum. Það var betra þegar ég vann 
í Sahara en ástandið var mjög slæmt 
í borginni.“

Á þessum tíma geisaði stríð í Líbíu 
og einn daginn var þeim hjónum sagt 

✿   Ferð hjónanna til Íslands

Vísað burt á fimmta mánuði meðgöngu
Ung hjón eiga von á því að vera flutt til Ítalíu á næstu dögum á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar. Hjónin hafa verið hér á landi í eitt 
ár en áður höfðu þau verið á flótta frá Erítreu í tíu ár. Á Íslandi líður þeim eins og þau geti loksins átt framtíð fyrir sig og ófædda dóttur. 

Meseret Tsegay og Mehretab Abraha hefur verið synjað um hæli af Útlendingastofnun. FréTTAblAðið/AnTonbrink

Snærós  
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

að allir útlendingar yrðu að koma sér 
út úr landinu. Meseret var sótt á rútu 
og flutt að strandlengjunni þar sem 
hennar beið erfið ferð yfir Miðjarðar
hafið á hriplekum bát ásamt 300 
öðrum. Eiginmaður hennar var fastur 
við vinnu í Sahara og leiðir skildi.

Í flóttamannabúðum
Þegar Mehretab kom tveimur dögum 
síðar lenti hann í öðrum flóttamanna
búðum og þau hjón áttu ekki eftir að 
vita af hvort öðru í tvo mánuði. Á 
endanum bárust boð á milli búðanna 
sem varð til þess að þau fréttu að hitt 
þeirra hefði lifað ferðina yfir Mið
jarðarhafið af.

„Þegar ég spurði hvort ég mætti 
skipta um búðir til að vera með eigin
manni mínum var mér sagt að þá 
þyrfti ég að byrja pappírsferlið mitt 
upp á nýtt. Svo ég sagði nei. Ég vildi 
frekar fá leyfi á Ítalíu.“

Meseret fékk hæli á Ítalíu en Mehr
etab landvistarleyfi. Þau héldu að 
þeirra biði nýtt líf en utanumhaldið 
var sama sem ekkert og þau enduðu 
á götunni.

Vinnumansal og mafían
Hjónin vilja ekki koma fram á mynd 
af ótta við glæpamenn sem þau kom
ust í kynni við á Ítalíu. Fari svo að þau 

verði send aftur til baka óttast þau 
hefndaraðgerðir.

„Ég vil ekki sýna andlit mitt því það 
veit enginn að ég er hér. Ég vann á 
Ítalíu hjá mönnum sem vildu hafa mig 
sem þræl. Ég vann við að tína appels
ínur hjá þeim en fékk ekkert kaup. Þeir 
neyddu mig líka til að gera hræðilega 
hluti,“ segir Mehretab.

Mehretab segir að um skipulagða 
glæpastarfsemi hafi verið að ræða. 
Hann hafi meðal annars verið neyddur 
til að fara með fíkniefnasendingar og 
hafi verið beðinn um að útvega fólk í 
vinnuþrælkunina. Hann lýsir því að 
hann hafi verið eins og milliliður fyrir 
mafíuna.

„Þeir voru alltaf að ógna mér með 
hnífum og byssum. Ég gat ekki krafist 
þess að fá launin mín greidd og í hvert 
sinn sem mig vantaði pening af því 
mér var kalt eða af því ég var svangur 
þá þurfti ég að fara niður á hnén og 
grátbiðja um launin mín. Þá fékk ég 
smáaura.“

„Einn daginn var ég að fara með 
sendingu af appelsínum ásamt öðrum 
manni. Við vorum að afferma bílinn 
þegar hann skreppur frá. Ég komst 
í peninga frá þeim og svo hljóp ég í 
burtu eins hratt og ég gat.“

Friðsælt land á hjara veraldar
„Við ákváðum að fara til Íslands því 
það var langt frá Ítalíu. Ég hafði lesið á 
netinu að Ísland væri friðsælt land og 
að það væri ekki í Evrópusambandinu. 
Ég veit samt að þið virðið Dyflinnar
reglugerðina. Og það er á grundvelli 
hennar sem okkur er sagt að fara núna,“ 
segir Mehretab.

„Þeim er alveg sama um stöðu okkar, 
þau hugsa bara um þessa reglugerð. Við 
getum ekki dáið vegna Dyflinnarreglu
gerðarinnar. Á Ítalíu svaf ég í stigagangi 
í tvær vikur. Lögreglan gerði rassíu á 
lestarstöðinni svo það var ekki lengur 
hægt að sofa þar og kirkjan er yfirfull, 
þó hún hafi reynt að hjálpa okkur. Við 
höfum engan stað til að fara á.“

Mehretab segir að á Íslandi líði þeim 
vel og að hér vilji þau ala dóttur sína. 
„Ég er farinn að sjá framtíð mína hér. 
Ég var ungur þegar ég flúði heimaland 
mitt og þá var ég hamingjusamur því 
ég hélt að ég myndi eiga betra líf, halda 
áfram að mennta mig og fá vinnu. En 
þegar ég kom til Súdan var stríð þar 
líka. Svo þegar ég kom til Ítalíu var ég 
hamingjusamur því mér hafði verið 
bjargað af Miðjarðarhafinu og hélt að 
ég væri kominn til hinnar friðsömu 
Evrópu.“

Hjónin segja að betra væri að deyja 
á Íslandi en að fara til baka í óvissuna. 
„Á einu ári hér greru ör tíu ára á flótta. 
Ég er að læra íslensku og við erum að 
byrja upp á nýtt.“

Þeim er 
alveg 

sama um stöðu 
okkar, þau hugsa 
bara um þessa 
reglugerð. Við 
getum ekki dáið 
vegna Dyflinnar-
reglugerðarinnar. 
Mehretab Abraha

Ísland

líbýa

Erítrea

Súdan

Ítalía
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Nýtt í 
     Hagkaup

Franskar vöfflur
Vanillu, súkkulaði og heslihnetu.

Haribo Zourr
Nýtt og spennandi frá Haribo.

direkte fra

Danmark

Pingvin lakkrísstangir
Lakkrís er ekki bara lakkrís.

direkte fra

Danmark

direkte fra

Danmark

Anton Berg leikur
Viltu vinna fulla ferðatösku af 

súkkulaði og konfekti?

Danskir
           dagar

OK snakk
Bacon Crisp og Pork Snacks.

Nýtt í 
     Hagkaup

Hot dog pylsur, 
pylsubrauð og dressing
Allt sem þú þarft í danska Pølse.

Til þess að taka þátt þarft þú að kaupa vöru frá Anton Berg, taka mynd 
af strimlinum og senda myndina ásamt upplýsingum um þátttakanda á 

netfangið danskir-dagar@innnes.is.

Sunquick þykkni
Bara að bæta við vatni og njóta 

svalandi ávaxtasafans.

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í 
     Hagkaup

Jolly Cola
Ekta danskur kóladrykkur.
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Frambjóðendur 
kynna sig
Frambjóðendur til stjórnar VR kjörtímabilið 2016–2018 
kynna sig og áherslur sínar á félagsfundi í sal VR, Húsi 
verslunarinnar, jarðhæð, þriðjudaginn 8. mars kl. 19:30.

Félagsmenn VR utan höfuðborgar svæðisins geta fylgst 
með fundinum í fjarfundabúnaði á skrifstofum VR á 
Akranesi, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum. Skráning 
vegna fjarfundar er í gegnum vr@vr.is eða þjónustuver
VR í síma 510 1700.

Allir VR félagar velkomnir!

Hafðu okkur 
með í ráðum

569 6900          08–16www.ils.is

15%
AFNÁM
TOLLA

VIÐ FÖGNUM

AFNÁMI
TOLLA

KRINGLAN GÆTIR ÞINNA 
HAGSMUNA AF ÖLLU HJARTA!

Nánari upplýsingar um afnám tolla og þær vörur sem lækka í verði á kringlan.is

Dæmi um verðlækkun
í Topshop, 
Bomber jakki:

Dæmi um verðlækkun
í Útilífi,
Nike free:

Dæmi um verðlækkun
í Levi’s,  
Levi’s 501:

Verð nú:

13.490 kr.
Verð nú:

19.990 kr.
Verð nú:

13.990 kr.Verð áður:

15.795 kr.
Verð áður:

24.990 kr.
Verð áður:

17.990 kr.

Bandaríkin Donald Trump, sem tekur 
þátt í forvali repúblikana fyrir banda-
rísku forsetakosningarnar, vill etja 
kappi við Ted Cruz maður á mann. 
Hann hvetur því aðra frambjóðendur 
til þess að hætta þátttöku í forvalinu.

Cruz hefur líka látið að því liggja 
að það væri tímabært fyrir aðra fram-
bjóðendur eins og Marco Rubio og 
John Kasich að stíga til hliðar. Trump 
og Cruz unnu báðir í tveimur ríkjum 
í kosningum sem fóru fram á laugar-
daginn.

Hjá demókrötunum vann Bernie 
Sanders í tveimur ríkjum. Forsetafrúin 
fyrrverandi, Hillary Clinton, heldur 
engu að síður forystusætinu eftir mik-
inn sigur í Louisiana.

Trump var skýrmæltur eftir að 
hafa unnið í Kentucky og í Louisiana. 
„Ég vildi gjarnan takast á við Ted 
Cruz maður á mann,“ sagði Trump 
„Marco Rubio hefur gengið mjög illa 
í kvöld og persónulega vil ég skora á 
hann að hætta þátttöku í forvalinu. 
Ég held að núna sé tíminn til þess að 
hann geri það,“ bætti hann við.

Ted Cruz öldungadeildarþing-
maður tók í sama streng þegar hann 
sagði  að á meðan atkvæðin skipt-
ust niður á marga þátttakendur þá 
gæfi það Trump ákveðið forskot. 
BBC hefur það eftir sérfræðingum 
að Cruz sé eini maðurinn sem geti 

mögulega komið í veg fyrir að Trump 
hljóti útnefningu repúblikana. Athygli 
vakti um helgina þegar Donald 
Trump hét því í viðtali í sjónvarps-
þættinum Face the Nation á CBS 
sjónvarpsstöðinni að hann myndi 
„styrkja löggjöf“ sem heimilar pynt-
ingar ef hann yrði kjörinn forseti. 
„Við glímum við óvin í Mið-Austur-
löndum sem er að afhausa og drekkja 
fólki í massívum stálbúrum,“ sagði 
Trump og vísaði þar í Íslamska ríkið 
í Írak og Sýrlandi. „Við glímum við 
óvin sem fylgir ekki neinum lögum 
og reglum. Ef þú minnist á lög þá fara 
þeir bara að hlæja. Þeir eru að hlæja að 
okkur á þessu augnabliki. “ 

Clinton, heldur enn forystu í for-
vali demókrata. Clinton kvaðst ánægð 
með að halda forystu eftir helgina. 
„Það er sama hver vinnur útnefningu 
demókrata. Ég er ekki í vafa um að 
okkar versta útkoma verði mun betri 
en besta útkoma repúblikana getur 
nokkurn tímann orðið,“ sagði hún. 
jonhakon@frettabladid.is

Vilja einvígi 
um útnefningu
Donald Trump hvetur frambjóðendur í forvali fyrir 
forsetakosningarnar, aðra en Ted Cruz, að draga sig í 
hlé og vill heyja einvígi um útnefningu flokksins. 

Staðan í Repúblikanaflokknum er þannig að talið er að einungis einn maður, Ted 
Cruz, eigi möguleika á að ná forystunni af Donald Trump. FRéTTablaðið/EPa

Ég vildi gjarnan 
takast á við Ted 

Cruz maður á mann

Donald Trump frambjóðandi
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Mitsubishi L200 er kominn með nýtt útlit, aukið rými og meiri snerpu. Þú �nnur varla 
sterkbyggðari og áreiðanlegri bíl. Svo er hann svo notadrjúgur að er�ð verkefni munu bara 
gleðja hann. Komdu og náðu þér í nýjan L200 áður en hann �ýgur frá þér.

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Mitsubishi L200 Intense 
6 gíra beinskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

6.890.000 kr.

„Hér er því kominn bíll sem mjög auðvelt er að mæla 
með og sannast sagna átti reynsluökumaður alls ekki 
von á svo góðum bíl er hann var sóttur.“

Finnur Thorlacius, Fréttablaðinu



Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Það getur falist hugrekki og framsýni í því 
að setja fram skoðanir og hugmyndir sem 
ganga þvert á það sem er ríkjandi hverju 
sinni. Hugmyndir á borð við lýðræði og 
mannréttindi,, svo dæmi sé tekið af hug-

myndum sem skoða heiminn og bæta samfélagið 
með opnum huga. Andstaða þessara hugmynda eru 
svo þær sem eru settar fram í ótta, fáfræði og með 
sérhagsmuni ákveðinna hópa, eins og t.d. stakra 
þjóða eða stétta, að leiðarljósi.

Ágætis dæmi um síðarnefndu hugmyndirnar 
voru settar fram í vikunni af Ásmundi Friðrikssyni, 
þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Þær eru þó því 
miður hvorki nýjar af nálinni né án hljómgrunns í 
samfélaginu enda leggur Ásmundur áherslu á mikil-
vægi þess að við þurfum að taka umræðu um þessar 
hugmyndir. Hugmyndir sem snúast um að í nafni 
sérhagsmuna lokum við landamærum okkar fyrir 
flóttafólki og snúum því burt á staðnum. Tökum ekki 
tillit til afleiðinganna fyrir viðkomandi og segjum 
okkur frá alþjóðasamningum sem miða að því að 
mannkynið taki sameiginlega ábyrgð á þeim sem 
eiga um sárt að binda af völdum styrjalda og ofsókna 
af ýmsu tagi.

Ásmundur leggur áherslu á að hann sé óhræddur 
við að taka þessa umræðu og að hana þurfi að taka. 
Hún er reyndar viðlíka skynsamleg og að taka þurfi 
umræðu um að leyft verði að kasta af sér vatni í heita 
pottinum rétt áður en maður fer upp úr, því eðli 
málsins samkvæmt munu aðrir en maður sjálfur 
sitja í súpunni. Að við eigum að „þora að taka þessa 
umræðu“ er því hreinn og klár þvættingur. Mann-
vænt og siðmenntað samfélag á nefnilega að vera 
að taka umræðu um það hvernig það geti hjálpað 
öðrum en ekki hvernig það geti komið sér hjá því.

Við þurfum hins vegar að taka umræðu um hvern-
ig við getum losað samfélagið undan áþján fordóma, 
afturhalds og sérhagsmuna sem eru í alla staði skað-
leg fyrirbæri mannvænu og gæskuríku samfélagi. Þar 
gæti svarið m.a. verið falið í aukinni þekkingu sem 
og almennri þekkingarleit einstaklinga og samfélags. 
Hver sá sem vill auka þekkingu sína og víðsýni gæti 
til að mynda tekið goðið Óðin sér til fyrirmyndar, 
en talsverðs misskilnings virðist gæta um eiginleika 
og eðli Óðins bæði hérlendis sem, til að mynda, í 
Finnlandi. Óðinn var æðstur guða í norrænni og ger-
manskri goðafræði og þekktur fyrir að sækjast sífellt 
eftir meiri visku og þekkingu og vera í senn bæði 
víðförull og gestrisinn, enda hvort tveggja grunnfor-
senda allrar þekkingarleitar og framþróunar.

Óðinn er þannig einnig táknmynd þess að norræn 
og íslensk menning eru ekkert sjálfsprottið og engu 
skylt fyrirbæri heldur afsprengi þekkingarleitar, 
víðsýni og gestrisni. Þess er því að sönnu óskandi að 
Ásmundur Friðriksson og aðrir sem telja mikilvægt 
að taka umræðu um réttmæti þess að hjálpa sér og 
sínum frekar en öðrum, hvaðan sem þeir koma, taki 
sér nú Óðin til fyrirmyndar og láti þekkingarleitina 
opna huga og leiða hönd til góðra verka.

Viska Óðins

Vinsælasti stjórnmálamaðurinn
Skoðanakönnun sem Stundin birti 
í síðustu viku og sýnir yfirburða-
stuðning við Katrínu Jakobsdóttur 
í embætti forseta vakti athygli. 
Katrín er langvinsælasti stjórn-
málamaðurinn á Íslandi. Flokkur 
hennar missti aftur á móti fylgi 
fyrir síðustu kosningar og þrátt 
fyrir vinsældir leiðtogans virðist 
ekkert benda til þess að henni 
takist að auka við fylgið fyrir næstu 
kosningar. Hverfandi líkur eru 
því á því að flokkurinn nái sömu 
stöðu á næsta kjörtímabili og hann 
hafði á árunum 2009-2013. Í ljósi 
þessa hlýtur Katrín því að spyrja 
sig hvort áframhaldandi seta á for-
mannsstóli sé heillandi. Eða hvort 
réttara væri að taka slaginn um 
forsetaembættið.

Styttist í svör
Þrátt fyrir að hafa ekki tjáð sig 
virðist Össur Skarphéðinsson vera 
löngu búinn að gera upp hug sinn 
og stefna að framboði. Spurningin 
er bara hver sé rétti tíminn til þess 
að tilkynna framboðið þannig að 
það veki sem mesta eftirtekt og 
umtal. Mögulegt er að hann velji 
vikuna fyrir páska, dymbilvikuna 
til þess. Það er tími þar sem oft er 
lítið að frétta og gefur áhugamönn-
um um samfélagsmál eitthvað til 
að skrafa um í fermingarveislum 
og öðrum fjölskylduboðum 
sem fram fara um páskahelgina. 
Áhugamenn um pólitíska framtíð 
Össurar þurfa því eflaust ekki að 
bíða lengi til þess að fá skýrari sýn 
á hana. jonhakon@frettabladid.is

Það er virkilega ánægjulegt að verða vitni að vaxandi 
jöfnuði í samfélaginu. Heimilum sem þurfa fjárhags-
aðstoð hefur fækkað milli áranna 2013 og 2014. Árin 

þar á undan fjölgaði heimilum sem þurftu fjárhagsaðstoð 
frá sveitarfélögum en milli áranna 2013 og 2014 varð við-
snúningur og heimilum sem fá fjárhagsaðstoð fækkar. Þetta 
helst í hendur við þróun í átt að auknum tekjujöfnuði en 
tekjur hafa ekki dreifst jafnar milli fólks hér á landi frá því 
mælingar Hagstofunnar hófust árið 2004.

Hlutfall landsmanna með tekjur undir lágtekjumörkum 
hefur dregist saman og aðeins einu sinni á síðustu 10 árum 
hafa jafn fáir mælst undir lágtekjumörkum, samkvæmt 
nýbirtum Félagsvísum velferðarráðuneytisins og Hag-
stofu Íslands 2015.Það er ávallt ánægjulegt þegar hagur 
heimilanna batnar. Þessi bætta staða er afleiðing margra 
samverkandi þátta en ætla má að atvinnumöguleikar og 
aukin áhersla á velferð vegi þar nokkuð. Frá árinu 2013 hafa 
skapast um 15.000 ný störf og mælist atvinnuleysi á Íslandi 
nú það minnsta í Evrópu eða 3,6%, samkvæmt tölum Euros-
tat sem birtar voru í byrjun febrúar. Til samanburðar mælist 
atvinnuleysi að meðaltali um 9% í Evrópusambandslönd-
unum. Þetta er magnaður árangur ef við lítum til þess að 
árið 2010 mældist atvinnuleysi hér á landi 7,6%.

Á síðustu árum hefur ríkisstjórnin ráðist í aðgerðir með 
það að leiðarljósi að auka velferð í samfélaginu og fleiri verk-
efni eru í farvatninu. Gerðar hafa verið breytingar á skatt-
kerfinu, þannig hafa skattleysismörk og persónuafsláttur 
hækkað sem skilar sér í auknum ráðstöfunartekjum. Vöru-
gjöld hafa einnig verið afnumin og skattar lækkað. Nú er til 
umræðu í velferðarnefnd frumvarp Eyglóar Harðardóttur, 
félags- og húsnæðismálaráðherra, sem fjallar um uppbygg-
ingu félagslegra leiguíbúða fyrir efnaminni fjölskyldur. 
Markmið þeirrar vinnu er að bæta húsnæðisöryggi þessa 
hóps með auknu framboði á hagkvæmu leiguhúsnæði þar 
sem húsnæðiskostnaður verði í samræmi við greiðslugetu 
leigjenda. Auk þess er stefnt að breytingum á húsnæðisbóta-
kerfinu, á þann hátt að húsnæðisstuðningur verði aukinn og 
grunnfjárhæð húsnæðisbóta og frítekjumörk hækkuð. Með 
fyrrnefndum aðgerðum eykst stuðningur enn frekar við þá 
sem minnstar hafa tekjurnar. Fólk sem fest hefur í fátækra-
gildru fær þá möguleika á að komast í þá stöðu að ná endum 
saman í lok hvers mánaðar og leggja fyrir.

Jöfnuður eykst

Líneik Anna 
Sævarsdóttir
þingmaður Fram-
sóknarflokksins

Við þurfum 
hins vegar að 
taka umræðu 
um hvernig 
við getum 
losað sam
félagið undan 
áþján 
fordóma, 
afturhalds og 
sérhagsmuna

Hlutfall 
landsmanna 
með tekjur 
undir lág
tekjumörkum 
hefur dregist 
saman og 
aðeins einu 
sinni á 
síðustu 10 
árum hafa 
jafn fáir 
mælst undir 
lágtekju
mörkum.

7 .  m a r s  2 0 1 6   m Á N U D a G U r12 s k o ð U N   ∙   F r É T T a B L a ð i ð

SKOÐUN



advania.is/fermingar

Fáðu útrás fyrir litagleðina
Urbanears Pla�an - ýmsir litir
Verð: 9.590 kr.

Guðrúnartúni 10, Reykjavík og Tryggvabraut 10, Akureyri 

Opið mánudaga til föstudaga frá 8 til 17 

Fermingarpakkar
slá í gegnsem 

Lé�ur og flo�ur
Canvas leður bakpoki
Verð: 12.990 kr.

Hagkvæm fartölva
Dell Inspiron 3551
Verð: 69.990 kr.

Sveigjanleg far- og spjaldtölva 
Dell Inspiron  7359 - i7 Skylake
Verð: 189.990 kr.

Frábær hljómur
Jabra Move þráðlaus
Verð: 18.990 kr.

 

Lé� og falleg fartölva
Dell Inspiron  5559  - Touch i5 Skylake
Verð: 149.990 kr.

Snorri Óskarsson, bókstafs-
trúarmaður kenndur við 
Betel, var rekinn úr kennara-
starfi á Akureyri vegna ítrek-
aðra skrifa sinna á bloggsíðu 

um að samkynhneigð sé synd sem 
veki reiði Guðs og leiði til dauða. 
Hann vann mál gegn Akureyrarbæ 
fyrir Hæstarétti nú á dögunum, upp-
sögn hans var dæmd ólögmæt. Hann 
ætlar að sækja bætur til bæjarins, 
Nefndar hafa verið 12 milljónir.

Baráttan um þyrnikórónuna
Íslensk umræða er oft barátta um 
þyrnikórónuna, kapphlaup á kross-
inn. Píslarvætti þykir einatt ákjósan-
leg vígstaða – eins og við sáum til 
dæmis á dögunum þegar Ásmundur 
Friðriksson viðraði árásargjarnar 
skoðanir á flóttafólki og áður en 
nokkur hafði æmt var hann búinn 
að rífa af sér hjálminn og setja upp 
þyrnikórónu hins ofsótta manns í 
umræðunni. Hún fór honum ekki 
mjög vel.

Mál Snorra í Betel þykir meðal 
annars snúast um það að maður geti 
viðrað umdeildar skoðanir sínar án 
þess að eiga það á hættu að missa 
starf sitt og lífsviðurværi. Gott og vel. 
Það er mikilvægt sjónarmið í opnu 
lýðræðissamfélagi. En það jafn-
gildir ekki því að maður geti viðrað 
umdeildar skoðanir án þess að það 
hafi afleiðingar. Við berum alltaf 
ábyrgð á orðum okkar. Við þurfum 
alltaf sjálf að súpa seyðið af því sem 
við segjum og gerum. Það eru ekki 
mannréttindi að vera laus við það: 
hafi maður sagt eitthvað fíflalegt 

verður maður að una því að vera álit-
inn fífl. Segi maður eitthvað meiðandi 
býr maður við það að hafa meitt aðra 
manneskju með orðum.

Maður skilur píslarvættisblæti bók-
stafstrúarmannsins en það er samt 
ekki hlaupið að því að sjá Snorra í 
Betel fyrir sér með þyrnikórónuna. 
Og því eru satt að segja takmörk sett 
hversu hversu mikla samúð hægt er að 
sýna þeim málstað hans að mega kalla 
eld og brennistein yfir samborgara 
sína vegna kynhneigðar í krafti ein-
strengingslegra túlkana á fornum 
bókstaf. Orðbragð af því tagi sem hann 
hefur tamið sér er ein tegund ofbeldis. 
Með árásum sínum á saklaust fólk 
boðar Snorri í Betel ekki fagnaðarer-
indið – heldur ófagnaðarerindið. Hann 
er, eins og segir í einni elstu heimild 
um íslenska spaugsemi, í Lárentíus 
sögu biskups frá 14. öld, „fagnaðarlaus 
kompán“.

Kennslustarfið
Sum störf fylgja manni alltaf. Það er 
hægt að vera útfararstjóri á virkum 
og þungarokkari um helgar. Það væri 
líka hægt að vera trésmiður á virkum 
en predikari um helgar í söfnuði sem 
tryði því að mannkynið væri komnir 
af kartöflum. Hversu fáránlegar sem 
kenningar smiðsins kynnu að virðast 
almenningi myndi ekki hvarfla að 
neinum að gagnrýna smíðarnar í ljósi 
trúarsetninganna. Við erum upp til 
hópa umburðarlynd í trúarefnum, til 
allrar hamingju. Við vitum flest að það 
er tilgangslaust að rökræða tilvist Guðs 
– raunar ámóta viskulegt og að fetta 
fingur út í kynhneigð annars fólks.

Það er sem sé alveg hægt að gegna 
ýmsum hlutverkum – ekki síst hér á 
landi þar sem við þurfum hvert og 
eitt að vera að minnsta kosti fimm 
ólíkar manneskjur til að deilast 
nógu víða og anna skyldum millj-
ónasamfélagsins. En um sum störf 
gegnir samt sérstöku máli. Til dæmis 
kennarastarfið. Okkur er ekki sama 
um það hvers konar fólk velst í þau 
störf. Sjálfur á maður minningar 
um ýmis skringimenni í þessari 
stétt sem virtust einbeittir í þeim 
ásetningi að gera mann að auðnu-
leysingja – en þó einkum um hina 
kennarana sem til allrar hamingju 
báru gæfu til að glæða með með 
manni þekkingarþrá og lífsgleði. 
Þeir kennarar voru góðir í sínu 
starfi – en líka góðar manneskjur. Og 
það er eiginlega það sem við viljum 
meðal annars að kennarar barnanna 
okkar séu: góðar manneskjur sem 
efli heilbrigð viðhorf og beini öllu 
þessu fjöri í farsælar áttir.

Það er hægt að vera kennari á 
virkum og rokkari um helgar, ekkert 
mál. En það er ekki hægt að vera 
kennari á virkum og mannhatari um 
helgar.

Það er ekki hægt að skrifa hatur-
spistla um fólk og segja svo: „Ég var 
ekki kennari á meðan ég skrifaði 
þetta“. Þurfi maður á því að halda 
að hata annað fólk þarf maður að 
vera gegnheill í því; þar dugir engin 
hálfvelgja, maður hefur þar með sagt 
sig úr lögum við samfélag fólks sem 
ekki lætur hatur ráða för. Sennilega 
átti ekki að reka Snorra úr kenn-
arastarfi eins og gert var, en það er 

ekki þar með sagt að hann sé vel 
til starfsins fallinn. Það er eitthvað 
brogað við að sitja við blogg og spúa 
úr sér hatri um annað fólk – jafnvel 
ástvini nemenda, jafnvel nemendur 
sjálfa með öllum þeim lífshættulega 
sjálfsefa sem fylgir vaknandi vitund 
um samkynhneigð – og vera svo bara 
mættur að kenna dönsku. Der var en 
bager på Nörregade …

Snorri virðist telja að skapari 
himins og jarðar – sem leit yfir 
sköpunarverk sitt á sjöunda degi og 
þótti það „harla gott“ – sé ósáttur við 
það sköpunarverk sitt sem laðast 
að eigin kyni. Hann vitnar í bókstaf 
í biblíunni, stífan af vandlætingu, 
gerir kynhegðun að þungamiðju 
hugmynda drottins um æskilegt 
mannlíf. Ég er ekki biblíufróður eins 
og Snorri og nenni ekki að rökræða 
löngu dauð siðaboð úr löngu dauð-
um samfélögum. Sjálfur man ég ekki 
betur en að sögurnar af Kristi snúist 
meira og minna um að hann sé að 
skaprauna bókstafstrúarmönnum 
og vinna kærleiksverk á alþýðufólki. 
Svo er ein saga um áhyggjur bók-
stafstrúarmanna af kynlífi annarra. 
Það er sagan um bersyndugu 
konuna, sem við hér á Íslandi notum 
að vísu oftast til að afsaka fjárglæfra-
menn. Þeir standa þarna bálreiðir 
handhafar vilja Guðs og ætla að 
grýta konu fyrir að stunda kynlíf. Og 
Kristur ritar í sandinn: „Sá yðar sem 
syndlaus er kasti fyrsta steininum.“ 
Snorri mætti velta þessari sögu fyrir 
sér næst þegar hann sest niður við 
tölvuna til að boða ófagnaðarerindið 
og handleikur fyrsta steininn.

Ófagnaðarerindið

Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

En það er 
ekki hægt að 
vera kennari 
á virkum og 
mannhatari 
um helgar.
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Gerðu góð kaup á hreinsiefnum  
og háþrýstidælum!

Við eigum 30 ára afmæli

30% afsláttur
af öllum vörum í mars*

Auðbrekku 23 - Kópavogi - s. 564 1819 - www.jako.is

*tilboðið á ekki við um varahluti

ÍSLENSK  
FRAMLEIÐSLA

Forkólfar orkugeirans nota nú 
öll trixin í bókinni, þar með 
talið vonda lögfræði, til að 

kasta rýrð á verkefnisstjórn ramma-
áætlunar og þær reglur sem hún 
starfar eftir. Um augljósa hræðslu-
taktík er að ræða á þeim tímapunkti 
þegar lokahnykkur við röðun virkj-
unarkosta í 3. áfanga áætlunar-
innar er að hefjast. Aðferðafræðin 
hefur því miður virkað á ráðuneyti 
umhverfis- og atvinnumála, sbr. 
þá ámælisverðu málsmeðferð sem 
ráðuneytin hafa orðið ber að varð-
andi tillögu að breytingum á starfs-
reglum verkefnisstjórnarinnar.

Nú síðast blandar orkumálastjóri, 
Guðni A. Jóhannesson, sér í málið 
með afar smekklausum hætti þegar 

hann líkir störfum verkefnisstjórn-
arinnar við „valdarán fámennrar 
klíku“ (Fréttablaðið 27.02). Þar er 
hann að tala um fjölskipað stjórn-
vald sem er jafnsett Orkustofnun í 
stjórnkerfinu.

Sneitt fram hjá aðalatriði málsins
Orkumálastjóri virðist vera að svara 
grein minni í Fréttablaðinu frá 23. 
febrúar sl. en sneiðir þó framhjá 
helsta efnisatriði málsins sem er 
eftirfarandi. Þegar Alþingi er búið 
að ákveða að setja tiltekið svæði í 
verndarflokk eftir „faglega umfjöll-
un faghópa, aðkomu fólks og fyrir-
tækja að umsagnarferlinu og síðast 
en ekki síst Alþingis Íslendinga“ 
(orðrétt úr grein Guðna, nema ég 
vil hafa stóran staf í Alþingi), þá 
er það ekki léttvæg ákvörðun sem 
skilyrðislaust ber að endurskoða 
detti einhverju orkufyrirtæki það 
í hug, breyti forsendum örlítið og 
Orkustofnun leggi blessun sína yfir 
vitleysuna. „Engar líkur eru á að lög-
gjafinn hafi haft slíkt í huga þegar 
lög um rammaáætlun voru sett“ 
(aftur orðréttur texti frá Guðna).

Verkefnisstjórn rammaáætlunar 
er þess vegna ekki að ástunda valda-
rán þegar hún neitar að taka þátt í 
þessum blekkingarleik, heldur er 
hún að vinna eftir bókstaf og anda 
rammaáætlunarlaga. Lögin gera 
vissulega ráð fyrir því að í undan-
tekningartilvikum sé hægt að taka 
upp ákvörðun um flokkun í verndar- 
eða nýtingarflokk, en þau segja líka 
eftirfarandi: „Stjórnvöld skulu þegar 
Alþingi hefur samþykkt verndar- og 
orkunýtingaráætlun hefja undir-
búning að friðlýsingu landsvæða 
sem ástæða þykir til að friðlýsa 
gagnvart orkuvinnslu samkvæmt 
verndarflokki áætlunarinnar“ (4. 
mgr. 6. gr) .

Það er því alveg ljóst að flokkun 
landsvæðis í verndarflokk er yfir-
lýsing Alþingis um yfirvofandi frið-
lýsingu. Eitthvað meiriháttar á borð 
við þjóðaröryggi eða svæsna orku-
kreppu hlýtur að þurfa að koma 
til áður en rokið er í að endurmeta 
landsvæði sem búið er að ákveða 
fyrir aðeins þremur árum og eftir 
vandaða vinnu að eigi að fara í frið-
lýsingarferli án tafar. Það er því frá-

leitt og frekt af Orkustofnun að láta 
undan þrýstingi orkufyrirtækja um 
að senda slíka kosti aftur út á mörk-
ina til svokallaðs endurmats.

Orkustofnun vanhæf
Hefur Orkustofnun forsendur til að 
meta hvort tilteknar breytingar séu 
nægilega afgerandi til að þær kalli 
á endurmat svæðis sem búið er að 
flokka í verndarflokk? Nei, segi ég, 
enda gætir stofnunin ekki verndar-
sjónarmiða og hefur verið gerð 
afturreka með tillögur sínar eins og 
frægt er. Fjölskipuð verkefnisstjórn 
hefur mun betri forsendur til að 
meta þetta og það er hennar hlut-
verk samkvæmt rammaáætlunar-
lögum eins og Landvernd hefur sýnt 
fram á í ítarlegri umsögn um tillögu 
að breyttum starfsreglum verkefnis-
stjórnar.

Framganga orkumálastjóra í 
rammaáætlunarferlinu áður og 
ívitnuð grein hans er honum síst til 
sóma, en lýsir aftur á móti miklum 
hroka í garð lögbundins hlutverks 
verkefnisstjórnar og heilbrigðrar 
stjórnsýslu.

Hlutverk fjölskipaðs stjórnvalds = valdarán 
fámennrar klíku?

Snorri  
Baldursson
formaður  
Landverndar

Verkefnisstjórn rammaáætl-
unar er þess vegna ekki að 
ástunda valdarán þegar hún 
neitar að taka þátt í þessum 
blekkingarleik, heldur er 
hún að vinna eftir bókstaf og 
anda rammaáætlunarlaga.

Fyrir nokkru gekk grein manna 
á milli á netinu um eftirsjá 
fólks á dánarbeðinum. Það er 

skemmst frá því að segja að eftirsjá-
in fólst ekki í því að eiga stærra hús, 
betri bíl eða meiri pening heldur var 
það að hafa ekki lifað lífinu til fulln-
ustu, leyft sér að vera hamingju-
samur og sinnt börnunum sínum og 
vinum betur. Það eru ekki líflausir 
hlutir sem skilgreina okkur heldur 
eru það tengslin við okkur sjálf og 
annað fólk sem gerir það. Innihalds-
ríkt líf er líf sem við lifum í sátt við 
okkur sjálf en ekki í kapphlaupi við 
aðra, væntingar samfélagsins eða 
kröfuna frá atvinnulífinu. Svo virðist 
sem við þurfum að minna okkur á 
þetta reglulega.

Þegar hrunið dundi yfir okkur 
fyrir átta árum fengum við einstakt 
tækifæri til að búa til nýja sam-
félagsgerð. Mörgum fræjum var 
sáð. Þjóðfundurinn og kosning til 
stjórnlagaþings voru ein af þeim. 
Fólk virtist tilbúið í að taka hönd-
um saman og greiða úr misfellum 
samfélagsins: Jafna kjör fólks, upp-
ræta áratuga sérhagsmunastefnu 
stjórnmálanna, koma á nýju stjórn-
skipulagi með nýrri stjórnarskrá, 

stöðva gegndarlausan ágang pen-
ingaaflanna á náttúru landsins og 
nýta sameiginlega sjóði í tryggt og 
endurgjaldslaust mennta- og heil-
brigðiskerfi. Nýir flokkar komu 
fram á sjónarsviðið og ákall fólks 
um aukna aðkomu að ákvörðunum 
á sviði stjórnmálanna varð hávært. 
Fólk þráði breytingar.

Samfélagsgerð í gíslingu
Nú er 2016 runnið upp. Nýja sam-
félagsgerðin er í gíslingu núverandi 
stjórnarflokka og stuðningsmanna 
þeirra sem virðast helst hafa það á 
stefnuskrá sinni að færa auðmönn-
um aukna velmegun á kostnað 
almennings og vernda miðaldra 
grjóthrúgur. Misskiptingin heldur 
áfram að aukast og fátækt barna 
á Íslandi jókst mest af efnameiri 
ríkjum. Börn líða efnislegan skort. 
Á sama tíma hefur innflutningur á 
bílum stóraukist og bankar og fjár-
málafyrirtæki eru farin að borga 
út risabónusa og himinháar arð-
greiðslur. Samtök atvinnulífsins 
og Samtök iðnaðarins fá að stýra 
umræðunni um grunnstoðir sam-
félagins og sjá fyrir sér menntakerfi 
á forsendum markaðarins þar sem 
lögmál um framboð og eftirspurn 
skulu ráða menntun fólks. Það 
sama virðist gilda um heilbrigðis-
kerfið. Hugmyndafræðin um hag-
sæld og líðan þjóða er enn mæld 
í vergri landsframleiðslu og efna-
hagslegum hagvexti. Menn skulu 
vinna meira og lengur svo örfáar 
fjölskyldur á Íslandi geti notið lysti-
semda lífsins. Kapphlaupið sem var 

stöðvað 2008 er komið aftur af stað.
Áður en hver íbúi landsins reimar 

á sig hlaupaskóna þá held ég að við 
ættum að minna okkur á greinina 
sem vikið var að hér að ofan. Við 
áttum ekki að reisa við gamla Ísland. 
Við þurfum nýja samfélagsgerð sem 
byggir á endurgjaldslausu mennta- 
og heilbrigðiskerfi, styttri vinnu-
viku, fullkomnu jafnrétti kynja, 
nýrri og róttækri stjórnarskrá, sam-
félagslega reknum fyrirtækjum, 
valdeflingu fólks og lýðræðisvæð-
ingu stjórnmálanna. Það er löngu 
kominn tími til að kasta excel skjali 
markaðsaflanna og hugmyndafræði 
forneskjulegra valdhafa á haugana 
og færa völdin til fólksins. Þó fyrr 
hefði verið.

Og nú að allt öðru …
Líf  
Magneudóttir
varaborgar-
fulltrúi

Nú er það staðreynd að við 
erum fámenn þjóð, sem býr 
í stóru og harðbýlu landi. 

Koma ferðamanna er ekki lengur 
einskorðuð við sumarmánuðina. 
Það eru þættir sem gætu gengið 
betur í þjónustu við gesti okkar. Tel 
að stjórnvöld eigi að setja á hóflegt 
náttúrugjald t.a.m. 20 € á alla sem 
koma til landsins , nema þá sem 

eiga lögheimili á Íslandi. Byrja á 
að kynna og skýra slíka ákvörðun, 
svo ferðamenn skilji hvað sé um 
að tefla. Að óbreyttu verður þetta 
okkur fjárhagslega ofviða. Bæði í 
Sviss og Austurríki hefur þurft að 
greiða til að mynda veggjöld, en 
þessi lönd standa okkur mun framar 
í allri uppbyggingu, enda rótgróin 
þjóðfélög.

Ég hef verið að íhuga þessi mál 
almennt og komist að þeirri niður-
stöðu, að ferðamálayfirvöld ættu 
að efna til samkeppni meðal arki-
tekta um að byggð verði stöðluð, 
hagkvæm, falleg og umhverfisvæn 
kaffihús við þjóðvegi með aðgangs-
stýrðri snyrtiaðstöðu í takt við það 
sem gerist víða við þýsku hraðbraut-
irnar. Þar er greitt fyrir aðgengi að 

snyrtingu, enda er hún þrifin og 
boðleg. Þetta er forgangsaðriði við 
móttöku ferðamanna, svo augljóst 
að það þarf vart að ræða.

Eins og jólasveinar
Mér er minnisstæð snyrtingin við 

einn þekktasta ferðamannastað á 
Suðausturlandi, þar eru allt of fá 
salerni, þrátt fyrir gríðarlega fjölgun 
ferðamanna, og að sveitarfélagið 
skuli ekki setja rekstraaðilum stól-
inn fyrir dyrnar þar til bætt verði 
úr, vekur furðu. Fyrir fáum árum 
lýsti fararstjóri í fjölmiðlum að fólk 
hafi þurft að fara út í móa til að gera 
þarfir sínar. Við Íslendingar erum 
að fjárfesta fyrir milljarða í hótel-
byggingum um land allt, en erum 
eins og jólasveinar varðandi það að 
bæta þessa grundvallaraðstöðu, þó 
eru þessi mál víða til fyrirmyndar.

Síðan er það gæsla á ferðamanna-
stöðum, við sem siðmenntuð þjóð 
verðum að taka hana fastari tökum. 
Það vantar sýnilega löggæslu 
víða um land, sem kemur niður 

á öryggi borgara og ferðamanna. 
Síðast en ekki síst, þegar búast má 
við einni og hálfri milljón ferða-
manna á þessu ári, verður þjónusta 
og fjárhagur sjúkrahúsa landsins 
að standa undir öryggi þeirra sem 
sækja landið heim. Þjóðin ætlast 
til að þessi mál séu í lagi. Einnig má 
ekki vanmeta mikilvægi björgunar-
sveitanna.

Að mínu mati er það einsýnt að 
koma þarf á reglubundnum tekju-
stofni inn í þennan málaflokk. 
Stjórnvöld sem horfa á þennan 
stærsta atvinnuveg þjóðarinnar 
bera ríka ábyrgð og verða að taka 
frumkvæði. Því þjóðfélagið má ekki 
við mistökum sem við getum svo 
vel komið í veg fyrir, ef við vöndum 
okkur.

Hugleiðingar um ferðaþjónustu á Íslandi
Snorri Snorrason
áhugamaður um 
bjarta framtíð 
ferðaþjónustu á 
Íslandi

Við þurfum nýja sam-
félagsgerð sem byggir á 
endurgjaldslausu mennta- 
og heilbrigðiskerfi, styttri 
vinnuviku, fullkomnu jafn-
rétti kynja, nýrri og róttækri 
stjórnarskrá, samfélagslega 
reknum fyrirtækjum, val-
deflingu fólks og lýðræði-
svæðingu stjórnmálanna.

Ég tel að stjórnvöld eigi að 
setja á hóflegt náttúrugjald 
t.a.m. 20 € á alla sem koma 
til landsins , nema þá sem 
eiga lögheimili á Íslandi.
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

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

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

Mottur & málning
                                                 20% afsláttur af

King-Pvc 
undirlagsmottur 
45x75cm kr. 990
60x90cm kr. 1.290
90x150cm kr. 2.990

Bása gúmmímotta 
(drain undir mottunni)
122x183cm x12mm 

7.495 

Dregill dökk grár 
með PVC undirlagi, 90cm
 1.790 pr. lm.

Breidd: 67cm
Verð pr. lengdarmeter

1.595

MÚRBÚÐARVERÐI

   792
1.032
2.392

5.996 1.432

Gúmmí gatamottur
61x91cm 12mm kr. 2.190
100 x 100cm x 12mm kr. 3.390
100 x 150cm x 22mm Kr. 6.990
60 x 80cm x22mm kr. 2.690
100 x 150cm x 16mm kr. 5.790

1.752
2.712
5.592
2.152
4.632

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.890 
1.512

1.276

Deka Project grunnur. 10 lítrar

6.295Deka Projekt 10, 10 lítrar (stofn A)

6.990
Deka Projekt 05, 10 lítrar (stofn A)

6.195
Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)

5.390

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

2.195

Bostik spartl 
250ml 

590
Deka Gólfmálning grá 3 lítrar 

4.995

25cm Málningar-
rúlla og grind

840  

Landora 7% Veggmálning 9 lítrar 
Litur: Starbright 

5.995

Yfirbreiðsla Fleece 1x3m

590
1x5m kr. 825

Mako 12 lítra fata  

490  

Bostik medium LH  
spartl 5 lítrar

2.890

5.592 4.956 4.312 5.036

3.996

4.796

672
472

2.312

392

472

1.756

GILDIR TIL OG MEÐ 9. MARS



Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var hetja 
Swansea þegar hann skoraði 
sigurmark liðsins í 1-0 sigri í sex 
stiga leik á móti Norwich en Gylfi 
lagði upp sigurmarkið í leiknum á 
undan.
Stærstu úrslitin Tíu 
leikmenn Arsenal 
komu til baka á 
móti Tottenham 
og Alexis Sánchez 
tryggði liðinu 2-2 
jafntefli með sínu 
fyrsta marki síðan í október. 
Hetjan Dimitri Payet tryggði West 
ham 3-2 sigur á Everton á loka-
mínútunni eða níu mínútum 
eftir að hann lagði upp jöfnunar-
markið.  Everton var 2-0 yfir þegar 
tólf mínútur voru eftir af leiknum.
Kom á óvart Leicester gefur ekkert 
eftir og er nú með fimm stiga for-
skot á toppnum eftir að Alsíringur-
inn Riyad Mahrez tryggði liðinu 
1-0 útisigur á Watford.

Í dag
19.00 Njarðvík - Haukar Sport
21.00 Messan  Sport 2
22.00 Körfuboltakvöld Sport  

19.15 Njarðvík - Haukar Njarðvík 
19.15 Keflavík - ÍR  Keflavík

Nýjast

Tottenham 2 – 2 Arsenal
Chelsea 1 – 1 Stoke
Everton 2 – 3 West Ham
Man. City 4 – 0 Aston Villa
Newcastle 1 – 3 Bournemouth
Southampton 1 – 1 Sunderland
Swansea 1 – 0 Norwich
Watford 0 – 1 Leicester
Crystal Palace 1 – 2 Liverpool
West Brom 1 – 0 Man. United

Efst 
Leicester 60
Tottenham 55
Arsenal 52
Man. City 50
West Ham 49

Neðst 
Swansea 33
Sunderland 25
Norwich 24 
Newcastle 24
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

FÖSTUDAGURINN    19.  FEB.    KL 20:00 UPPSELT
FÖSTUDAGURINN    11.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR
LAUGARDAGURINN 12.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR

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

Hólmfríður Magnúsdóttir kom inn á sem varamaður og innsiglaði 4-1 stórsigur á Dönum á Algarve.  Hér fagnar hún með liðsfélögunum. FRéttAblAðið/JóNÍNA GuðbJöRG

Hefur skorað 
fyrir Ísland 
ellefu ár í röð

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Hólmfríður Magnúsdóttir jafnaði met 
Margrétar Láru Viðarsdóttur yfir mörk 
á flestum landsliðsárum í röð þegar hún 
skoraði á móti Dönum á föstudaginn. Mar-
grét Lára skoraði einnig mark fyrir íslenska 
A-landsliðið ellefu ár í röð frá 2003 til 2013. 

Domino’s-deild karla í körfubolta 

KR - FSu 102-82 
 
Höttur - Þór Þorl. 93-104 
 
Snæfell-Stjarnan 94-102 
 
tindastóll - Grindavík 88-79 
 
KR -ingar tryggðu sér  deildarmeistara-
titilinn í gær og verða með heimavallarrétt 
út alla úrslitakeppnina þriðja árið í röð.  
Tindastóll vann sinn sjötta sigur í röð og 
það ræðst ekki fyrr en í lokaumferðinni 
hvort Snæfell eða Grindavík komast í úr-
slitakeppnina. 

Efri hluti 
KR 34 
Stjarnan 30
Keflavík 28
Haukar 26 
Þór Þorl. 26 
Tindastóll 26

Neðri hluti 
Njarðvík 22
Snæfell 16 
Grindavík 16 
ÍR 12 
FSu 6
Höttur 6

Olís deild kvenna í handbolta 

Afturelding - Stjarnan 18-21 
HK - Grótta 15-28 
Selfoss - ÍR 35-28 
ÍbV - Valur 20-23 
Fjölnir - KA/Þór 25-24 
Fram - FH 29-17 
Haukar - Fylkir 29-27 

Efri hluti 
Grótta 39
Haukar 38
Valur 34
Fram 33 
ÍBV 32 
Stjarnan 32 
Selfoss 24

Neðri hluti 
Fylkir 20
HK 13 
Fjölnir 12 
KA/Þór 9 
FH 9
ÍR 8 
Afturelding 5

Bikarmeistarar í hópfimleikum

Handhafar allra þriggja titlana  Stjörnukonur urðu í gær bikarmeistrar 
í hópfimleikum og hafa því á tæpu ári endað sigurgöngu Gerplu á 
Íslandsmóti, á Norðurlandamóti og nú í bikarkeppninni.   Hér fagna 
stelpurnar nýjasta titlinum í mótslok. FRéttAblAðið/NiclAES JERKEHolt

FótbOlti Hólmfríður Magnúsdóttir 
kórónaði 4-1 stórsigur á Dönum 
á föstudaginn með því að skora 
síðasta markið og komst um leið í 
sögubækurnar. Hún hefur skorað 
fyrir A-landsliðið á hverju ári frá og 
með árinu 2006.

„Við gátum ekki byrjað þetta 
betur. Það var líka mjög gott að 
vinna Belgíu á síðustu mínútunni. 
Það var extra sætt því við áttum það 
skilið,“ segir Hólmfríður.

„Liðsheildin er frábær og það 
er það skemmtilega við þetta. Það 
eru allar með sín hlutverk á hreinu 
og við höfum allar sama traustið 
frá þjálfaranum. Það hafa allar 
skilað sínu hvort sem þær byrjuðu 
á bekknum eða voru í byrjunar-
liðinu,“ segir Hólmfríður. 

„Það er gott að hafa samkeppni og 
hún heldur manni á tánum. Ég hef 
alveg kynnst samkeppni áður og 
veit að maður verður bara að spýta 
í lófana og láta hana gera sig að betri 
leikmanni,“ segir Hólmfríður. 

Freyr Alexandersson, þjálfari 
liðsins, gerði tíu breytingar á liðinu 
frá sigrinum á Belgíu en liðið svaraði 
með stórsigri á Dönum. Danir gerðu 
tvær breytingar frá leiknum á undan 
og voru með sitt sterkasta lið.

„Þetta sýnir líka breiddina sem er 
búið að vera búa til síðustu ár. Það 
er frábært að sjá unga leikmenn 
koma inn í hópinn og standa sig 
svona vel,“ segir Hólmfríður og hún 
hrósar þjálfaranum. „Það þarf að 
ná til okkar allra og hann gerir það 
þrátt fyrir að við séum mjög ólíkar 

týpur. Það að við séum ólíkar gerir 
líka hópinn betri,“ segir Hólmfríður 
sem er nú orðin ein af þeim elstu. 

„Ég finn ekkert rosalega mikið 
fyrir því að ég sé með þeim elstu í 
liðinu. Ég og Sandra (MaríaJessen) 
erum að skipta vinstri vængnum 
saman og ég hvet hana áfram og hún 
mig líka. Við setjum pressu á okkur 
að það verði alltaf að koma mark frá 
vinstri vængnum,“ segir Hólmfríður 
en þær skoruðu báðar gegn Dönum. 

„Við settum pressuna á okkur 
sjálfar fyrir mótið að við ætluðum 
alla leið í úrslitaleikinn og ef við 
förum inn í leikinn á morgun (í dag) 
eins og við erum búnar að fara inn 
í síðustu tvo þá sé ekki eitthvað lið 
stoppa okkur,“ segir Hólmfríður. 

Íslenska liðið mætir Kanada í dag 

í lokaleik riðilsins og þarf bara að ná 
í stig til að komast í úrslitaleikinn. 
Þar er líklegast að Brasilía bíði. 

„Við höfum ekki tapað í mörgum 
leikjum í röð og erum allar með 
sjálfstraust. Við þurfum bara að 
klára leikinn á morgun (í dag) og 
það væri draumur að mæta Bras-
ilíu í úrslitaleiknum,“ segir Hólm-
fríður og bætir við: „Ég hef aldrei 
spilað á móti Brasilíu og það er eitt 
af liðunum sem maður vill mæta í 
úrslitaleik.“

„Við ætlum að vinna riðilinn 
okkar í undankeppni EM og þetta 
eru góð fyrirheit fyrir leiki ársins. 
Þessir leikir hjálpa okkur vonandi 
að mæta vel undirbúnar fyrir leik-
ina sem skipta máli,“ segir Hólm-
fríður að lokum.  ooj@frettabladid.is

Væri draumur að mæta Brasilíu 
Hólmfríður Magnúsdóttir er ein af sex markaskorurum og 21 byrjunarliðsmanni íslenska kvennalands-
liðsins í fyrstu tveimur leikjum Algarve-mótsins. Jafntefli á móti Kanada í dag kemur liðinu í úrslitaleikinn.

= fjöldi marka
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fólk
kynningarblað

 Hugmyndin er síðan sú að láta þann gps-
punkt sem við völdum fylgja stólnum til kaup-

anda. Sá sem kaupir verkið ætti þá að geta leitað uppi 
staðinn sem veitti okkur innblástur, annaðhvort í 
gegnum tölvuna, eða bara með því að slá inn punkt-
inum og ferðast á staðinn.

Ólafur Þór Erlendsson
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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. 

Ólafur og Þóra Björk kynntust 
fyrst þegar þau sýndu hlið við hlið 
á HönnunarMars árið 2011. „Við 
fórum að fylgjast með hvað hitt 
væri að gera og sáum fljótlega að 
það væri frábært að geta steypt 
kunnáttu okkar beggja saman í 
eitt,“ segir Ólafur.

Þau ákváðu að hefja samstarf 
og fóru þá að velta fyrir sér hvaða 
stefnu skyldi taka. „Við höfum 
bæði mikinn áhuga á náttúrunni og 
höfum nýtt hana í hönnun okkar. Þá 
duttum við niður á þá hugmynd að 
nota hið svokallaða spot, eða gps-
punkt, til að finna þúfur eða staði 
á landinu sem gætu veitt okkur inn-
blástur,“ segir Þóra Björk.

„Við leituðum uppi skemmtilega 
staði í náttúrunni sem okkur lang-
aði að yfirfæra yfir í hönnun okkar,“ 
segir Ólafur en hann smíðar kolla 
og bekki meðan Þóra Björk útbýr 
áklæði út frá þeim stöðum sem þau 
hafa valið.

„Hugmyndin er síðan sú að láta 
þann gps-punkt sem við völdum 
fylgja stólnum til kaupanda. Sá sem 
kaupir verkið ætti þá að geta leitað 
uppi staðinn sem veitti okkur inn-
blástur, annaðhvort í gegnum tölv-
una, eða bara með því að slá inn 
punktinn og ferðast á staðinn,“ segir 
Ólafur, en 

þá staði sem þau hafa notað í hönn-
un sína er til dæmis að finna á Þing-
völlum, á Geysissvæðinu, Skálanesi, 
Seyðisfirði, Holuhrauni og á Akur-
eyri.

Verkin sem þau hafa unnið 
saman hafa fengið nöfnin SPOT, 
SPOT2 og SPOR. Hver og einn 
munur er einstakur enda áklæðið 
og grindin handunnin.

„SPOT er kollur, SPOT2 er bekk-
ur með sæti fyrir tvo en SPOR 

er skúlptúr sem hægt er 
að nota bæði sem koll 
eða borð,“ segir Þóra 
Björk og lýsir nánar 
hugmyndinni að baki 

SPOR. „Innblásturinn 
er fenginn frá klettum 

þar sem gróðurinn brýst 
fram á milli sprungna. 
Óli útbjó beykiklump með 
sprungum og ég nota tuft-

aðferðina til að setja inn í 
þær eftirlíkingu af jurt-
um.“

Ólafur og Þóra Björk 
taka þátt í Hönnunar-

Mars í ár, þau hafa einn-
ig sótt um að taka þátt í 
DesignMatch-kaupstefn-
unni þar sem hönnuðum 

Hinn fullkomni punktur
Ólafur Þór Erlendsson, húsgagnahönnuður og innanhússarkitekt, og Þóra Björk Schram, myndlistarkona og 
textílhönnuður, tóku höndum saman og hönnuðu kolla og bekki innblásna af íslenskri náttúru. Hverju verki fylgir 
gps-punktur eða SPOT sem sýnir hvaðan innblásturinn er fenginn. Nöfn verkanna vísa í þessa skemmtilegu hugmynd.

SPOR vísar til gróðursins sem nær að 
dafna inni í klettasprungum.
Mynd/SigRún EggERtSdÓttiR

SPOR sem vísar til eldsumbrota.
Mynd/SigRún EggERtSdÓttiR

Kollurinn SPOt í sínu náttúrulega 
umhverfi. Mynd/SigRún EggERtSdÓttiR

Ólafur og Þóra Björk sitja á bekknum SPOt2, en í forgrunni eru kollarnir SPOt og skúlptúrinn SPOR. Mynd/AntOn BRinK

gefst tækifæri til að hitta kaupend-
ur og framleiðendur. „Við vonumst 
til að komast í samstarf við ein-
hverja sem vilja taka hönnun okkar 
lengra,“ segir Þóra Björk og Ólaf-
ur bætir við: „Við erum bæði lærð-
ir hönnuðir og vitum að það er erfitt 
að lifa af hönnun á Íslandi því mark-
aðurinn er svo lítill. Til þess að kom-
ast lengra þarf að stækka markað-
inn. Við sjáum vel fyrir okkur að 
geta búið til einfaldari útfærslu af 

stólunum ef einhver hefur áhuga á 
að fjöldaframleiða þá en við gætum 
samt markaðssett þessa handunnu 
lúxustýpu sem við erum að vinna 
með núna.“

Hönnun Ólafs og Þóru Bjarkar 
verður til sýnis hjá GÁ húsgögnum 
í Hafnarhúsinu á HönnunarMars 
en auk þess verður opnuð sýningin 
Flóð með hönnun þeirra í Lækna-
minjasafninu á Seltjarnarnesi á mið-
vikudaginn. solveig@365.is



Afi gerði þennan 
stól árið 1970, 

bara í einu eintaki fyrir sig 
sjálfan og var alltaf mjög 
stoltur af honum. Hann 
var yfir sig ánægður með 
að það ætti að framleiða 
stólinn en hann féll því 
miður frá rétt áður en 
fyrstu stólarnir komu 
tilbúnir, núna í janúar. 
Annars var hann alltaf að. 
Hann smíðaði og fylgdist 
með fram á síðasta dag.

Helga Erlingsdóttir

Hófurinn eftir Jóhann Ingimarsson í endurgerð Frumkvöðlasetursins og Bólstursmiðjunnar. mynd/BólstursmIðJan

„Það var alltaf gamall draumur 
hjá afa að láta framleiða Hófinn. 
Fyrir nokkrum árum fór hann 
sjálfur með stólinn á verkstæði 
þar sem hann var tekinn í sundur 
en það reyndist of dýrt að smíða 
mótin. Fyrir þremur árum var 
svo loks drifið í að kanna þetta 
betur með honum og sýndi Frum-
kvöðlasetrið í Borgar nesi verk-
efninu strax áhuga og steypir 
grindina í trefjaplast. Bólstur-
smiðjan sér um að bólstra stól-
inn,“ segir Helga Erlingsdóttir, 
barnabarn Jóhanns Ingimars-
sonar húsgagnasmiðs á Akur-
eyri, eða Nóa eins og hann var 
ávallt kallaður, en á komandi 
HönnunarMars verður endur-
gerð af hægindastólnum Hófnum 
eftir Nóa kynnt í Hafnarhúsinu.

Nói stundaði nám í húsgagna-
smíði og síðan hönnunarnám í 
Kaupmannahöfn. Hann stofn-
aði húsgagnaverksmiðjuna Val-
björk hf. á Akureyri, ásamt fleir-
um, árið 1952 og sá meðal annars 
um að innrétta Hótel Loftleið-
ir, Hótel Esju og skemmtistað-
ina Röðul og Þórscafé. Eftir að 
Valbjörk hætti árið 1970 stofn-
aði Nói húsgagnaverslun með 
sama nafni sem hann rak um 
langt árabil og síðar aðra sem 
bar nafnið Örkin hans Nóa.

Helga segir afa sinn alltaf 
hafa haft sérstakt dálæti á Hófn-
um og hún líti á það sem heið-
ur og virðingarvott við gamla 
manninn að endurgera stólinn 
en Nói lést í janúar síðastliðnum.

„Afi gerði þennan stól árið 
1970, bara í einu eintaki fyrir 
sig sjálfan, og var alltaf mjög 
stoltur af honum. Hann var yfir 
sig ánægður með að það ætti að 
framleiða stólinn en hann féll 
því miður frá rétt áður en fyrstu 
stólarnir komu tilbúnir núna í 
janúar. Annars var hann alltaf 
að. Hann smíðaði og fylgdist með 
fram á síðasta dag,“ segir Helga. 
Hún segir endurgerðina sérstak-
lega ánægjulega í ljósi áhrifa 
Nóa á framþróun í íslenskri hús-
gagnasögu.

„Hans þáttur í sögu húsgagna-

hönnunar og framleiðslu á Ís-
landi er stór. Ég á gamlan Val-
bjarkarbækling heima sem er 
mjög gaman að fletta því þetta 
eru allt húsgögn sem ættu vel við 
í dag.“

Hófurinn verður sýndur á 
HönnunarMars í Listasafni 

Reykjavíkur í Hafnarhúsi. Hönn-
unarMars fer fram dagana 10. til 
13. mars.

nánar má forvitnast um Hófinn á 
síðunni www.hofurinn.is

nói sjálfur í stólnum.

maría sigurjónsdóttir og Þorsteinn máni Árnason hjá Frumkvöðlasetrinu í Borgar-
nesi framleiða stólinn.

Hófur Nóa 
eNdurgerður
Frumkvöðlasetrið í Borgarnesi og Bólstursmiðjan hafa endurgert 
hægindastólinn Hófinn eftir Jóhann Ingimundarson, Nóa, frá árinu 
1970. Stóllinn verður kynntur á HönnunarMars.

Yfirhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Skoðið

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

www.laxdal.is

Skoðið laxdal.is

Fisléttir  
Dúnjakkar  

og vattjakkar 

Litaúrval

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur
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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  

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

 
Þorláksgeisli 35 – 5 herb.
Vönduð  björt 115 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 
stæði í lokuðu  bílskýli.  Verönd á austurhlið og 
afgirtur sólpallur á vesturhlið.  Fjögur svefnherbergi 
, þvottahús innan íbúðar , parket og flísar á gólfum 
og góðar innréttnigar. V. 39,9 m.  Opið hús á 
morgun þriðjudag kl 17:30-18:00.  Upplýsingar 
veitir Bogi s: 699-3444

 
Þverholt 3 - 2ja herb.
Endurbætt 67 fm íbúð á jarðhæð í 3ja íbúða húsi í 
miðbænum.  Nýlegt baðherbergi og eldhús.   Par-
ket og flísar á gólfum ásamt nýlegum innréttingum. 
Opið hús í dag kl  17:30-18:00.   
Upplýsingar veitir Bogi s: 699-3444

 
Rauðás 19 – glæsileg endurnýjuð 2ja. 
Sérlega vönduð og mikið endurnýjuð tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð. Íbúðin er um 65 fm og 
hefur verið mikið endurnýjuð á fallegan máta frá 
a-ö. Íbúð sem er kjörin sem fyrstu kaup. Eignin 
er sýnd í opnu húsi miðvikudaginn 9 mars frá 
kl. 17:15 - 17:45. Allar frekari upplýsingar veitir 
Finnbogi, 895-1098.

 
Skipholt 64 – 3ja á jarðhæð. Opið hús. 
Góð þriggja herbergja, 105 fm,  íbúð á jarðhæð 
í litlu fjölbýli á góðum stað í austurborginni. Tvö 
góð svefnherbergi, stór björt stofa, gott eldhús 
með gluggum á tvenna vegu og sér þvottahús 
inn af eldhúsi.  Opið hús miðvikudaginn 9 
mars frá kl. 17:00 – 17:30. Nánari upplýsingar 
veitir Brynjólfur, S: 896-2953, brynjolfur@heimili.

is.  
Freyjubrunnur – Endaraðhús 
Vandað endahús tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Húsið er vel skipulagt og vandlega 
innréttað og vel tækjum búið.  Fjögur  góð svefn-
herbergi, stofur með  mikilli lofthæð, 2 baðherbergi 
og vinnurými.  Einstaklega vel hannað hús sem 
nýtist mjög vel í alla staði.   Útsýni til suðurs.  
Uplýsingar veitir Bogi 699-3444

 
Holtsvegur í Garðabæ - glæsilega nýjar íbúðir.
Höfum hafið sölu á nýjum íbúðum. Íbúðirnar eru 
3ja og 4ra herb. að stærðunum 80 til 180 fm. Húsið 
stendur á góðum stað og er fallegt útsýni úr íbúðu-
num, stórar svalir í suður. Íbúðirnar eru afhentar 
fullbúnar án gólfefna, vandaður frágangur og 
traustur byggingaraðili. Öllum íbúðum fylgir stæði í 
bílageymslu. Afhending í vor.  Verð frá 32,9 millj.

 
Sogavegur – Stór sérhæð.
185 fm efri sérhæð, hæð og ris ásamt stórum 
bílskúr.  Eignin  hefur verið endurnýjuð og er í 
góðu ástandi.  Nýlegt eldhús og baððherbergi , 
parket og flísar á gólfum. Stórt hellulagt bílaplan 
með snjóbræðslukerfi.  V. 58,0 m. Uppl. veitir Jón 
s: 777-1215

 
Ásakór – 3ja herb.
Falleg 90 fm íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi .    
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Parket, flísar og 
eikarinnréttingar ásamt góðu útsýni.   Góð íbúð á 
vinsælum stað.  Uppl. veitir Erla s: 692-0149

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

 
Freyjubrunnur 16 – glæsilegar hæðir, aukarými.
Glæslilegar nýjar útsýnisíbúðir ásamt stæði í bílag.. 
Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar, 4ra herbergja 
og afhendast fullbúnar án gólfefna. Einnig fylgir 
hvorri íbúð sérrými á jarðhæð, mögulegt að hafa 
vinnuaðstöðu eða íbúðarrými.  Íbúðirnar eru til 
afhendingu nú í vor. Traustur byggingaraðili.  
Verð 49,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Heimili fasteignasala hefur til 
sölu einbýlishús með stórum 
bílskúr við Grænatún 16 í 
Kópavogi.

Húsið stendur á stórri afgirtri 1.200 
fm lóð í góðri rækt. Sólpallur er á 
baklóð og heitur pottur. Húsið er 

kjallari og tvær hæðir. Bílskúrinn er 
sérstandandi. 
Húsið er skráð alls 239,8 fm. Íbúðar-
rými 203,8 fm og bílskúr 36,0 fm.

Byggingarár hússins er skráð 1949 
og bílskúrs 1983.

Húsið hefur verið mikið endur-
bætt að innan og málað að utan 
2015. Klóaklagnir nýlegar ásamt 

glerjum, gluggum, hluta gólfefna í 
eldhúsi og baðherbergi. Í kjallara er 
geymsla.

Á 1. hæð er: Forstofa, herbergi, eld-
hús, stofur og gestasalerni.

Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og vinnuher-
bergi/geymsla. Rúmgott, vel skipulagt 
fjölskylduhús á vinsælum stað.

Einbýli í Grænatúni
Húsið hefur verið mikið endurbætt að innan og var málað nýlega að utan.

Mánudagur 7. mars 2016

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frítt 
verðmat 

 Rúmgóð 3ja  herb. 91 fm. Laus strax 
 Nýleg gólfefni nóv.2015 
 Nýlega máluð nóv.2015 
 Tengi f. þvottavél á baðherbergi 
 Fataskápar endurnýjaðir nóv.2015 

 Rafmagn: skipt um alla rofa og inn-
stungur nóv. 2015 

 Frontar og skáphurðir inni í eldhúsi 
sprautulakkaðir í nóv. 2015 

 Sameign vel viðhaldin, bæði stiga-
gangur og hús. 

Opið hús mánudaginn 7. mars kl. 17:00 - 17:30 
28,9m 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

Hraunbær 128 íb. 301 

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
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

HÁTEIGSVEGUR 3. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
124,8 fm. endaíbúð á 2. hæð í endurbyggðu lyftuhúsi. Þrjú mjög rúmgóð svefn-
herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt baðherbergi og gestasnyrting. Svalir 
til norðurs útaf stofu. Sérmerkt bílastæði fyrir framan og aftan hús. Húsið var allt 
endurbyggt á árunum 2007 til 2008. Mikið endurnýjuð íbúð.

NORÐURBRÚ 5 - SJÁLANDI GARÐABÆ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. Stofa 
með hornglugga og útgengi á svalir til austurs. Frábær staðsetning þar sem leik- og 
grunnskóli er í göngufæri. Verið velkomin.

LANGALÍNA - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Vönduð 4ra herbergja 112,8 fm. íbúð á 1. hæð með stórri og skjólsælli verönd til 
suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er virkilega fallega innréttuð með hvítum 
innihurðum, hvítum fataskápum, sem allir eru með rennihurðum, hvítum sprautu-
lökkuðum innréttingum og eyju í eldhúsi með graníti á borðum. Húsið stendur við 
opið svæði við ylströndina. Stutt er í skóla og leikskóla. 

MIKLABRAUT 50. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Nýslípað og lakkað 
gegnheilt parket á gólfum. Suðursvalir með tröppum niður á lóð.

ÓÐINSGATA 30. HÆÐ OG RIS - SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Verið velkomin.

KAPLASKJÓLSVEGUR. 
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. 

GYÐUFELL 2. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð. Verið velkomin.

TRYGGVAGATA 4-6. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina.Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum.

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.
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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 suðvesturs.  
Auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt bílastæði á lóð. 
Umhverfið er fallegt þar sem stórt opið svæði með leiktækjum mætir læknum í Hafnarfirði.

Verð 36,9 millj

Ingólfsstræti
Virkilega fallegt og nánast algjörlega endurnýjað 301,4 fm. einbýlishús, kjallari, hæð og ris, auk 38,3 fm. sérstæðs bílskúrs í 
miðborginni. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl. 10 árum. Húsið var reist var árið 1903 og er ásamt Bankastræti 6 
elsta íbúðarhúsið í Reykjavík sem reist var úr steinsteypu. Húsið er óvenju heilsteypt og formfagurt hús og ber það einna hæst 
af frumverkum steinsteypualdar í listrænu tilliti. Umhverfis glugga er klassískt, steinsteypt skraut og á úthornum eru steinhleðslur 
mótaðar í steypuna. Húsið stendur á 706,0 fm. eignarlóð, sem hefur öll verið endurnýjuð. Nokkur sér bílastæði eru á lóðinni.
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Vandað 108,1 fm. verslunar/skrifstofuhúsnæði á 
jarðhæð. 

Eignarhlutinn skiptist í alrými með baðherbergi, 
geymslu, skrifstofu og eldhúskrók innaf. Steinteppi 
og flísar eru á gólfum. Aukin lofthæð er í öllum 
eignarhlutanum, kerfisloft og innfelld lýsing. 

Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með fjölda 
bílastæða, sameiginleg með öðrum eignarhlutum 
hússins.

Skipholt – verslunar- /skrifstofuhúsnæði.

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

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

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. 

búðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  
Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í 
húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Gott iðnaðarhúsnæði samtals 697,4 fm sem 
skiptist í tvo eignarhluta og er lítið mál að 
sameina þessa eignarhluta.

• Stærra húsnæðið 596,2 fm. skiptist í
   skrifstofu, stóran sal með góðum inn
  keyrsludyrum og tveimur stórum vinnslu
  sölum.

• Minna húsnæðið 101,2 fm. skiptist í 
   vinnslusal með um 7 metra lofthæð auk 
   millilofts.

Hellulagt stórt bílaplan framan við húsið með 
snjóbræðslu undir.

Vagnhöfði - Iðnaðarhúsnæði

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. enda-
raðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fm. 
bílskúr á stórri og gróinni lóð.  Húsið er teiknað af 
Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur verið haldið 
nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  Skipulag 
hússins er frábært og mögulegt væri að hafa 5 
svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólf-
síðum gluggum og fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl 
og hellulögð innkeyrsla og stéttar. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Helluland. Glæsilegt endaraðhús í Fossvogi. 

Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur 
hæðum auk rislofts og sér bílastæðis í bílageymslu 
á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar 
svalir svalir, til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar 
í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð 
á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og 
gólfefni að hluta. 

Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

Verð 55,0 millj.

Klapparstígur. Útsýnisíbúð á tveimur hæðum.

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

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.

SÓLEYJARIMI 13 - NÝBYGGING 

GLÆSILEGAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í 
Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir 
hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.

• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, hvít sprautulakkaðar í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan 
sem stutt er í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll.

Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.

Garðabær - einbýlishús

Höfum fengið í einkasölu þó nokkuð mikið endurnýjað 430 fermetra 
einbýlishús með sjávarútsýni á sunnanverðu Arnarnesi í Garðabæ. 

 Stórar og glæsilegar stofur, 5 svefnherbergi, stór innbyggður bílskúr.

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

Atvinnuhúsnæði óskast
500 - 600 fm. atvinnuhúsnæði á götuhæð  

með góðri aðkomu 
í póstnúmerum 101, 104, 105 eða 107  

fyrir opinbera stofnun. 

Þyrfti að vera laust til afhendingar fyrir nk. áramót.



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

HÁTEIGSVEGUR 3. GLÆSILEG ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
124,8 fm. endaíbúð á 2. hæð í endurbyggðu lyftuhúsi. Þrjú mjög rúmgóð svefn-
herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt baðherbergi og gestasnyrting. Svalir 
til norðurs útaf stofu. Sérmerkt bílastæði fyrir framan og aftan hús. Húsið var allt 
endurbyggt á árunum 2007 til 2008. Mikið endurnýjuð íbúð.

NORÐURBRÚ 5 - SJÁLANDI GARÐABÆ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. Stofa 
með hornglugga og útgengi á svalir til austurs. Frábær staðsetning þar sem leik- og 
grunnskóli er í göngufæri. Verið velkomin.

LANGALÍNA - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Vönduð 4ra herbergja 112,8 fm. íbúð á 1. hæð með stórri og skjólsælli verönd til 
suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er virkilega fallega innréttuð með hvítum 
innihurðum, hvítum fataskápum, sem allir eru með rennihurðum, hvítum sprautu-
lökkuðum innréttingum og eyju í eldhúsi með graníti á borðum. Húsið stendur við 
opið svæði við ylströndina. Stutt er í skóla og leikskóla. 

MIKLABRAUT 50. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Nýslípað og lakkað 
gegnheilt parket á gólfum. Suðursvalir með tröppum niður á lóð.

ÓÐINSGATA 30. HÆÐ OG RIS - SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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. Verið velkomin.

KAPLASKJÓLSVEGUR. 
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. 

GYÐUFELL 2. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð. Verið velkomin.

TRYGGVAGATA 4-6. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað 
við höfnina.Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt 
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni. 
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum.

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.
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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 suðvesturs.  
Auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt bílastæði á lóð. 
Umhverfið er fallegt þar sem stórt opið svæði með leiktækjum mætir læknum í Hafnarfirði.

Verð 36,9 millj

Ingólfsstræti
Virkilega fallegt og nánast algjörlega endurnýjað 301,4 fm. einbýlishús, kjallari, hæð og ris, auk 38,3 fm. sérstæðs bílskúrs í 
miðborginni. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl. 10 árum. Húsið var reist var árið 1903 og er ásamt Bankastræti 6 
elsta íbúðarhúsið í Reykjavík sem reist var úr steinsteypu. Húsið er óvenju heilsteypt og formfagurt hús og ber það einna hæst 
af frumverkum steinsteypualdar í listrænu tilliti. Umhverfis glugga er klassískt, steinsteypt skraut og á úthornum eru steinhleðslur 
mótaðar í steypuna. Húsið stendur á 706,0 fm. eignarlóð, sem hefur öll verið endurnýjuð. Nokkur sér bílastæði eru á lóðinni.
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Vandað 108,1 fm. verslunar/skrifstofuhúsnæði á 
jarðhæð. 

Eignarhlutinn skiptist í alrými með baðherbergi, 
geymslu, skrifstofu og eldhúskrók innaf. Steinteppi 
og flísar eru á gólfum. Aukin lofthæð er í öllum 
eignarhlutanum, kerfisloft og innfelld lýsing. 

Lóðin er fullfrágengin og malbikuð með fjölda 
bílastæða, sameiginleg með öðrum eignarhlutum 
hússins.

Skipholt – verslunar- /skrifstofuhúsnæði.

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

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

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. 

búðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  
Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan 
af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í 
húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Gott iðnaðarhúsnæði samtals 697,4 fm sem 
skiptist í tvo eignarhluta og er lítið mál að 
sameina þessa eignarhluta.

• Stærra húsnæðið 596,2 fm. skiptist í
   skrifstofu, stóran sal með góðum inn
  keyrsludyrum og tveimur stórum vinnslu
  sölum.

• Minna húsnæðið 101,2 fm. skiptist í 
   vinnslusal með um 7 metra lofthæð auk 
   millilofts.

Hellulagt stórt bílaplan framan við húsið með 
snjóbræðslu undir.

Vagnhöfði - Iðnaðarhúsnæði

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. enda-
raðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fm. 
bílskúr á stórri og gróinni lóð.  Húsið er teiknað af 
Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur verið haldið 
nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  Skipulag 
hússins er frábært og mögulegt væri að hafa 5 
svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólf-
síðum gluggum og fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl 
og hellulögð innkeyrsla og stéttar. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Helluland. Glæsilegt endaraðhús í Fossvogi. 

Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur 
hæðum auk rislofts og sér bílastæðis í bílageymslu 
á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar 
svalir svalir, til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar 
í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð 
á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og 
gólfefni að hluta. 

Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

Verð 55,0 millj.

Klapparstígur. Útsýnisíbúð á tveimur hæðum.

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

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.

SÓLEYJARIMI 13 - NÝBYGGING 

GLÆSILEGAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í 
Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir 
hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.

• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, hvít sprautulakkaðar í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan 
sem stutt er í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll.

Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.

Garðabær - einbýlishús

Höfum fengið í einkasölu þó nokkuð mikið endurnýjað 430 fermetra 
einbýlishús með sjávarútsýni á sunnanverðu Arnarnesi í Garðabæ. 

 Stórar og glæsilegar stofur, 5 svefnherbergi, stór innbyggður bílskúr.

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

Atvinnuhúsnæði óskast
500 - 600 fm. atvinnuhúsnæði á götuhæð  

með góðri aðkomu 
í póstnúmerum 101, 104, 105 eða 107  

fyrir opinbera stofnun. 

Þyrfti að vera laust til afhendingar fyrir nk. áramót.



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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Opið hús í Mánatúni 13   
Opið hús mánudaginn 7. mars  

milli kl 17:15 og 18:00 í stigahúsi 13

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    

LINDASMÁRI 16 
201 KÓPAVOGI

Mjög glæsilegt og vandað 238,3 fm parhús á tveimur hæðum, með inn-
byggðum bílskúr, við Lindasmára í Kópavogi. Eignin er björt og innréttuð á 
fallegan máta með stórum stofum, rúmgóðum svefnherbergjum og veröndum 
til austurs, suðurs og vesturs. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.mars milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 9435

MELÁS 5 210 GBÆ 
NEÐRI HÆÐ

Falleg og vel staðsett 89,1 fm neðri sérhæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Melás 5 
í Garðabæ. Auk þess fylgir eigninni, sem er ekki skráð hjá Þjóðskrá Íslands, 
stór ca 25 fm sólskáli. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.mars milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 35,9 m. 9048

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Sjarmerandi og frábærlega staðsett 168,2 fm endaíbúð á 3. hæð með stofu/
skála á 4. hæð, við Skólavörðustíg í Reykjavík. Glæsilegt útsýni, tvennar svalir, 
stórar stofur og vandaðar innréttingar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
8.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 75 m. 9086

LANGALÍNA 2 210 GBÆ 
ÍBÚÐ MERKT 04-04. 

Mjög glæsileg og góð 152 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, stórar yfirbyggðar svalir 
til norðurs, glæsilegt útsýni og góðar svalir til suðurs. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni og tvö stæði í bílageymslu. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.mars 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00.V. 64 m. 2753

MIÐHÚS 31 
112 RVK. 

Gott og velskipulagt 6-7 herb. einbýlishús á tveimur hæðum með sambyggðum 
tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir, á jarðhæð er anddyri, þvottahús, 
stórt svefnherbergi, salerni, stofa, borðstofa og eldhús. Efrihæðin skiptist 
í þrjú (fjögur)svefnherbergi, stórt sjónvarpsherbergi/stofa og baðherbergi. 
Innangengt er úr þvottahúsi í tvöfaldan bílskúr sem er með herbergi. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 61 m. 4330

 ARATÚN 42 
210 GARÐABÆ

171,1 fm einbýlishús ásamt 38,9 fm bílskúr. Húsið er selt í 
núverandi ástandi þ.e.án gólfefna, innréttinga og tækja. 
(tilbúið til innréttinga). Gott skipulag. Allt að fjögur svef-
nherb á hæðinni og stór stofa, eldhús, bað og þvottur. Í 
kjallara sem er ca 37,5 fm eru tvö gluggalaus rými. Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning. V. 47 m. 9431

 MARÍUBAUGUR 113 
113 RVK.

Glæsilegt fullbúið endaraðhús að mestu á einni hæð 
samtals 202,5 fm m. innb. 27,6 fm bílskúr. Allt að fjögur 
svefnherb. Vandaðar innréttingar, parket og flísar. 
Rúmgóð stofa og borðstofa, gengið út á verönd úr 
borðstofu. Innangengt í bílskúrinn. Húsið er til afhending-
ar við kaupsamning.  V. 56,9 m. 9436

 HOLTSVEGUR 31 
210 GBÆ

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.  V. 60,9 m. 9427

ÞÓRUFELL 10 - 111 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02

57fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við Þórufell í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, rúmgott svefn-
herbergi og stofu.  Snyrtilegt hús og sameign. Íbúðin er 
öll nýmáluð og er laus við kaupsamning. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 8.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 19,9 m. 9388

 VALLAKÓR 2D 
203 KÓPAVOGI 

Ný fullbúin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd 
og svölum ásamt bílastæði í bílakjallara. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til 
afhendingar.  V. 39,5 m. 9039

 STRANDVEGUR 7 
210 GARÐABÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs.  V. 49,9 m. 9224

 ÆGISGATA 5 
101 RVK.

Glæsleg fullbúin 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 5.hæð (ef-
stu) í nýlegu glæsilegu lyftuhúsi í vesturbæ Reykjavíkur 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur, vandaðar inn-
réttingar, parket og flísar. 45 fm svalir með fallegu borgar 
og sjávarútsýni. Hús byggt 2005 rétt ofan við höfnina.   
V. 46,9 m. 9437

 BOLHOLT 8 
105 RVK.

330 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í Bolholti í Reykjavík. 
Um er að ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði, góð aðkoma 
og bílastæði við húsið. V. 69 m. 9438

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@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
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Nýtt
í Fossvogi

OPIÐ 
HÚS

Óskum eftir:
• 2ja-3ja herbergja íbúðum í hverfi 105 og sér-

hæðum með bílskúr í hverfum 101-108. 
  
Uppl. veitir Geir Sigurðsson lögg.fasteignas.

• 200-350 fm sérbýli, einbýlis,- rað,- eða parhúsi, á 
höfuðborgarsvæðinu. Sterkar greiðslur í boði. 

 Uppl. veitir Hilmar Þór Hafsteinsson, lögg. fast.



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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 

Opið hús í Mánatúni 13   
Opið hús mánudaginn 7. mars  

milli kl 17:15 og 18:00 í stigahúsi 13

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    

LINDASMÁRI 16 
201 KÓPAVOGI

Mjög glæsilegt og vandað 238,3 fm parhús á tveimur hæðum, með inn-
byggðum bílskúr, við Lindasmára í Kópavogi. Eignin er björt og innréttuð á 
fallegan máta með stórum stofum, rúmgóðum svefnherbergjum og veröndum 
til austurs, suðurs og vesturs. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.mars milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 9435

MELÁS 5 210 GBÆ 
NEÐRI HÆÐ

Falleg og vel staðsett 89,1 fm neðri sérhæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Melás 5 
í Garðabæ. Auk þess fylgir eigninni, sem er ekki skráð hjá Þjóðskrá Íslands, 
stór ca 25 fm sólskáli. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 8.mars milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 35,9 m. 9048

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Sjarmerandi og frábærlega staðsett 168,2 fm endaíbúð á 3. hæð með stofu/
skála á 4. hæð, við Skólavörðustíg í Reykjavík. Glæsilegt útsýni, tvennar svalir, 
stórar stofur og vandaðar innréttingar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
8.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 75 m. 9086

LANGALÍNA 2 210 GBÆ 
ÍBÚÐ MERKT 04-04. 

Mjög glæsileg og góð 152 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, stórar yfirbyggðar svalir 
til norðurs, glæsilegt útsýni og góðar svalir til suðurs. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni og tvö stæði í bílageymslu. Eignin verður sýnd mánudaginn 7.mars 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00.V. 64 m. 2753

MIÐHÚS 31 
112 RVK. 

Gott og velskipulagt 6-7 herb. einbýlishús á tveimur hæðum með sambyggðum 
tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir, á jarðhæð er anddyri, þvottahús, 
stórt svefnherbergi, salerni, stofa, borðstofa og eldhús. Efrihæðin skiptist 
í þrjú (fjögur)svefnherbergi, stórt sjónvarpsherbergi/stofa og baðherbergi. 
Innangengt er úr þvottahúsi í tvöfaldan bílskúr sem er með herbergi. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 7.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 61 m. 4330

 ARATÚN 42 
210 GARÐABÆ

171,1 fm einbýlishús ásamt 38,9 fm bílskúr. Húsið er selt í 
núverandi ástandi þ.e.án gólfefna, innréttinga og tækja. 
(tilbúið til innréttinga). Gott skipulag. Allt að fjögur svef-
nherb á hæðinni og stór stofa, eldhús, bað og þvottur. Í 
kjallara sem er ca 37,5 fm eru tvö gluggalaus rými. Húsið 
er til afhendingar við kaupsamning. V. 47 m. 9431

 MARÍUBAUGUR 113 
113 RVK.

Glæsilegt fullbúið endaraðhús að mestu á einni hæð 
samtals 202,5 fm m. innb. 27,6 fm bílskúr. Allt að fjögur 
svefnherb. Vandaðar innréttingar, parket og flísar. 
Rúmgóð stofa og borðstofa, gengið út á verönd úr 
borðstofu. Innangengt í bílskúrinn. Húsið er til afhending-
ar við kaupsamning.  V. 56,9 m. 9436

 HOLTSVEGUR 31 
210 GBÆ

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.  V. 60,9 m. 9427

ÞÓRUFELL 10 - 111 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02

57fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við Þórufell í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, rúmgott svefn-
herbergi og stofu.  Snyrtilegt hús og sameign. Íbúðin er 
öll nýmáluð og er laus við kaupsamning. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 8.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 19,9 m. 9388

 VALLAKÓR 2D 
203 KÓPAVOGI 

Ný fullbúin og vönduð íbúð á jarðhæð með verönd 
og svölum ásamt bílastæði í bílakjallara. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur Tilbúin til 
afhendingar.  V. 39,5 m. 9039

 STRANDVEGUR 7 
210 GARÐABÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs.  V. 49,9 m. 9224

 ÆGISGATA 5 
101 RVK.

Glæsleg fullbúin 2ja herbergja 81,9 fm íbúð á 5.hæð (ef-
stu) í nýlegu glæsilegu lyftuhúsi í vesturbæ Reykjavíkur 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur, vandaðar inn-
réttingar, parket og flísar. 45 fm svalir með fallegu borgar 
og sjávarútsýni. Hús byggt 2005 rétt ofan við höfnina.   
V. 46,9 m. 9437

 BOLHOLT 8 
105 RVK.

330 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í Bolholti í Reykjavík. 
Um er að ræða snyrtilegt skrifstofuhúsnæði, góð aðkoma 
og bílastæði við húsið. V. 69 m. 9438

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@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
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Nýtt
í Fossvogi

OPIÐ 
HÚS

Óskum eftir:
• 2ja-3ja herbergja íbúðum í hverfi 105 og sér-

hæðum með bílskúr í hverfum 101-108. 
  
Uppl. veitir Geir Sigurðsson lögg.fasteignas.

• 200-350 fm sérbýli, einbýlis,- rað,- eða parhúsi, á 
höfuðborgarsvæðinu. Sterkar greiðslur í boði. 

 Uppl. veitir Hilmar Þór Hafsteinsson, lögg. fast.



NÝLBÝLAVEGUR 40 - TVEGGJA HERB. BÍLSK.

Opið hús þriðjudaginn 
8- mars frá kl 17.30 til 
18.00 að Nýbýlalavegi 40. 
Sýnum 2ja herbergja íbúð 
ásamt viðbyggðum 27,6 fm 
bílskúr í góðu sex íbúða húsi 
á góðum stað miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu.  
Íbúðin snýr í suður og vestur 
(frá Nýbýlavegi).  Íbúðin 
er mikið endurnýjuð og til 
afhendingar strax. 
Verð 28 millj.  
 

Vantar þig góðan bílskúr. Komdu og skoðaðu. Kristján verður á staðnum s-611-4870.

EYRARHOLT 4 HAFNARFIRÐI - HAGSTÆÐ KAUP.
Opið hús - Mánudaginn 7. 
mars. milli kl: 17.00 -18:00. 
Kristján Bjarnason sýnir 
-s- 611-4870.  
Vel skipulögð 4-5 herbergja 
118,4 fm íbúð á þriðju hæð á 
góðum stað í Hafnarfirði. Laus 
strax. Allar nánari upplýsingar 
veitir Kristján Bjarnason í 611-
4870. Íbúð í reglulega góðu 
standi. Tilbúin til afhendingar. 

HRAUNGATA 1, GARÐABÆ - OPIÐ HÚS-FERMETRAVERÐ 
AÐEINS 345,000.

Opið hús mánudaginn 7 
mars milli kl. 17,00-17,30 
á nýrri 144 fm íbúð á 1 hæð 
í nýju glæsilegu fjölbýlishúsi 
ásamt stæði í opnu bílskýli. 
Íbúðin er til afhendingar 
strax fullbúin að innan. 
Stór hellulögð sólarverönd. 
Sérlega vandað fjölbýli á 
góðum stað. Fallegt útsýni. 
Hagstæð kaup á nýrri full-
búinni íbúð. Bárður verður á 
staðnum s-896-5221. Hafið 

samband ef að annar tímin hentar til skoðunar, er ávallt við símann. Verð 49,8 millj.

HOLTSVEGUR 33 GARÐABÆ - OPIÐ HÚS.
Holtsvegur 33 - opið hús 
mánudaginn 7 mars milli 
kl. 17,00-17,30.  
Glæsileg ný 102 fm, tveggja 
herbergja íbúð á 3 hæð í 
nýju glæsilegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílskýli. Til 
afhendingar strax. Stórar 
suðursvalir og glæsilegt 
útsýni. Rúmgóð sérgeymsla. 
Sérþvottahús. Eign í 
sérflokki. Aðeins 9 íbúðir í 
húsinu. Bárður H Tryggvason 
s-896-5221 verður á 
staðnum. Verð 39.8 millj.  
Fermetraverð 385.000.

BYGGINGARLÓÐ - LANGHOLTSVEGUR 
Nýkomið 91 fm einbýlishús 
á einni hæð sem þarfnast 
standsetningar á rúmgóðri 
lóð við Langholtsveg í 
Reykjavík.  Húsið hefur verið 
leigt út og gefið góðar lei-
gutekjur.  Nýleg þríbýlishús 
eru á sambærilegum lóðum 
skammt frá þessari, við 
Langholtsveginn.   Ásett 
verð 33 millj.  Upplýsingar 
veitir Ingólfur Gissurarson 
löggiltur Fasteignasali 
S:896-5222   ingolfur@
valholl.is

ATVINNUHÚSNÆÐI - HVALEYRARBRAUT 200 
Nýkomið í einkasölu 
mjög gott nýlegt 200,5 
fm atvinnu, verslunar, 
skrifstofu, lagerhúsnæði á 
jarðhæð á frábærum stað 
rétt við Hafnarfjarðarhöfn. 
Glæsilegt útsýni á 
Snæfellsnes, Esju, Akrafjall, 
Skarðsheiði, Hvaleyrarholt 
og fl.  Framhluti með 
skrifstofu, eldhúsi, baði og 
góðum sal. Bakhluti með 
lagersal + innkeyrsluhurð.  
Tilvalið fyrir ýmiskonar 

starfsemi, verslun, heildsölu og fl. (var í upphafi veitingastaður). Verð 34,5 millj.  
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali S:896-5222  ingolfur@valholl.is

GLÆSILEGT 380 FM EINBÝLI MEÐ TVEIMUR AUKAÍB.

Til sölu 390 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum í smíðum 
við Aflakór í Kópavogi.  
Húsið er hannað þannig 
að það er möguleiki á að 
vera með eina eða tvær au-
kaíbúðir á neðri hæð, báðar 
með sérinngangi.  Gert er 
ráð fyrir 6- svefnherbergjum 
fjórum baðherbergjum, 
sankallað fjölskyldu hús.  
Húsið skilast samkvæmt 
skilalýsingu fullbúið að utan 
en tilbúið til innréttinga að 

innan. Verð 97,5milj. Allar frekari uppl. um húseignina annast Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Glæsileg 125 fm 4ra svefnherb. m. stæði í bílageymslu

Gllæsilega innréttuð falleg 
fimm herb. íbúð með fjórum 
svefnherbergjum, rúmgóðri 
stofu og fallegu eldhúsi, 
flísalögðu baðherbergi með 
sturtu og baðkari.  Þvottar-
hús innan íbúðar.  Stæði í 
lokaðri bílageymslu, með 
sér geymslu innaf stæðinu.  
Björt og vönduð íbúð með 
skemmtilegu skipulagi og 
glæsilegu útsýni.  verð 44,5 
milj.  Heiðar verður á stað-
num og sýnir áhugasömum, 
s:693-3356 eða heidar@
valholl.is

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi

Í einkasölu glæsilega 155,7 
fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofur.  
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stórar suður svalir. 
Bílskúr í bílskúralengju.  
Verð 48,5 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heida@valholl.is.

DIGRANESVEGUR 1,  FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

Til sölu þekkt og glæsilegt 
skrifstofuhúsnæði við 
Digranesveg 1 / Hamraborg 
í Kópavogi. Um er að ræða 
2054 fm hús á tveimur 
hæðum, efri hæð í leigu. Verð 530 millj.  
Uppl. veita: Heiðar Friðjónsson lögg. fasteignasli  í s: 693-3356 
eða heidar@valholl.is og Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali í 
s:896-5222 eða ingolfur@valholl.is

 GLÆSILEG 154,5 FM SÉRHÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR
Hef tekið í einkasölu 154,5 
fm mikið endurnýjaða 
sérhæð með bílskúr við 
Háteigsveg í Reykjaví.  Eig-
nin skiptist í þrjú herbergi, 
eldhús, baðherbergi og 
tvær stofur, tvennar svalir, 
geymsla og þvottarhús í 
kjallara og 32 fm góður 
bílskúr.  Endurnýjað raf-
magn, eldhús, baðherbergi 
og gólfefni.  Þetta er ein af 
þessum sér hæðum sem 
sjaldan koma í sölu við 

Háteigsveg.  Óskað er eftir tilboðum.  Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

GARÐATORG 7, FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

Til sölu afar áhugaverður fjár-
festingakostur á besta stað 
við Garðatorg í Garðabæ. Um 
er að ræða 375,5 fm einingu á 
jarðhæð. Verð 95 milj.  
Uppl. veita: Heiðar Friðjónsson lögg. fasteignasli  í s: 693-3356 
eða heidar@valholl.is og Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali í 
s:896-5222 eða ingolfur@valholl.is

ÞARABAKKI 3, FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI

Til sölu mjög gott verslunar / 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð 
og kjallara á besta stað við 
Þarabakka 3  í Mjóddinni Rvk. 
Um er að ræða 890 fm hús á 
tveimur hæðum. Verð 145 milj  
Uppl. veita: Heiðar Friðjónsson lögg. fasteignasli  í s: 693-3356 
eða heidar@valholl.is og Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali í 
s:896-5222 eða ingolfur@valholl.is

FALLEGT 270 FM RAÐHÚS MEÐ INNB. BÍLSKÚR.

OPIÐ HÚS MÁN. 7. MARS 
FRÁ KL 18.00 TIL 18.30.

Nýkomið í einkasölu gott 
um 270 fm raðhús með 
innbyggðum bílskúr og 
rými í kjallara sem gefur 
möguleika á aukaíbúð.  
4-5 svefnherbergi í íbúð, 
tvennar svalir (tröppur 
niðurí bakgarð), útsýni, 
gestasnyrting og baðher-
bergi, góðar stofur. Örstutt 
í skóla, verslanir, sund, 

Elliðárdalinn og fl. Verð 55,9 millj.   Uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lg.fs. sýnir S:693-
3356,  heidar@valholl.is 

OPIÐ HÚS

FALLEG 3JA HERB. 109,3 FM ENDAÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI 

OPIÐ HÚS MÁN 7. MARS 
FRÁ KL 17.00 TIL 17.30 
AÐ KLUKKUVÖLLUM 3 
ÍBÚÐ 0401.

falleg 109,3 fm endaíbúð 
á efstu hæð í fallegu 
viðhalsdslitlu fjölbýlishúsi 
með lyftu við Klukkuvelli í 
Hafnarfirði.  Skemmtilegt 
skipulag og fallegar innrét-
tingar og gólfefni. Íbúðin er 
mjög rúmgóð og björt og er 
með miklu útsýni.  Glæsilegt 
útsýni er til vesturs, og 

suðurs úr íbúðinni. Verð 31,9 milj, allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356,
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Hringið og bókið skoðun s. 820 2222 

Eskiholt 15   210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fall-
egri útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     stærð: 288,4 m2 

opið Hús mánudaginn 7. mars kl. 17.30-18.00 

grettisgata 79   101 Reykjavík 27.900.000

Mjög vel skipulagða risíbúð skráð 50,3fm en gólfflötur stærri þar sem eignin er að 
hluta undir súð. Um er að ræða eign sem er búið að skipta upp í tvær útleigu-
einingar og mögulegt er að yfirtaka leigusamninga. Tilvalin eign fyrir fjárfesta, 
góðar leigutekjur.  Á sameiginlegri lóð eru bílastæði sem íbúðareigndur hafa 
aðgang að. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     stærð: 50,3 m2 

opið Hús mánudaginn  7. mars  kl. 18:30-19:00

kársnesbraut 47   200 Kópavogur 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 mánudaginn 7. mars kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 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 7. mars kl 17.30-18.00

skólavörðustígur 6 b.   101 Rvk 42.500.000

Mjög björt og falleg 3ja herbergja íbúð á besta stað í borginni. Íbúðin er rúmgóð 
með stórri stofu og tvennum mjög stórum svölum, aðrar snúa í áttina út að 
Skólavörðustígnum og hinar í vestur. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð. Húsið 
er byggt árið 1986 og er því yngra en nærliggjandi hús.  
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     stærð: 84,7 m2 

opið Hús mánudaginn 7. mars kl. 18.30-19.00

óðinsgata 11   101 Reykjavík 43.900.000

Falleg, björt og sjarmerandi íbúð á tveimur hæðum á frábærri staðsetningu í Þing-
holtunum. Íbúðin skipti í tvöfalda stofu, tvö góð svefnherbergi, fataherbergi (sem 
var áður barnaherbergi), baðherbergi, stórt eldhús og þvottaherbergi/geymsla. 
Töluvert hefur verið endurnýjað af lögnum í íbúðinni og húsinu. Járn á þaki er 
nýlegt. upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4-5     stærð: 95,2 m2 

opið Hús þriðjudaginn 8. mars kl. 17.30-18.00

Tröllakór 13-15   203 Kópavogi 29.900.000

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

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

opið Hús miðvikudaginn 9. mars kl. 17:30-18:00

stakkahlíð 17   105 Reykjaví 48.900.000

Falleg og rúmgóð  3ja herbergja 125,9 fm íbúð á vinsælum stað miðsvæðis í 
borginni, íbúðinni fylgja 2 sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er vel búin 
vönduðum innréttingum og gólfefnum, rúmgóð stofa og herbergi. Sameign er 
björt og snyrtileg. upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 3     stærð: 125,9 m2 

opið Hús mánudaginn 7. mars kl. 17:30-18:00

baugakór 4  203 Kópavogi 52.900.000

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. 
upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     stærð: 157,8 m2 

opið Hús mánudaginn 7. mars kl. 17.30-18.00 

Digranesheiði 4   200 Kópavogur 28.900.000

Bjarta og vel skipulagða , 4ra herbergja sérhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi.  
Gólfefni  er parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem örstutt er í skóla, leik-
skóla og alla helstu þjónustu. 
upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     stærð: 85,2 m2 

Hringið og bókið skoðun s. 820-2222 

Frjóakur 5   210 Garðabæ 159.000.000

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

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     stærð: 358,6 m2

opið Hús mánudaginn 7. mars kl.17:30-18:00

Hagamelur 51   107 Reykjavík  30.900.000

Góð 2ja herb. íbúð á neðstu hæð. Forstofa, gott baðherb. m/innrétt f. þvottav. og 
þurkara. Eldhús með borðkrók. Falleg Palisander eldhúsinnrétting, gott skápa-
pláss. Björt og opin stofa og rúmgott svefnherb. með góðum fataskáp. Stutt í alm. 
Þjónustu, HÍ og miðbæinn.
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     stærð: 67,6 m2 

opið Hús mánudaginn 7.mars kl.18:30-19:00

Hjallabraut 33    220 Hafnarfirði 24.900.000

Góð 2ja herb., einstaklingsíbúð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara. Íbúðin er björt 
og opin með góðu svefnherb., Baðherb. er rúmgott með sturtuklefa, og tengi 
fyrir þvottav./þurkara. Í aðalrými er eldhús og stofa, útgengi á vestur svalir. Góð 
þjónusta í húsinu, mötuneyti, félagsstarf og þar er einnig leikfimissalur o.fl.
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2     stærð: 47,7 m2 

bókið skoðun í gsm. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

Glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEG eldhústækum, flísar á baði 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  

sJÁVAr-

úTsÝni  



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 
gsm 690 4966

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

 NORÐURBAKKI 17C - 220 HFJ                              45,9M

Sölusýning þriðjudaginn 8. mars. kl. 17:30-18:00. Falleg 
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með tvennum 
svölum. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu/borðstofu, 
svefnherbergisgang, þrjú svefnherbergi, fataherbergi, 
þvottahús, baðherbergi, sér geymsla í kjallara.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

 EYRARHOLT 4 - 220 HFJ                                       32,9M

Sölusýning þriðjudaginn 8. mars. kl. 17-17:30. 
Rúmgóð og björt 118 fm endaíbúð á efstu hæð ( 3ju) í litlu 
og snyrtilegu fjölbýlishúsi. 3-4 svefnherbergi. Sérþvotthús. 
Stórar suðursvalir. Laus strax.

OPIÐ HÚS

SKARPHÉPINN EIRÍKSSON gsm 699 0101

 YRSUFELL 2 - 109 RVK                                         41,9M

Sölusýning þriðjudaginn 8. mars. kl. 17:30-18. 
179,6 fm endaraðhús við Yrsufell 2 í Breiðholti. Eignin 
skiptist í 158 fm íbúðarhluta, þar sem í dag eru þrjú 
svefnherbergi, hægt að hafa þau fjögur. Einnig er 21,6 fm 
bílskúr.

OPIÐ HÚS

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

 EFSTALEITI 10 - 103 RVK                                      57,9M

Sölusýning mánudaginn 7. mars. kl. 18-18:30. 
Vönduð 154,3 fm 4ra herbergja glæsileg útsýnisíbúð á 3. 
hæð. Vönduð sameign með líkamsræktaraðstöðu, sundlaug, 
heitum pottum, gufubaði, setustofum, samkomusal ofl. Sér 
stæði í bílageymslu. Húsvörður. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                           68,5M

Sölusýning mánudaginn 7. 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.

OPIÐ HÚS

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

  AUSTURKÓR  123 - 203 KÓP                             46M

Sölusýning mánudaginn 7. mars frá kl. 17 til 17:30. 
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. Tilbúið til 
innréttinga.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

 VALLAKÓR 2C - 203 KÓP                                      41,5M

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. 

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

Sölusýning þriðjudaginn 8. mars. kl. 18-18:30. 
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja, 88,8 - 106,4 fm íbúðir í 
nýju fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

  LAXATUNGA 205-207 - 270 MOS                        41,5M

Einstaklega vel hannað 187,3 fm parhús með innbyggðum 
bílskúr við Laxatungu 205 í Mosfellsbæ. Húsið afhendist 
fullfrágengið að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan 
afhendist húsið nánast tilbúið til innréttingar.

  HVALEYRARBRAUT 22 -220 HFJ                             12,4M

61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði. Húsið 
hefur nýverið verið endurnýjað frá fokheldi og býður uppá 
fjölmarga notkunarmöguleika.

  LYNGÁS 1D - 210 GAR                                         40,4M

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð, 99,0 fm á 3. hæð 
í glæsilegri nýbyggingu. Stæði í bílageymslu og góð 
geymsla í sameign. Vestursvalir og útsýni. Sérþvottahús 
og sérinngangur af svölum. Stutt er í alla helstu þjónustu, 
skóla, leikskóla og íþróttasvæði Stjörnunnar við Ásgarð.

  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.



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

Grettisgata 57 ris
0PIÐ HÚS MÁNUD. 7.3 KL. 17-17:30

Grettisgata 57, ris:  

Gullfalleg risíbúð á besta 
stað í 101. Skiptist í stóra 
stofu, svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi, 
þar sem tengt er fyrir 
þvottavél. 

Verð 25,9 millj.

Opið hús mánudag 7.3. kl. 17-17:30, verið velkomin.

Neðstaleiti 4, jarðhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 8.3 KL. 17-17:30

Neðstaleit 4 : Ca. 58 fm. 
falleg 2ja herbergja íbúð 
í vandaðri lyftublokk á 
frábærum stað.  Íbúðin 
skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, opið eldhús 
og stofu með útgengi á 
sér suðurverönd og lítinn 
garð. Sérgeymsla fylgir og 
þvottahús og hjóla- 
geymsla í sameign. 

Verð 26,9 millj. 

Opið hús þriðjudag 8.3. kl. 17-17:30 , verið velkomin.

Barmahlíð 9, efri hæð og ris ásamt bílskúr
OPIÐ HÚS ÞRI 8.3. KL. 17-17:30

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 endurnýjuð; steinað 
að utan, skólp, dren, 
frárennsli og rafmagn o.fl.  

Verð 64,9 millj. 

Opið hús þri 8.3. kl. 17-17:30, verð velkomin.

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 eldhúsinn-
rétting og tæki, nýlegt 
baðherbergi. Fjögur 
svefnherbergi. Parket og 
flísar á gólfum. 

Verð 47,9 millj. 

Esjugrund
KJALARNESI

Gott parhús ca 153 fm á 
góðum stað á Kjalarnesi.  
Þrjú svefnherbergi.  
Eignin þarfnast endur- 
bóta. Bókið skoðun, lyklar 
á skrifstofu. Eignin er laus 
við kaupsamning. 

Verð aðeins 32 millj.

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 svefnher-
bergi, stórar stofur. Parket 
og flísar á gólfum. Hús 
sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. 

Verð 64,9 millj. 

Urriðakvísl
EINBÝLI

Urriðakvísl: Glæsilegt 
265,8 fm einbýli á tveimur 
hæðum. Góð aðkoma 
og gott innra skipulag. 
Parket og flísar á gólfum. 
Stórar stofur. Húsið  er 
einstaklega vandað og vel 
viðhaldið.  

Verð 76,9 millj.

Mýrargata
HÚSNÆÐI MEÐ MIKA MÖGULEIKA.

Ca. 225 fm atvinnu- 
húsnæði á frábærum stað 
í 101. Mikil ferðmanna- 
þjónusta í næsta nágrenni 
og bíður húsæðið upp á 
fjölbreytta möguleika fyrir 
ýmiss konar starfsemi. 

Nánari upplýsingar á 
skrifstofu.

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 fyrir séríbúðir. 

Verð 94,8 millj.

Kaldakinn
HAFNARFJ. EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ 

Kaldakinn  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.

Heilsárshús m/ gestahúsi
Í LANDI ÚTEYJAR, LAUGAVATNI

Mjög vandað frístundahús 
á 4.700 fm. eignarlóð í 
landi Úteyjar v. Laugar-
vatn. Húsið er rúmgott og 
auk þess fylgir gestahús. 
Frábært útsýni er til fjalla 
og lóðin er fallega gróin. 
Eignin er með leyfi til 
gistireksturs. Svæðið er 
mjög gott, akstursfæri frá 
Reykjavík allt árið og stutt 
í alla þjónustu. Húsð er 
með risi, rúmlega 70 fm, 
gestahús og geymla um 
23 fm., samtals 90-100 fm. 
Verð 33,9 millj. 

Sumarhús 
VIÐ NEÐRA APAVATN

Fallegt sumarhús með 
3 svefnherbergjum og 
svefnlofti á fallegum stað 
við Neðra Apavatn. Húsið 
stendur á 1. hektara gróin-
ni eignarlóð á frábærum 
stað, stutt frá allri 
þjónustu . Bústaðurinn er 
ekki fullkláraður.  

Verð 8,9 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

OPIÐ HÚS

Óskum eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Skoðum og verðmetum samdægurs án kostnaðar eða skuldbindingar.

vidar@fold.is, 694-1401 / gustaf@fold.is, 895-7205 

 



.

Hörðaland 18 

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:30-18:00

Tveggja herbergja 52,4 fm íbúð 

á jarðhæð með sér garði 

Eldri innréttingar en hús nýlega viðgert 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning 

Gnoðarvogur

Verð : 49,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 200 fm parhús 

Aukaíbúð í kjallara 

Mikið endurnýjað að innan á síðustu árum 

Laus strax

Akurgerði

Verð : 59,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 114,4 fm 

Hönnuður hússins er Bjön Ólafs arkitekt í París 

Lyftuhús Þrjú svefnherbergi Tvö baðherbergi 

Tvennar svalir með sjávarútsýni

Naustabryggja

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma 845 8958

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

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

186 fm hæð og bílskúr 

4 svefnherbergi

Yfirbyggðar svalir 

Vinsæl staðsetning í nágrenni Kringlu

Hvassaleiti

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 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

187 fm fimm herbergja endaraðhús í byggingu

Húsið er staðsteypt endaraðhús á einni hæð

Eignin afhendist í núverandi ástandi 

eða fokhelt

Hnoðravellir 41

Verð : 34,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 35,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

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

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergiNánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt og vandað einbýlishús 

á einni hæð með glæsilegum 

garði við Steinás í Garðabæ 

5 herbergja 217 fm 

Tvöfaldur bílskúr 

Glæsilegur garður með palli og 

heitum potti 

Vel skipulögð eign á einni hæð 

við góða götu í Ásahverfinu  

í Garðabæ

.

Kleppsvegur 62

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-17:30

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

.

Reiðvað 1

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 97 fm íbúð 

á 3. hæð 

Einstakt útsýni til austurs 

Sérinngangur af svölum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu 

húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.

101 fm 3 herbergja 

Stæði í bílageymslu

Suðursvalir 

Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Rauðilækur 15
Kjallari

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:45

Falleg og björt 3ja herb 76 fm

Sér inngangur

Gott skipulag

Frábær staðsetningNánari upplýsingar veitir: 

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

.

Furuás 23-25

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.18:00-18:30

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb. +3 barnaherb.

Eignin afhendist tilbúin til innréttinga

Möguleiki á lítilli sér íbúð á neðri hæð.

 

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

.

Sóltún 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð

Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús

Stór alrými og þrjú svefnherb. og tvö baðherb.

Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar

Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá 

annað keypt

Laus strax Eftirsóttur staður

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Kringlan 57

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-18:00

191 fm vandað og vel skipulagt endaraðhús 

með bílskúr. 

Vandaðar innréttingar í eldhúsi og herbergjum. 

Stór pallur við hús sem snýrí austur og suður. 

Þrjú svefnherbergi áefri hæð, 

möguleiki að bæta við.

Lýsingar inni og úti frá Lumex

Bókaðu skoðun:

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

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

Verð : 95,0 millj.

Steinás 1
Garðabæ
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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



.

Hörðaland 18 

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:30-18:00

Tveggja herbergja 52,4 fm íbúð 

á jarðhæð með sér garði 

Eldri innréttingar en hús nýlega viðgert 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg hæð með stórum stofum 

Nýlegt eldhús og bað 

140 fm 3 svefnherbergi 

Vinsæl staðsetning 

Gnoðarvogur

Verð : 49,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 200 fm parhús 

Aukaíbúð í kjallara 

Mikið endurnýjað að innan á síðustu árum 

Laus strax

Akurgerði

Verð : 59,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 114,4 fm 

Hönnuður hússins er Bjön Ólafs arkitekt í París 

Lyftuhús Þrjú svefnherbergi Tvö baðherbergi 

Tvennar svalir með sjávarútsýni

Naustabryggja

Verð : 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun: 

í síma 845 8958

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

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

186 fm hæð og bílskúr 

4 svefnherbergi

Yfirbyggðar svalir 

Vinsæl staðsetning í nágrenni Kringlu

Hvassaleiti

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 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

187 fm fimm herbergja endaraðhús í byggingu

Húsið er staðsteypt endaraðhús á einni hæð

Eignin afhendist í núverandi ástandi 

eða fokhelt

Hnoðravellir 41

Verð : 34,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 35,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Perlukór 1C 

Verð : 38,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg íbúð á jarðhæð Stærð 103,8 fm 

Eikar innréttingar og gólfefni 

Sérafnotaréttur afgirtur 

Stæði á bílaplani og í lokaðri bílageymslu, 

Þvottahús innan íbúðar
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

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

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergiNánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt og vandað einbýlishús 

á einni hæð með glæsilegum 

garði við Steinás í Garðabæ 

5 herbergja 217 fm 

Tvöfaldur bílskúr 

Glæsilegur garður með palli og 

heitum potti 

Vel skipulögð eign á einni hæð 

við góða götu í Ásahverfinu  

í Garðabæ

.

Kleppsvegur 62

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-17:30

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

.

Reiðvað 1

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 97 fm íbúð 

á 3. hæð 

Einstakt útsýni til austurs 

Sérinngangur af svölum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Skúlagata 40

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 7.mars kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu 

húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.

101 fm 3 herbergja 

Stæði í bílageymslu

Suðursvalir 

Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Rauðilækur 15
Kjallari

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:45

Falleg og björt 3ja herb 76 fm

Sér inngangur

Gott skipulag

Frábær staðsetningNánari upplýsingar veitir: 

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

.

Furuás 23-25

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.18:00-18:30

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb. +3 barnaherb.

Eignin afhendist tilbúin til innréttinga

Möguleiki á lítilli sér íbúð á neðri hæð.

 

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

.

Sóltún 13

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 8.mars kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3. hæð

Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús

Stór alrými og þrjú svefnherb. og tvö baðherb.

Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar

Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá 

annað keypt

Laus strax Eftirsóttur staður

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Kringlan 57

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 9.mars kl.17:00-18:00

191 fm vandað og vel skipulagt endaraðhús 

með bílskúr. 

Vandaðar innréttingar í eldhúsi og herbergjum. 

Stór pallur við hús sem snýrí austur og suður. 

Þrjú svefnherbergi áefri hæð, 

möguleiki að bæta við.

Lýsingar inni og úti frá Lumex

Bókaðu skoðun:

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

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

Verð : 95,0 millj.

Steinás 1
Garðabæ

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



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. 

Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00.    

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• 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.

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

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

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.  

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

HRAUNTUNGA 2
• 200 Kóp. 
• 182 fm.  
• Sérhæð.  
• Aukaíbuð.  
• Bílskúr.  
• Verð 47,9 millj. 

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

BUGÐULÆKUR 16
• 105 Rvk. 
• Sérhæð. 
• 127 fm.  
• Vel skipulögð.  
• Falleg íbúð. 
• Verð 44,8 millj.  

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

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

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

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

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

50 ára +



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 6 - Garðabær - Einbýli

Opið hús þriðjudaginn 8.mars milli kl. 17 – 17.30.
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 59,9 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.

Álfaskeið - Hafnarfjörður  - Raðhús

Hraunhamar kynnir: Sérlega skemmtilegt vel staðsett enda-
raðhús við Álfaskeið í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð með 
bílskúr, samtals skráð 163,7 fm en þar af er bílskúr skráður 
30,2 fm.   Eldhús rúmgott með snyrtilegri eldri innréttingu og 
góðum borðkrók. Baðherbergi ný standsett flísalagt í hólf og 
gólf með sturtuklefa og innréttingu, gluggi á baði. Góð eign, 
frábær staðsetning miðsvæðis í göngufæri við skóla og alla 
helstu þjónustu. Verð 47,9 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.

Drekavellir 32 - Hafnarfjörður - 4ra með sérinngang

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sérinn-
gang á efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð staðsetning í 
enda á botnlanga götu, í göngufæri við skóla. Gott skipulag, 
stór og góð herbergi. Vandaðar innréttingar frá Axis. 
Eldhúsið er sérlega fallegt með vönduðum innréttingum og 
tækjum, gott skápapláss, keramik helluborð, háfur.  
Allt fyrsta flokks. Verð 35,9 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

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

ÞRIÐJUDAG



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Akurgerði 17 í Vogum
Til sölu er búseturéttur í par
húsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 
100 fm og bílskúrinn um 27 
fm.  Ásett verð búseturéttar
ins er um kr. 4.6 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 182.000.. 

Lóuland 2 í Garði
Til sölu er búseturéttur í par
húsi. Íbúðin er 34ra herberg
ja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 
105 fm og bílskúrinn um 30 
fm.  Ásett verð búseturéttar
ins er um kr. 4.5 millj. og eru 

mánaðargjöldin um 154.000.. 

Prestastígur 8 í Rvk
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 
97 fm að stærð ásamt stæði 
í bílakjallara. Íbúðin er á fyrs
tu hæð í fjögurra hæða fjöl
býlishúsi með lyftu. Aðgangur 
að samkomuhúsi fylgir. Ásett verð búseturéttarins er  kr. 4.5 
millj. og eru mánaðargjöldin um 167.000.. 

Stekkjargata 63 
í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í par
húsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt garðskála og bílskúr. 
Íbúðin er um 110 fm og bíl
skúrinn um 25 fm.  

Ásett verð búseturéttarins er um kr. 6.5 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 192.000.. 

Suðurgata 17-21 
í Sandgerði
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð sem er um 77 
fm og eru svalir yfirbyggðar að 
hluta. Íbúðin er á  fyrstu hæð 
í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Í 
húsinu er lyfta og fylgir aðgangur að þjónustumiðstöð sem 
sveitarfélagið rekur. Ásett verð búseturéttarins er um kr. 2 
millj. og eru mánaðargjöldin um 117.000.. 

Suðurtún 19 í Garðabæ
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð í raðhúsi sem 
er um 120 fm af stærð. Um er 
að ræða endaraðhús. Að auki 
fyrlgir 25 fm bílskúr. 
Ásett verð búseturéttarins er 

kr. 19 millj. og eru mánaðargjöld um 157.000.. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagns
kostnaður, fasteignagjöld, bruna og fasteigna
trygging, viðhaldssjóður, þjónustugjald og 
rekstrar sjóður þar sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að 
gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta 
lagi 11. mars n.k.
Tilboðsfrestur er til 18. mars  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið 
tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu 
félagsins að Akralind 4 í Kópavogi eða í síma 5525644 milli 
915, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 15. mars kl. 16:00
Úthlutun 16. mars kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, bruna-    
trygging, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í í viðhalds-
sjóð.  Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði.  
Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta vegna kaupa á 
búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati. Hægt er að velja verðtryggt 
eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum vöxtum. Hámarks 
lánstími 8 ár. Vextir eru í dag 4,30% og 7,45%.

Frostafold 20   íbúð 506
112 Reykjavík
4. herb. 88,1 m2
Afhending: Miðjan apríl
Búseturéttur hámark: 4.705.000,-
Búsetugjald:  153.128,- 
Mögulegt lán: 2.000.000,-
ATH: Íbúð að mestu nýuppgerð

Ísleifsgata - 18 raðhúsaíbúðir í byggingu

Hamravík 34   íbúð 201
112 Reykjavík
4. herb. 144,7 m2
Afhending: Byrjun maí
Búseturéttur hámark: 3.206.791
Búsetugjald:  187.537,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-
ATH: Bílskúr fylgir

Laufengi 5   íbúð 303
112 Reykjavík
2. herb. 64,3 m2
Afhending: 1. maí
Búseturéttur hámark: 2.315.160,-
Búsetugjald: 131.633,- 
Mögulegt lán: 900.000,-
ATH: Nýuppgerð íbúð

Austurkór 90   íbúð 302
203 Kópavogi
5. herb. 137,8 m2
Afhending: Sem fyrst
Búseturéttur hámark: 8.138.717,-
Búsetugjald:  215.092,- 
Mögulegt lán: 4.069.000,-
ATH: Nýleg íbúð - frá 2014

Holtabyggð 6   íbúð 201
220 Hafnarfirði
4. herb. 97,6 m2
Afhending: Miðjan maí
Búseturéttur hámark: 3.073.741,-
Búsetugjald:  140.195,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-

Þrastarás 12   íbúð 101
221 Hafnarfirði
5. herb. 147,8 m2
Afhending: 2. maí 
Búseturéttur hámark: 4.443.563,-
Búsetugjald:  202.102,- 
Mögulegt lán: 1.600.000,-



Einbýli  
6 herb

213 fm 
57.900.000 KR. 618 9999

halldor@fr.is

MÁSHÓLAR 5 111 REYKJAVÍK

Fjölbýli

113 fm 

4 herb

43.900.000 KR. 897 1533
david@fr.is 

SKAFTAHLÍÐ 20 105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg íbúð við Skaftahlíð með þremur svefnherbergjum.
Mikið skápapláss og vel skipulögð.

Tvennar svalir.

Vel skipulagt einbýli með tvöföldum bílskúr og garði í
friðsælu hverfi. Fjögur svefnherbergi, rúmgóð stofa,

sjónvarpshol og tvö baðherbergi.

Fjölbýli

110.6 fm 

3 herb 

33.500.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

Skemmtileg 88,3 fm íbúð ásamt 22,3 fm bílskúr
í góðu fjölbýli. Tvö svefnherbergi, fataherbergi,

rúmgóð stofa, eldhús og svalir.

SKIPHOLT 51 105 REYJKJAVÍK

Einbýli  

293 fm 

9 herb

46.900.000 KR.  897 1533
david@fr.is

SÓLVALLAGATA 8 230 KEFLAVÍK

Fjölbýli

119.6 fm 
32.900.000 KR. 782 9282

oddur@fr.is

FLÉTTURIMI 23 112 REYKJAVÍK

Sérbýli

195.6 fm 

4 herb4 herb

62.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is 

HÁSALIR 9 201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS MÁN. 7. MARS KL. 17.30 - 18.00OPIÐ HÚS ÞRI. 8. MARS KL. 17.30 - 18.00OPIÐ HÚS ÞRI. 8. MARS KL. 17.30 - 18.00

BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS ÞRI. 8. MARS KL. 17.00 - 17.30

Veglegt einbýlishús í hjarta Keflavíkur með bílskúr.
Skemmtileg auka íbúð með sér inngangi.

5 - 6 SVEFNHERBERGI.

Fallegt endaraðhús m/miklu útsýni, björt og rúmgóð eign.
SV-verönd-nýlegur heitur pottur, rúmgóð herbergi.

Bílskúr rúmgóður, innangengur úr húsi.

Falleg og björt 4 herbergja íbúð í Grafarvogi.
Suðursvalir, stæði í bílageymslu, þvottahús

og geymsla innan íbúðar.

www.fr.isEmail: fr@fr.is

FRÍTT

VERÐM
AT

477 7777

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Fjölbýli  
5-6 herb

133.3 fm 
34.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

ÁLFHOLT 10 220 HAFNARFJÖRÐUR

Fjölbýli

69.4 fm 

3 herb

25.400.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is 

ÍRABAKKI 34 109 REYKJAVÍK

Vel skipulögð og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og bað.

Stutt í helstu verslun og þjónustu.

Falleg og björt 133,3 fm íbúð á barnvænum stað.
Lítið fjölbýli - Nóg pláss fyrir stóra fjölskyldu.

Þvottahús innan íbúðar.

OPIÐ HÚS ÞRI. 8. MARS KL. 17.30 - 18.00 OPIÐ HÚS MÁN. 7. MARS KL. 17.30 - 18.00

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg og mikið endurnýjuð 67 m2, 2ja 
herbergja íbúð á 2. hæð við Strandasel 
5 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í svefnher-
bergi, baðherbergi, hol, eldhús og stofu. 
Suðursvalir.  Búið er að endurinnrétta 
baðherbergi, eldhús og gólfefni. V. 22,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00
Fallegt 259,9 m2 parhús með innbyggðum 
bílskúr. Gott skipulag. Flottar innréttingar. 
Glæsilegt útsýni. Íbúðin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, þrjú baðherbergi, forstofu, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.  
V. 64,7 m.

Strandasel 5 - 109 Reykjavík 

Litlikriki 45 - 270 Mosfellsbær 

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 8. mars  
frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög falleg og rúmgóð 136,2 m2, 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 30,2m2 bílskúr. Íbúðin 
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, bjarta stofu, 
eldhús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegur 

Opið hús fimmtudaginn 10. mars frá 
kl. 17:30 til 18:00
Fallegt 139,8 m2 endaraðhús á einni hæð 
innst í botnlanga. Eignin skiptist í fjögur 
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu/borðstofu. Gott skipulag. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Garður 
í suðvestur. Frábær staðsetning. Stutt í 

Klapparhlíð 44 - 270 Mosfellsbær 

skóla, leikskóla, sund, líkamsræktarstöð og á golfvöll.  V. 52,9 m.Skeiðarvogur 115 -  104 Rvk.

 
163,6 m2 raðhús á þremur hæðum. Skipulag: 
1 hæð: Forstofa, eldhús, hol og samligg-
jandi stofur. Rishæð: 2-3 svefnherbergi og 
baðherbergi. Kjallari: Snyrting, geymsla og 
tvö herbergi.  V. 47,9 m.

Nökkvavogur 34 - 104 Rvk. 

 
Falleg og rúmgóð 59,5 m2 (gólfflötur ca. 
67m2), 3ja herbergja risíbúð.  Íbúðin er vel 
skipulögð og mikið endurnýjuð.  V. 29,9 m

Bergholt 11 - 270 Mos. 

 
181 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. 
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, forsto-
fu, baðherbergi, gestasnyringu, þvottahús, 
eldhús, sjónvarpsherbergi, stofu, borðstofu 
og bílskúr. V. 47,9 m.

Stórikriki 47 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús þriðjudaginn 8. mars  
frá kl. 17:30 til 18:00
Fallegt 301,6 m² einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr, við Stórakrika 47 í Mosfellsbæ. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar. Fjögur svefn-
herbergi. tvö baðherbergi og stórar stofur. 
Eignin er skráð 301,6 m2, þar af einbýli 254,8 

staður í Helgafellshverfinu. V. 48,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 9. mars  
frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg 81,1 m2, 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og fallegu útsýni á efstu hæð. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi/þvottahús, eldhús og stofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign á  
hæðinni.  Frábær staðsetning í vinsælu hverfi  

baðherbergi og þvottahús. 2 geymslur í sam eign og stæði í bílastæðahúsi. V. 45,7 m.

Miðleiti 4 - 103 Reykjavík 

Opið hús miðvikudaginn 9. mars  
frá kl. 17:30 til 18:00
Rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra herbergja íbúð 
á 4. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Eignin er skráð 146,1 m2, þar af íbúð 120,7 
m2 og bílastæði í bílageymslu 25,4 m2 (skráð 
sem bílskúr). Íbúðin skiptist í anddyri, hol, 
samliggjandi stofur, tvö svefnherbergi. eldhús. 

m2 og bílskúr 46,8 m2. V. 77,0 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Einstakt Hótel til sölu - 300 metrar í 
gullna baðströnd!

Hótelið er staðsett út í sveit í einstakri náttúrufegurð í göngufæri við 
frábæra gullna skeljasands baðströnd  og í næsta nágrenni við eina 
helstu náttúruperlu Íslands, mikla fuglaparadís sem í undirbúningi er 
að gera að Þjóðgarði -„National Park!“. Fjarlægð frá Reykjavík er um 
5-6 tíma akstur eða 30 mín flug. 

Hótelið stendur á 8.600 fermetra eignarlandi sem fylgir með í kaup-
unum. Aðalbyggingar hótelsins eru steinsteyptar. Einnig er til staðar 
93fm. starfsmannahús úr timbureiningu. Heildar fermetratala bygg-
inga er um 850 fermetrar. Í hótelinu er veitingasalur, 9 x nýendurnýjuð 
lúxusherbergi (ca 25fm hvert), 1 x fjölskylduíbúð og 3 einstaklingsher-
bergi.  Miklir stækkunarmöguleikar á lóð og miklir vaxtamöguleikar.  
Hótelið er vel rekið vinsælt og vel bókað fyrir sumarið. Bókanir fylgja  
með í kaupunum ásamt viðskiptavild og  vörumerki (nafni). Einnig til 
sölu og innifalið í heildarverði, innréttingar og innbú auk eignarhalds-
félags ehf. Heildarverðmæti/söluverð eigna ISK 329.800.000

Áhugasamir hafi samband við Karl í síma 825 0025 eða sendið póst á 
netfangið info@latrabjarg.com

Skólavörðustígur 8, 101 Reykjavík - Glæsileg útsýnisíbúð

Glæsileg, 4-5 herb. útsýnisíbúð á tveimur hæðum 
á 3-4 hæð í nýlegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Hæðin er með tveimur góðum herbergjum, 
stofu,eldhúsi og búri, baðherbergi og geymslu. 
Fallegar innréttingar og granít á bekkjum. Efri 
hæðin er fallegur og bjartur sólskáli með miklu 
útsýni. Skjólgóðar suðursvalir á hæðinni og aðrar 
til vesturs á efri hæðinni. V-75 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.isTjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín Sigurey  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
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Traust og góð þjónusta í 13 ár

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson 

Viðskiptafræðingur
Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali

Stofnuð 1982

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

STARARIMI 16 – EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00 

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og vel viðhaldið 190 fm einbýlishús á einni hæð, með in-
nbyggðum 35 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni er frá húsinu yfir Reykjavík, Sundin, Snæfellsjökul 
og Esjuna. Þrjú stór svefnherbergi og stór stofa/borðstofa með arni. Falleg lóð með stórum 
sólpalli til suðurs og vesturs. Eignin getur losnað fljótlega. Verð:  59,8 millj.

BERJARIMI 9 – 79 FM 2JA HERB. MEÐ BÍLSKÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.18:00-18:30

Falleg  79 fm 2ja herbergja íbúð á 2 .hæð auk stæðis í bílageymslu. Eitt stórt svefnherbergi. 
Rúmgóð og björt stofa. Eldhús með fallegri hvítri innréttingu með eyju og háfi, borðkrókur. 
Stórar svalir. Mjög stórt baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Húsið var nánast allt tekið í gegn 
2015. Verð: 28 millj.

   

Til leigu 479,5 fm verslunar- lagerhúsnæði við Austurströnd 5, 170 Seltjarnarnes. Húsnæðið er á jarðhæð og 
er að mestu opið rými. Í rýminu er góð verslunarhurð, kerfisloft og innkeyrsludyr. Gott aðgengi að húsnæðinu og næg 
bílastæði. Leigutilboð óskast. 

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.isFasteignasala & leigumiðlun 

Austurströnd 5, 170 Seltjarnarnes

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Fiskislóð 24, 101 Reykjavík
Þjónustuhúsnæði
Stærð samtals um 309 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðið er að mestu opið vinnurými með hárri lofthæð og innkeyrsludyrum. Leigusali er tilbúinn að 
aðlaga húsnæðið að þörfum leigjanda upp að vissu marki. Húsnæðið gæti hentað vel ferða- eða annarri 
snyrtilegri þjónustustarfsemi. Næg bílastæði. Húsnæðið verður ekki leigt út fyrir fiskvinnslu. Leigusali 
hefur einnig nokkra aðra kosti til útleigu á þessu svæði á næstu mánuðum. Laust frá 1. maí eða fyrr. 

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Heiðvangur 74  – 220 Hafnafjörður Flúðasel 94 – 109 Reykjavík Freyjubrunnur  – 113 Reykjavík Blásalir   – 201 Kópavogur 

OPIÐ HÚS ÞRI. 08.03.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00.   
Sérlega sjarmerandi 311,6 fm einbýli á tveimur hæðum 
á kyrrlátum stað í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
6 svefnherbergi, 3 stofur, sólstofu, gang, 1 snyrting, 2 
baðherbergi, geymslu og 41 fm bílskúr. Glæsileg eign á 
skjólgóðum stað. Stutt í verslanir, þjónustu, leikvelli, skóla. 
Einnig stutt í falleg útivistarsvæði. V – 63,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 07.03.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00.  
Gengið er inn í flísalagða forstofu þaðan á hægri hönd er 
sjónvarpshol og stofa með parketi og flísum, gengið út á 
svalir úr stofu. Þrjú svefnherbergi með parketi á gólfi, tvö 
herbergin eru með fataskápa. Gangur við svefnherbergi 
flísalagður og með fataskáp. Bað er flísalagt í holf og gólf, 
sturta baðkar og innrétting. Þvottarhús og flíslögð geymsla 
er í íbúðinni. V – 26,9 millj.

Stórglæsilegt  226,4 fm raðhús á tveimur hæðum með 31,9 
fm. innbyggðum bílskúr, á fallegum stað í Úlfarsfelli. Á efri 
hæð er bílskúr, forstofa, eldhús, stofa og borðstofa ásamt 
gestasalerni. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, sjón-
varpsrými, stórt baðherbergi og þvottahús. Húsið er fullbúið 
að utan sem innan og vandað til innréttinga. Gólfhiti er 
í húsinu. Glæsileg eign með fallegt útsýni, stutt í góðar 
gönguleiðir, veiði í Reynisvatni eða golf. V- 59,9 millj.

Raðhús í Salahverfi, 4ra herb. íbúð á 2 hæð ásamt bílskúr, 
Komið er inn í forstofu með skápum, flísar á gólfi. Innaf for-
stofu er flísalagt þvottahús. Eldhús með hvítri innréttingu, 
tengi fyrir uppþvottavél, flísar á gólfi. Stofa og borðstofa 
með flísum á gólfi, útgengt út á suður svalir. Hjónaherbergi 
með skáp, parket á gólfi. Innaf hjónaherbergi er baðherber-
gi með sturtu, flísar á gólfi og veggjum. Tvö góð herbergi 
með skápum, parket á gólfum. V – 46,9 millj.
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Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Skeljagrandi 7, efsta hæð, Rvk,. Sóleyjarimi 3 - 4ra herb.  Lundur 3  Kóp. íb. 101.   

Opið hús í dag á milli kl. 17 og 17:30 
Gullfalleg þriggja herbergja 86 fm íbúð ásamt 11 fm geymslu og sér stæðis í bílageymslu. Fallegt útsýni, laus 
strax, nýmáluð.  Fyrstur kemur fyrstur fær. Verð: 32,9 millj.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti ykkur, s: 895-3000

Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er 
skráð 104,5 fm., þar af geymsla 6,9 fm. skv. Þóðskrá. 
Þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílahúsi. Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri.   
Verð: 37,9 millj. Uppl. Runólfur viðsk.fr. lögg. fast á 
Höfða s. 892 7798.  runolfur@hofdi.is

Opið hús í dag kl. 17-18. 
Falleg og rúmgóð 3ja herb. 120,9 fm. íbúð á 1. hæð.  
Þvottahús innan íbúðar og verönd út af stofu.   
Stæði í bílahúsi fylgir.  Verð kr. 49,9 millj. Íbúðin er 
til sýnis í dag kl. 17-18.  Uppl. Runólfur viðsk.fr. lögg.
fast á Höfða s. 8927798.  runolfur@hofdi.is
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Löggiltur fasteignasali Aðstoðarmaður fasteignasala

Ellert 
sölumaður
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Guðrún Hulda  
Lögg. fasteignasali
gsm 512 3600
gudrun@tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Sigurður
Lögg. fasteignasali
gsm 616 8880
sos@tingholt.is

Jón Óli
sölumaður
gsm 777 6661 
jonoli@tingholt.is 

Garðar
sölumaður
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Artjon Árni 
sölumaður
gsm 662 1441 
aa@tingholt.is 

Örn 
sölumaður
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600
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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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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

www.lundur.is • lundur@lundur.is

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

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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SPJALLÞÁTTADROTTNINGIN ELLEN
ER MÆTT Á STÖÐ 2
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Ellert 
sölumaður
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Guðrún Hulda  
Lögg. fasteignasali
gsm 512 3600
gudrun@tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Sigurður
Lögg. fasteignasali
gsm 616 8880
sos@tingholt.is

Jón Óli
sölumaður
gsm 777 6661 
jonoli@tingholt.is 

Garðar
sölumaður
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Artjon Árni 
sölumaður
gsm 662 1441 
aa@tingholt.is 

Örn 
sölumaður
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600

METUM SAMDÆGURS • FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING FASTEIGNASALA Í 
• BÆJARLIND 4

• 200 KÓPAVOGUR
• S: 512 3600 
• F: 512 3601

• WWW.TINGHOLT.IS
• TINGHOLT@TINGHOLT.IS 40 ÁR

Við leitum eftir eignum  
fyrir ákveðna kaupendur

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

• 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi í Grafarholti, stæði í bílskýli væri  kostur

• 3ja herbergja í lyftuhúsi í Morfellsbæ fyrir 55 ára og eldri

• Sérbýli í Grafarholti raðhúsi eða parhúsi

• Einbýli í Fossvogi með 5-6 svefnherbergjum

• 2ja – 3ja  herbergja íbúðum í Reykjavík á verðbilinu 18-27 m

Allar nánari upplýsingar veitir  
Bogi Molby Pétursson lögg. fasteignasali.

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 • www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is
S: 899-5159

Öll fasteignin við Digranesveg 1 í Kópavogi, sem er 2.056,4 m2 atvinnuhúsnæði á 2 hæðum.  
húsið er stendur á mjög áberandi stað, ofan á brúnni yfir hafnarfjarðarveginn og sést vel 
þegar ekið er frá Garðabæ til reykjavíkur.  húsið er byggt árið 2006 og er á tveimur hæðum.  
Á jarðhæð eru tvær aðskildar skrifstofueiningar og á 2. hæðinni eru þrjár aðskildar skrif-
stofueiningar auk matsals. Þrír inngangar eru í húsið.  lyfta er í austari enda hússins. 

Digranesvegur 1 - 200 Kópavogur

Verð 530,0 milljónir

- ATVINNUTÆKIFÆRI -
 GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU. 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.  
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254. 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

34,9 millj.Verð:

60 ára og eldri 

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

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.



BÍLAR &
FARARTÆKI

ÓDYR 4X4 !
Saab Aero (230 HÖ) 4X4 árg 2005 
ek 125 þ.km (Impreza WRX) Leður 
ofl (sér á lakki ofl) Frábært verð 790 
þús !!!

ÓDYR 4X4 !
Suzuki Grand Vit. LUX 06/2006 ek 170 
þ.km ssk Leður/lúga (er á staðnum ) 
Verð nú 1350 þús !!!

ÓDYR 4X4 !
Nissan Murano 4X4 árg 2003 ek 172 
þ.km Leður , lúga ofl (Er á staðnum) 
Verð nú 790 þús !!!

ÓDYR 4X4 !
Skoda Octavia Ambi Combi 4X4 
12/2007 ek 180 þ.km Nú á frábæru 
verði 1290 Þús !!! Er á staðnum !

NÝLEGIR OG ELDRI BÍLAR !
Þekking, reynsla, þjónusta ! Verið 
velkomin !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BMW X5 4,8i. Árgerð 2006, ekinn 
140 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.590.000. Rnr.991260. Tilboð kr: 
4.590.000,-

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.991677.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2015, ekinn 1 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.290.000. 
Rnr.270283.

Kia Sorento EX Luxury . Árgerð 2014, 
ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.290.000. Rnr.141713. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Audi A3 Limousine, 1/2015, ek 42 þús 
km, dísel, bsk, ásett verð 4.490 þús, 
raðnr 220545.

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 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

HúsAsmÍðAmEIstARI
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.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

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

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

 Nudd

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

til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Spádómar

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

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

 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

LækkAð VeRð.
Gámahús til flutnings einangrað, 
innréttað, rafm., hiti, ljós, allir gluggar 
opnanlegir. Bjart og hlýtt. Verð 1990þ. 
m/vsk. Uppl. 820-5181

 Óskast keypt

kAUpUM GULL - JÓN & 
ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

HARðVIðUR TIL 
HúSAbyGGINGA. SJÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

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

 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

 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

HReINGeRNINGAR - 100% 
STARf

Ræstingaþjónustan ehf leitar að 
hraustu starfsfólki í sérverkefni 
við hreingerningar, bónvinnu og 
ýmis ósérhæfð verk. 100% starf 

með óreglulegum vinnutíma. 
Starfið hentar jafnt konum sem 

körlum. Hreint sakavottorð, 
bílpróf og góð íslensku- eða 

enskukunnátta skilyrði.
Umsóknir berist rth@rth.is eða 

á skrifstofutíma í síma 510-
1310.

SpecIALISeD cLeANING - 
100% Job

Ræstingaþjónustan ehf offers 
a 100% job with the special 

assignment crew. The job 
includes heavy duty cleaning, 
floor stripping/polishing and 
various other work. The work 

requires irregular hours and suits 
women and men alike. A clean 
criminal record, driver’s licence 
and good Icelandic or English 
language skills are required.

Send applications to rth@rth.
is or call 510-1310 during office 

hours.

MoSfeLLSbAkARí - 
HÁALeITISbRAUT, RVk.
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 
Vinnutími er virka daga frá 

13:00 - 18:30 og aðra hverja helgi 
annann daginn. Umsækjendur 

þurfa að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

TILKYNNINGAR

 fundir

SJÖUNDI fUNDUR 
STARfSÁRSINS okkAR í 
feRðAkLúbbNUM 4x4
verður haldinn þann 7.mars 
í höfuðstöðvum klúbbsins að 

Síðumúla 31. 

Á dagsrká er ferð með Litlunefnd 
og Fjarskiptanefnd segir frá 

stöðunni í Hlöðufelli. Stórferðin 
með loka yfirferð og miðum 

dreift til hópa. Kynning verður á 
Hummer bifreið af Gísla Frey og 
að lokum Video frá Bingóferðinni 

2016 frá Aroni. 

Allir velkomnir.
Kær kveðja Stjórnin

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
Öldutúnsskóla og Öldugötu leikskólalóðar

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum 12. jan. 2016 að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi Öldutúnsskóla og Öldugötu leikskólalóðar. 
Breytingin felst í því að leikskólalóðinni verði breytt með  
það fyrir augum að þar megi einnig koma fyrir íbúðarkjarna 
fyrir fatlaða. Tillagan er auglýst með vísan í  42. gr. laga  
nr. 123/2010.

Tillagan verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strand-
götu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2, frá 07. 03. til 11. 04. 2016. Hægt er að skoða   
deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is   

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulags-
þjónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og 
skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjón-
ustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 11. apríl. 2016.  
Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan  
tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Deiliskipulagsbreyting,  
stækkun flæðigryfju. Straumsvík

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum 26.jan.2016 að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi samkvæmt skipulagsuppdrætti ARKÍS dags. 
21.01.2016. Um er að ræða stækkun á svæði fyrir flæði-
gryfjur. Deiliskipulagsbreytingin er auglýst með vísan í  
1. mgr.  43. gr. laga nr. 123/2010.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2, frá 07. 03. til 11. 04. 2016. Hægt er að skoða   
deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is  

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulags-
þjónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og 
skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjón-
usta Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 11. apríl. 2016.  
Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan  
tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi  
Íshellu 1, 3 og 3a. Hafnarfirði.

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum 1. des.2015 að auglýsa tillögu að breyttu deili-
skipulagi lóðanna Íshella 1. 3 og 3a. með vísan í 1. mgr.  
43 gr.  skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin felst í því að 
lóðirnar 1,3 og 3a verða sameinaðar í eina lóð. Hluti af götu 
verður lagður undir lóðina. Nýtingarhlutfall lóðar verður 0,5. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2, frá 07. 03. til 11. 04. 2016. Hægt er að skoða   
deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is  

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulags-
þjónustu. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og 
skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og skipulagsþjón-
ustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 11. apríl. 2016.  
Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan  
tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

 

tilkynningar

heilsa

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, okt.–des. 2015.
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Allt sem þú þarft ...
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Þessi birta, þessi skerpa 
og þessir mögnuðu litir

í Samsung 55” sjónvörpum

55” Samsung JU6415

239.900.-

55” Samsung JU7005

269.900.-

55” Samsung JS9005

419.900.-

55” Samsung JU7505

299.900.-

55” Samsung JU6675

249.900.-

4x betri 
upplausn, 

Nanokristal- 
tækni, 

64x fleiri litir, 
30% meiri birta.

SamSUngSetrid.iS

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

Upplifðu meiri dýpt í 
bognu tæki (JU7505) 

UHD uppskölun.



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.

Móðir okkar, 
Ástríður Ingvadóttir

Brúnavegi 9, 
áður Ásholti 2, Reykjavík,

lést 22. febrúar á Hrafnistu í Reykjavík. 
Útför hennar fer fram þriðjudaginn  

 8.  mars nk. frá Fossvogskirkju kl. 15.00.

Ingibjörg og Ragnheiður Kristjánsdætur
og fjölskyldur. 

Georg Lúðvíksson, forstjóri Meniga, 
er fæddur 7. mars 1976 og verður því 
fertugur í dag. Hann ætlar að gera sér 
dagamun með því að fara út að borða í 
kvöld með sonum sínum og fjölskyldu. 
Um næstu helgi fer hann síðan út að 
borða með vinum sínum. „Svo ætla ég 
að halda veislu einhvern tímann í apríl,“ 
segir Georg en kveðst ekki hafa haft tíma 
til að undirbúa veisluna þannig að hægt 
væri að halda hana nær afmælinu. „Ég 
held að það þurfi ekkert að vera alveg 
á deginum.“

Spurður um eftirminnilegasta afmæl-
isdaginn, segir Georg að það sé dagurinn 
sem hann varð þrítugur. „Þá var ég að 
sækja um skóla í Bandaríkjunum og 
þurfti að fljúga út í viðtal á afmælis-
deginum. Það var eftirminnilegt,“ segir 
Georg. Hann komst inn í skólann, sem 

var Stanford, en ákvað síðan að velja 
Harvard Business School.

Georg er í krefjandi starfi sem forstjóri 
Meniga, en hann segir að starfsemin 
gangi vel. „Það eru mikil forréttindi að 
vinna við fyrirtæki sem maður stofnaði 
sjálfur og hefur séð vaxa og dafna,“ segir 
Georg. Fyrirtækið er stofnað 10. mars 
2009 og verður því sjö ára á fimmtu-
daginn.

Hundrað starfsmenn starfa núna hjá 
Meniga og eru þar af áttatíu á Íslandi. 
Georg segir fyrirtækið ekki hafa vaxið 
mikið í starfsmannafjölda á síðasta ári 
og muni ekki gera það alveg á næstunni. 
Kannski þó á næsta ári. „Það er ágætt. 
Stundum þarf maður að skipuleggja 
sig og passa að fyrirtækið virki vel í því 
stærð sem það er komið í. Þannig að 
það eru mismunandi áskoranir á mis-
munandi stigum. Fyrst var það að búa 
til vöruna, svo var það að selja hana og 
núna er það að byggja upp innviði fyrir-
tækisins,“ segir Georg.

Georg segir líf sitt vera ákaflega fjöl-
breytt. Ég er einstæður faðir aðra hverja 
viku og svo er ég forstjóri á faraldsfæti 
hina vikuna,“ segir hann kampakátur. 
Hann á tvo stráka sem eru fjórtán og tíu 
ára gamlir. jonhakon@frettabladid.is

Þrítugsafmælið er það 
eftirminnilegasta
Georg Lúðvíksson, forstjóri Meniga, er fertugur í dag og ætlar að halda upp á daginn 
með strákunum sínum. Hann man vel þegar hann þurfti að fljúga til Bandaríkjanna á 
þrítugsafmælinu. Er einstæður faðir aðra hverja viku en er svo forstjóri á faraldsfæti. 

Georg ætlar að halda veislu til að fagna afmælinu í apríl, en hafði ekki tíma til að skipuleggja hana nær afmælinu. Fréttablaðið/Valli

1876 Alexander Graham Bell fær einkaleyfi á símanum.
1912 Roald Amundsen tilkynnir að leiðangur hans hafi komist á 
suðurpólinn 14. desember 1911.
1930 Útvegsbanki Íslands er formlega stofnaður.
1931 Stormur brýtur sjötíu símastaura á milli Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar.
1944 Fjórir farast en 39 komast af er þrjú erlend skip stranda á 
söndum Vestur-Skaftafellssýslu.
1975 Mannbjörg verður er flutningaskipið Hvassafell strandar á 
Skjálfanda.
1981 Sjónvarpið efnir til söngvakeppni í fyrsta sinn. Lagið Af 
litlum neista sigrar.
1985 Lagið „We are the 
World“ kemur út um 
allan heim.
1996 Tímaritið 
Séð og heyrt 
hefur göngu 
sína. Í fyrsta 
tölublaðinu 
var meðal 
annars rætt 
við biskups-
hjónin.

 Merkisatburðir 7. mars

alexander 
Graham bell

Mynd 2 - We are the world

Á þessum degi árið 1969 var 
Golda Meir kjörin í embætti 
forsætisráðherra Ísraels, fyrst 
kvenna. Hún var þá orðin sjö-
tíu ára og var búin að draga 
sig í hlé frá stjórnmálum 
þegar skyndilega var óskað 
eftir henni í embættið, en 
forveri hennar, Levi Eshkol, 
lést skyndilega úr hjartaáfalli 
viku fyrr.

Golda Meir var fædd í 
Kænugarði í Úkraínu árið 
1898. Þegar hún var átta ára 
fluttist hún með foreldrum 
sínum til Bandaríkjanna 
þar sem hún gekk í skóla. 
Árið 1921 fluttist hún svo 
til Palestínu ásamt manni 
sínum. Hún var ein tuttugu 
og fjögurra einstaklinga sem 

skrifuðu undir stofnskrá 
Ísraelsríkis og önnur tveggja 
kvenna.

Frá 1969 var Meir forsætis-
ráðherra í fimm ár og stjórn-
aði Ísraelsríki með harðri 
hendi á erfiðum tímum. Sér-
staklega voru árin fyrir upp-
sögn hennar erfið en 1972 
voru ísraelskir keppendur á 
Ólympíuleikunum í München 
myrtir á hrottalegan hátt. 
Upp úr því fyrirskipaði Meir 
að harkalega yrði tekið á allri 
mótspyrnu gegn ríkinu sem 
orsakaði síðan Yom Kippur 
stríðið svokallaða árið 1973. 
Þótt stríðið hafi tekið fljótt 
af urðu afleiðingar þess Meir 
erfiðar og hún neyddist til að 
segja af sér í apríl 1974.

Þ etta  G e r ð i St :  7 .  M a r S  1 9 6 9

„Móðir Ísraels“ sest við stjórnvölinn

Golda Meir

Það eru mikil forréttindi að 
vinna við fyrirtæki sem maður 
stofnaði sjálfur og hefur séð 
vaxa og dafna. 
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VINSÆLASTA  
BÓK LANDSINS

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON  / MORGUNBLAÐIÐ

„Æsileg blanda af kímni og alvöru, mýkt og hryllingi, leik og dauða.“
BERLINGSKE

„... hittir  
lesandann  
beint í  
hjartastað ...“

DAGENS NÆRINGSLIV

Metsölulisti
Eymundsson

1.
Heildarlisti - vika 8

„Nesbø veit 
nákvæmlega 
hvað hann 
er að gera.“

DAGSAVISEN



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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LÁRÉTT
2. ofstopi
6. kringum
8. skjögur
9. sjón
11. kvað
12. barn
14. einkennis
16. í röð
17. hlaup
18. besti árangur
20. tveir eins
21. arða.

LÓÐRÉTT
1. Ló
3. Skst.
4. eyja
5. svelg
7. ávöxtur
10. svívirðing
13. tækifæri
15. óhapp
16. tunna
19. Tveir eins.

LÁRÉTT: 2. ofsi, 6. um, 8. rið, 9. sýn, 11. ku, 12. kríli, 
14. aðals, 16. áb, 17. gel, 18. met, 20. yy, 21. arta.
LÓÐRÉTT: 1. kusk, 3. fr, 4. sikiley, 5. iðu, 7. mýraber, 
10. níð, 13. lag, 15. slys, 16. áma, 19. tt.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

veðurspá Mánudagur

Miðasala á miði.is

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

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

Allra síðustu sýningar
10. mars – kl.20.30
19. mars – kl.20.30 Umræður eftir sýningu: Við og hinir? 
Marta Nordal leikstjóri, fulltrúi frá Rauða krossinum 
og Dr. Hulda Þórisdóttir stjórnmálasálfræðingur.

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

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

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

„Ekki bara um málefni Íslands heldur líka málefni heimsins.“
– S.J. Harmageddon

Magnús Pálmi Örnólfsson átti leik gegn Stefáni 
Bergssyni sem lék síðast 35...Ha8-a7 og hótar 
máti með 36...Hh7#. 
Hvítur á leik
37. Rd7!! Glæsilegt tvöfalt línurof.  37...Hxd7 38. 
He8+ Kf7 39. He5 og liðsyfirburðir hvíts dugðu 
til sigurs nokkru síðar. 
www.skak.is:  GAMMA Reykjavíkurskákmótið 
hefst á morgun.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ókei, rúllum í þennan 
vinnudag með ein-

hverju trylltu. Rústum 
þessum mánudegi

með 

myrkrinu
Afskaðu 

mig..

Eldri kona var flutt á sjúkrahús 
eftir ryskingar við starfsmann 

myndbandaleigu í borginni á 
tíunda tímanum í morgun. Haft 

er eftir vitnum að maðurinn hafi 
ráðist að henni af miklu offorsi...

Ég var þarna 
og þetta er 
ekki rétt. 

Rock solid yfirskin 
að vera gömul. 

Svæsin sko.

„Upplýsið um nákvæma stærð  
pakkans” hvernig í andskotanum á ég 
að gera þetta?

´´Eg redd’essu

14x16x9 Ég veit eiginlega 
ekki hvort ég er í 
sjokki yfir snilld-
inni eða stútfull 

af viðbjóði!

Skil þig mamma mín, 
ég dansa einmitt oft 

á þessari línu

Ertu í 
skammar-

króknum strax 
á mánudegi?!

Já, mamma er 
orðin dálítið 

klikkuð...

hún segir að ég þurfi að vera hér 
þar til ég hætti þessu rugli. Ég 
held hún sé enn pínu þunn eftir 

árshátíðina á laugardaginn.

Ahhh... mikil 
mistök að hafa 
ekki gripið með 

sér púða.

Guð, ég bilast úr 
stressi Solla!

LÉTT miÐLungs þung

7 8 3 4 9 5 2 1 6

6 9 2 7 3 1 5 8 4

1 4 5 2 6 8 3 7 9

2 6 8 5 1 9 4 3 7

3 7 1 6 2 4 8 9 5

4 5 9 3 8 7 1 6 2

8 3 4 9 7 2 6 5 1

5 1 7 8 4 6 9 2 3

9 2 6 1 5 3 7 4 8

7 1 5 8 2 9 6 4 3

8 4 6 5 7 3 2 9 1

3 2 9 4 6 1 5 7 8

1 9 7 3 4 5 8 2 6

2 3 8 9 1 6 7 5 4

5 6 4 7 8 2 1 3 9

6 5 2 1 3 4 9 8 7

9 7 3 6 5 8 4 1 2

4 8 1 2 9 7 3 6 5

9 7 5 1 3 4 6 8 2

6 8 3 5 2 9 7 1 4

2 1 4 6 7 8 9 3 5

5 4 8 7 6 1 3 2 9

1 6 2 8 9 3 4 5 7

7 3 9 2 4 5 8 6 1

8 2 7 4 5 6 1 9 3

4 9 1 3 8 2 5 7 6

3 5 6 9 1 7 2 4 8
6 1 3 4 5 8 9 7 2
4 2 5 6 7 9 1 3 8
8 7 9 3 1 2 4 5 6
7 8 6 5 2 4 3 1 9
9 3 4 7 8 1 6 2 5
1 5 2 9 3 6 7 8 4
2 9 7 8 4 3 5 6 1
3 4 1 2 6 5 8 9 7
5 6 8 1 9 7 2 4 3

6 7 1 4 2 9 5 8 3
3 4 5 6 8 1 7 9 2
8 2 9 7 5 3 4 6 1
7 1 4 8 3 5 9 2 6
9 5 6 1 4 2 3 7 8
2 3 8 9 6 7 1 4 5
4 9 3 2 1 8 6 5 7
1 6 2 5 7 4 8 3 9
5 8 7 3 9 6 2 1 4

7 2 5 4 8 1 9 3 6
1 3 6 5 7 9 2 4 8
8 4 9 2 3 6 1 5 7
2 5 8 1 4 3 7 6 9
4 1 7 9 6 2 3 8 5
6 9 3 7 5 8 4 1 2
3 6 2 8 9 4 5 7 1
5 8 1 3 2 7 6 9 4
9 7 4 6 1 5 8 2 3

Í dag gengur í suðaustan hvassviðri fyrst suðvestanlands upp úr hádegi, 
með slyddu og síðan rigningu. Hægari vindur norðaustantil fram eftir degi 
og úrkomulítið. Hiti yfirleitt 0 til 4 stig.
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Reykjavík
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.

kópavoguR
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

HafnaRfjöRðuR
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður

akuReyRI 
Frostagötu 3a. 603 Akureyri

aTH. moRgunveRð eRu eInungIS í BoðI Á 
efTIRfaRanDI SkoðunaRSTöðum fRumHeRja

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

komDu TIl okkaR í “moRgunveRð” Á mIllI 
kl. 8-11 Á moRgnana og lÁTTu Skoða 

BílInn fyRIR kR. 7.710. Á meðan þú BíðuR, 
þÁ Bjóðum vIð upp Á “ moRgunmaT” 

ný RúnSTykkI og gÆða kaffI. 
 

(gIlDIR Á meðan BIRgðIR enDaST)

gildir fyrir fólksbíla 
í einkaeign

kl. 8-11

kr. almennt 
VerÐ

10.950

“moRgunveRð” gIlDa  7.-24. maRS
alla vIRka Daga kl. 08:00 TIl 11:00.

ViÐ bJóÐUm

bifreiÐaskOÐUn
ódÝrari



AAðð ttaakkaasstt áá vviiðð
kkaarrllmmeennnnsskkuunnaa

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins boðar 
til örráðstefnu um krabbamein í blöðruhálskirtli 
þriðjudaginn 8. mars 2016 kl. 16:30-18:00 

í húsi félagsins að Skógarhlíð 8 

16:30 Kristján Oddsson forstjóri 
Krabbameinsfélags Íslands setur ráðstefnuna 

16:35 Á ég að fara í PSA-mælingu? 
Rafn Hilmarsson þvagfæraskurðlæknir 

16:50 Endurbætt greining
krabbameins í blöðruhálskirtli  
Martin Eklund dósent við Karolinska Institutet 

17:10 Ákvörðunartæki til aðstoðar við 
 val á meðferð  

Ragna Margrét Brynjarsdóttir BS í sálfræði 
og Heiðdís Valdimarsdóttir sálfræðingur 

17:25 Hvað tekur við eftir greiningu? 
Hólmfríður Traustadóttir hjúkrunarfræðingur 

17:40 Reynslusaga
Helgi Pétursson 

17:50 Fyrirspurnir og umræður 

 Fundarstjóri: Kolbeinn Árnason 

Allir velkomnir – ókeypis aðgangur

Ég er frekar mikið að spila úti um 
allt með mismunandi fólki og á 
mismundandi stöðum svo dag-

arnir snúast um æfingar og gigg, ég er 
í skóla líka svo það er dálítið púsl að 
láta allt ganga upp. En þetta mallar 
einhvern veginn,“ segir Anna Gréta 
Sigurðardóttir djasspíanisti, sem var 
valin bjartasta vonin í djass- og blús-
flokki á Íslensku tónlistarverðlaun-
unum 2015 og stundar nú nám við 
Kungliga musikhögskolan í Stokk-
hólmi.

Nýlega fékk hún að upplifa lands-
byggð Svíþjóðar í vetrargallanum 
því hún ferðaðist í tvær vikur um 
Norrbotten-svæðið með Norrbotten 
Big Band, einni bestu stórsveit þar í 
landi. „Það var æðislegt – en það var 
kalt. Fór í 17 gráður í mínus,“ segir 
hún. „Við fluttum tónlist sem var 
skrifuð af ungu fólki á svæðinu og 
útsett af big-bandinu. Leið bandsins 
til að ná til yngra fólks.“ Hún kveðst 
hafa komist í ferðina gegnum Håkan 
Broström, einn af fremstu saxófón-
leikurum Svíþjóðar. „Ég var að spila 
með Håkan í hljómsveitinni hans og 
í kvartettum og hann spilar líka með 

Norrbotten Big Band ásamt fleiri frá-
bærum sólóistum.“

Anna Gréta flutti til Stokkhólms 
undir haust 2014 og er ánægð. Spurð 
hvort hún hafi kunnað sænsku þegar 
hún kom út svarar hún: „Nei, ég fékk 
að læra hana hér. Það voru svona tveir 
mánuðir í myrkrinu og svo opnaðist 
allt skyndilega og ég fór að skilja. Mér 
finnst Stokkhólmur æðisleg borg og 
það eru flottir djasstónlistarmenn 
hérna. Fólk er líka mjög meðvitað um 
jafnrétti í bransanum hér, án þess að ég 
ætli að fara að gagnrýna Ísland.“

Hún á eitt og hálft ár eftir í skólanum 
en hyggst búa áfram í Stokkhólmi og 
halda áfram að spila. „Svo vil ég gera 
meira í eigin nafni, setja saman eigin 
bönd og semja.“ Spurð hvort fleiri 
ferðalög séu á döfinni svarar hún: „Ekki 
langir túrar en ég og söngkonan Stina 
Agustsdottir, sem býr hérna, erum með 
verkefni sem heitir Björkologi, það 
er tónlist Bjarkar í okkar eigin djass-
útsetningum, og við ætlum að túra 
um Svíþjóð í mars og apríl. Svo ætlar 
pabbi, Sigurður Flosason, að koma í 
júní og þá tökum við einhver sumar-
gigg saman.“ gun@frettabladid.is

Vil gera meira í eigin nafni, stofna bönd og semja
Anna Gréta Sigurðardóttir, sem var valin bjartasta vonin í djassi og blús á Íslandi 2015, er nýkomin úr tón-
leikaferð um sænska landsbyggð með einni bestu stórsveit Svíþjóðar, Norrbotten Big Band. 

Anna Gréta hefur nóg að gera í spilamennskunni í Svíþjóð. Mynd/ Kenth WånGKlev

LeikList

skugga-Baldur
HHH�HH
Studio hrdinu og listasafn Reykja-
víkur (hafnarhús)
handrit: Kamila Polívková og Tera 
Hof
höfundur sögu: Sjón
leikstjórn: Kamila Polívková
leikur: Tera Hof
Sviðsmynd: Antonín Silar
Búningar: Zuzana Formánková
tónlist: Ryan van Kriedt og Jón 
Sæmundur Auðarson
vídeo og grafík: Jón Sæmundur 
Auðarsson og Antonin Silar
Sýningin er á ensku

Um niðdimma nótt leggur grasa-
læknir unga konu í ómerkta gröf. 
Á snævi þakinni heiði læðist byssu-
maður á eftir tófu sem lítur út eins 
og steinn. Tékkneski sviðslistahóp-
urinn Studio Hrdinu frumsýndi sína 
útgáfu af Skugga-Baldri eftir Sjón í 
Listasafni Reykjavíkur við Tryggva-
götu síðastliðinn föstudag.

Sjón er eitt okkar allra besta 
skáld. Sem skáldsaga er Skugga-
Baldur knöpp í formi en sagan um 
séra Baldur, grasalækninn Friðrik 
og Abba ristir djúpt. Í dulargervi 
rómantíkurinnar fjallar skáldið um 
áleitnar siðferðislegar spurningar og 
skoðar samband mannsins við nátt-
úruna. Hér er ort um líf og dauða, 
alheiminn og nærsveitir, líkama og 
sál.

Úrvinnsla Studio Hrdinu á texta 
Sjóns er á mörkum frásagnar og svið-
setningar en handritið er í höndum 
leikstjóra og leikkonunnar. Það 
verkefni vinna þær nokkuð vel og 
leggja áherslu á kjarna sögunnar 
frekar en smáatriði. Tera Hof er 
eins konar sögumaður og leikur 
einnig öll hlutverkin. Hennar helsti 
styrkur er raddbeytingin sem er skýr 
og spennandi en hún er líka lipur á 
sviði. Hún skilar persónunum ágæt-
lega en hér fer mikill tími í það að 
skipta um búninga, þoka fram-
vindu atburða yfir í næstu atriði 
og gæta þess að tæknin virki. Teru 
tekst best upp þegar hún fær tæki-

færi til að rýna í persónurnar og þar 
nýtur persóna séra Baldurs sín best. 
Feigðarför hans á eftir tófunni er 
nefnilega ferðalag hans inn í sjálfan 
sig og sú saga öðlast líf í þessari svið-
setningu.

Leikstjórnin er í höndum Kamilu 
Polívková og á hana verða að 
skrifast ótalin búningaskipti sem 
slæva framvinduna og drepa niður 
spennu. Sýninguna skortir skýrari 
hraðabreytingar og þéttari fram-
vinda. Aftur á móti eru lítil en 
áhrifarík augnablik víða að finna í 
sýningunni; snjókorn falla ljúflega 
til jarðar, grasaseiði er bruggað og 
þögnin blómstrar. Sviðsmyndin er 
stílhrein en stór rammi svífur yfir 
sviðinu og í einu horninu stendur 
trékassi sem geymir ýmsa leyndar-
dóma. Fagurfræði Antonín Silar 
er skýr og sómir sér vel í því rými 
sem gallerí Hafnarhússins hefur að 
bjóða. Lýsingin sömuleiðis en eng-
inn er skráður fyrir þeirri hönnun. 
Búningar Zuzanu Formánková 
byggja frekar á táknmyndum heldur 
en natúralísma og stundum heppn-
ast vel til, þá sérstaklega með stóru 
loðkápunum.

Tæknivinnslan skapar dýpt í 

sýningunni og leiðir áhorfendur í 
óvænt ferðalög um stræti Reykja-
víkur. Tæknilegir örðugleikar þjök-
uðu flutninginn í byrjun en vanda-
málið var leyst faglega og rösklega. 
Jón Sæmundur Auðarsson og Ant-
onin Silar sjá um myndvinnslu og 
grafík sem er bæði falleg og frumleg 
og lyftir mjög anda sýningarinnar. 
Tónlistina sömdu Ryan van Kriedt 
og Jón Sæmundur Auðarson en þrátt 
fyrir góða og kraftmikla spretti þá 
hefði hún mátt vera meira afgerandi.

Í lokaatriðinu er slegin tónn sem 
hefði átt að hljóma alla sýninguna. 
Tera í gervi Baldurs kastar af sér 
hinu mannlega eðli og klæðir sig í 
hið dýrslega, mannveran og nátt-
úran verða eitt. Ópið nísti inn að 
beini. Skugga-Baldur er áhugaverð 
tilraun til að færa magnað skáld-
verk í nýjan og sviðsvænan búning. 
Tilraunin heppnast misjafnlega vel 
en lítil einstök augnablik og mynd-
vinnslan sitja eftir í minninu, líkt 
og litla bréfið sem fylgdi með heim-
leiðis í vasanum.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Tilraunina skortir 
skýrari ramma og sprengikraft.

Kjarni heimsins

tereza hof, leikkona fer með öll hlutverkin í sýningunni Skugga-Baldur í hafnar-
húsinu. FRéttABlAðið/eRniR
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Skólajógúrt er nú sykurminni og 
uppfyllir viðmið Skráargatsins um 
sykurmagn í jógúrt. Jógúrtin er afar 
kalkrík, inniheldur trefjar og fæst
núna einnig í stærri umbúðum.

Veldu það sem hentar 
þinni fjölskyldu. 



KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

LONDON HAS FALLEN  KL. 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D  KL. 5:40
ROOM   KL. 10:20
THE DANISH GIRL  KL. 5:40
ZOOLANDER 2   KL. 8

LONDON HAS FALLEN  KL. 5:40 - 8 - 10:20
LONDON HAS FALLEN VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 5:40 - 8 - 10:20
ROOM   KL. 8 - 10:30
ZOOLANDER 2   KL. 5:40 - 8 - 10:30
HOW TO BE SINGLE  KL. 8
DIRTY GRANDPA  KL. 10:20
STAR WARS 2D    KL. 5

LONDON HAS FALLEN  KL. 5:40 - 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 10:30
ROOM   KL. 5:30 - 8
ZOOLANDER 2   KL. 8 - 10:20
HOW TO BE SINGLE  KL. 5:30 - 8 - 10:20

LONDON HAS FALLEN  KL. 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40
ROOM   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE DANISH GIRL  KL. 8
THE BIG SHORT   KL. 5:20 - 10:30

LONDON HAS FALLEN  KL. 8 - 10:20
THE BROTHERS GRIMSBY KL. 8 - 10:20

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku og ensku tali

óskarsverðlaun
Besta leikkona í aðalhlutverki

- Brie Larson

Grjóthörð hasarmynd

“A VERY STRONG ACTION 
THRILLER”

TIFFANY SMITH - FANDANGO

“DEFINATELY A NAIL 
BITER”

GINA PICCALO - LOS ANGELES TIMES

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

STANSLAUST FYNDIN!“
-T.V., BÍÓVEFURINN

„BESTA SKEMMTUN 
Í MÖRG ÁR!“

„ÍSLENSK LOVE ACTUALLY“
-HARMAGEDDON

MISSTU EKKI AF FYNDNUSTU MYND ÁRSINS

BROTHERS GRIMSBY 6, 8, 10
TRIPLE 9 10
FYRIR FRAMAN ANNAÐ FÓLK 6, 8
ZOOTROPOLIS 2D 5:40 ÍSL.TAL

DEADPOOL 8, 10:20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

-T.V., Bíóvefurinn

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Uppákomur
Hvað?  Bókmenntaspjall – Páll Baldvin 
Baldvinsson
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt
Páll Baldvinsson ræðir verk sitt 
Stríðsárin 1938-1945 á Bók-
menntaspjalli í Hannesarholti. Í 
erindinu kynnir hann verkið og 
fjallar um nokkra þætti þess með 
myndum frá tímabilinu. Miðaverð 
er 1.000 krónur.

Hvað?  Video Games pub-quiz
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn, Háskóla 
Íslands
Tölvuleikjabarsvar í Stúdenta-
kjallaranum í kvöld. Ekki fleiri 
en þrír saman í liði og átján ára 
aldurstakmark. Barsvarið fer fram 
á ensku.

Sýningar
Hvað?  Skugga-Baldur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Listasafn Reykjavíkur
Tékkneskt-íslenskt leikverk sem 
byggt er á skáldsögunni Skugga-
Baldri eftir Sjón. Um leikstjórn sér 
Kamila Polívková. Miðaverð er 
2.500 krónur.

Hvað?  Ofar mannlegum hvötum / 
Beyond human impulses
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Gjörningakvöld í Mengi fyrsta 
mánudag hvers mánaðar. Í 
kvöld eigaþau Bryndís Hrönn 
Ragnarsdóttir, Ingibjörg Magna-
dóttir, Katrín I. Hjördísardóttir 
& Futuregrapher, Magnús Logi 
Kristinsson og Sigtryggur Berg 
Sigmarsson gjörninga og eru þær 
Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Bryndís 
Hrönn Ragnarsdóttir, Eva Ísleifs, 
Ingibjörg Magnadóttir og Katrín 
Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir 
sýningarstjórar. Miðaverð er 2.000 
krónur.

Dans
Hvað?  Tangó Milonga Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon Bistro, Bankastræti 7
Frír kynningartími í argentínskum 
tangó til klukkan 21.00 og síðan 
dansað áfram til 23.00 á annarri 
hæð á Sólon Bistro. Engin dans-
kunnátta nauðsynleg og ekki þarf 
að mæta með félaga.

Tónlist
Hvað?  Mánudjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Venju samkvæmt verða leiknir 
ljúfir mánudagsdjasstónar á 
skemmtistaðnum Húrra. Allir vel-
komnir.

Hvað?  Trúbadorinn Ellert
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar
Trúbadorinn Ellert slær á létta 
strengi á American Bar í kvöld.

Hvað?  DJ Pilsner 2.25%
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
Dj Pilsner 2,25% þeytir skífum á 
Kaffibarnum í kvöld.

Fundir
Hvað?  Borgarafundur um 
stöðuna í stjórnarskrármálinu
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið
Stjórnmálasamtökin 
Dögun og Stjórnarskrár-
félagið efna til fundar í 
Norræna húsinu í dag. 
Fundarefni eru drög 
stjórnarskrárnefndar sem 
birt voru þann 19. 
febrúar sl. Frum-
mælendur: Páll 
Þórhallsson, for-
maður stjórnar-
skrárnefndar, 
sem kynnir störf 
nefndarinnar og 
þau þrjú frum-
vörp sem eru 
til umræðu, 
Katrín 
Oddsdóttir, 
formaður 
Stjórnarskrár-
félagsins kemur 
næst og að loks 
Sigurður Haraldsson, fulltrúi Dög-
unar. Pallborðsumræður.

Hvað?  Samræður um lífsskoðanir 
Íslendinga
Hvenær?  20.00
Hvar? Kex hostel

Samræður um lífsskoðanir 
Íslendinga á Kexi hosteli í kvöld. 
Sigurður Hólm Gunnarsson, vara-
formaður Siðmenntar, og Hjalti 
Hugason, prófessor í kirkjusögu 
við guðfræði- og trúarbragða-
fræðideild HÍ og áhugamaður um 
samspil trúar, samfélags og menn-
ingar í sögu og samtíð, ræða niður-
stöður úr könnun Siðmenntar um 
lífsskoðanir Íslendinga. Sunna 
Valgerðardóttir fjölmiðlakona 

stýrir umræðunum. Auðvelt 
aðgengi fyrir alla og aðgangur 
er ókeypis.

Námskeið
Hvað?  WebSnack – Frítt nám-

skeið í vefforritun
Hvenær?  09.00 0g 14.00
Hvar?  Vefþróun, Tækniskól-
anum
Opið námskeið hjá Vef-
skólanum þar sem í boði 

er að kynna sér nám 
hjá skólanum. Kennari er 

Santiago Donoso, gestakennari 
frá Copenhagen School of Design 
and Technology. Nokkur nám-
skeið í boði og er hægt að kynna 
sér framboðið nánar og skrá sig á 
námskeiðin á vefsíðunni Vefskoli.
is/websnack. Þátttakendur mæta 
með eigin fartölvur.

Samræður um lífsskoðanir Íslendinga á Kexi hosteli í kvöld. Fréttablaðið/Valli

Skugga-baldur verður á listasafninu í dag. 
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 A24 FILMS

ROOM
FINAL ONE SHEET MECHANICAL
TYPE SAFETY: 23”W x 37”H
FRAME SAFETY: 24.5”W x 38.5”H
TRIM: 27”W x 40”H
BLEED: 27.25”W x 40.25”H

AFS1085

FINAL_REV2
9/22/15  9:55AM  AW

B Y G G T  Á  S A M N E F N D R I  M E T S Ö L U B Ó K

Á S T I N  Á  S É R  E N G I N  TA K M Ö R K

CASTING
BY

COSTUME 
DESIGNER

MUSIC
BY

PRODUCTION
DESIGNER

DIRECTOR OF 
PHOTOGRAPHY

BASED ON 
THE NOVEL BY

EXECUTIVE 
PRODUCERS

PRODUCED
BY

SCREENPLAY DIRECTED
BY

JUSTIN CHANG,

NIGEL SMITH,

DAVID EHRLICH,

BRIAN FORMO, 

“BRIE LARSON 
MUN FÁ ÞIG TIL AÐ TAKA ANDKÖF. 
ÞÚ MUNT EKKI SJÁ BETRI LEIK Í ÁR”

S I G U R V E G A R I
PEOPLE’S CHOICE AWARD

RICHARD LAWSON,

4
ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNINGAR

BESTA LEIKSTJÓRN - LENNY ABRAHAMSON
BESTA HANDRIT - EMMA DONOGHUE
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI - BRIE LARSON

Óður til móðurástarinnar

BESTA MYND

óskarsverðlaun
Besta leikkona í aðalhlutverki

- Brie Larson
L SMITH,



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
Við kynnumst Skallagrími Kveldúlfssyni í næsta þætti 
Landnemanna. Var Egill Skallagrímsson eins svakalegur og 
sagt var og hvað er að marka Egilssögu? Í Borgarfirði er 
sagan grunnur ferðamennsku og Kristján Már heimsótti 
Landnámssetrið í Borgarnesi.

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.

 | 21:00
MY DREAM HOME
Stórgóðir þættir með 
tvíburabræðrunum Drew 
Scott og Jonathan Silver Scott 
en þeir hjálpa pörum að finna, 
kaupa og gera upp drauma-
fasteignirnar þeirra.

 | 22:35
VICE
Ferskur og vandaður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 20:30
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.

   | 19:00
ALGJÖR SVEPPI OG 
TÖFRASKÁPURINN
Stórskemmtileg mynd um 
félagana Sveppa, Villa og Góa 
sem lenda í því að óprúttnir 
náungar stela skápnum úr 
herberginu hans Sveppa. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.30 Two and a Half Men
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 A to Z
10.45 Mike & Molly
11.05 Project Runway
11.50 Á fullu gazi
12.15 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.05 Pretty Little Liars
15.50 ET Weekend
16.30 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.57 Bold and the Beautiful
17.21 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Grand Designs - Living
20.15 Landnemarnir
20.50 Suits
21.40 Vinyl
22.35 Vice 4
23.05 Major Crimes
23.40 100 Code
00.35 Transparent
01.00 Mad Dogs
01.55 Machete Kills
03.40 A Haunted House

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
21.00 My Dream Home
21.45 The Mysteries of Laura
22.30 The Originals
23.10 Pretty Little Liars
23.55 Who Do You Think You Are
00.35 Hell's Kitchen USA
01.20 My Dream Home
02.05 The Mysteries of Laura
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.30 Another Happy Day
11.30 Hyde Park On Hudson
13.05 Boyhood
15.45 Another Happy Day
17.40 Hyde Park On Hudson
19.15 Boyhood Stórmynd sem 
tilnefnd var til Óskarsverðlaunana 
sem besta myndin 2014. Boyhood 
er þroskasaga Masons og fylgjum 
við honum í 12 ár af lífi hans, frá 
unga aldri þangað til hann byrjar í 
menntaskóla. Mason flytur ungur 
ásamt mömmu sinni og systur til að 
hefja nýtt líf eftir skilnað foreldra 
hans. Hann upplifir miklar breyt-
ingar á lífi sínu sem móta hann fyrir 
lífstíð. Með aðalhlutverk fara Ellar 
Coltrane, Patricia Arquette og Ethan 
Hawke.
22.05 The Hangover 3
Gamanmynd frá 2013 með Bradley 
Cooper, Zach Galifianakis og Ed 
Helms í aðalhlutverkum. Þetta er 
þriðja myndin um hið óborganlega 
Úlfagengi. Núna þurfa félagarnir 
að standa saman þegar einum úr 
hópnum er rænt.
23.45 Red Lights
01.35 Breakout
03.00 The Hangover 3

16.40 Popp- og rokksaga Íslands
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.18 Sebbi
18.30 Skúli skelfir
18.42 Hrúturinn Hreinn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Atlantshaf - ólgandi úthaf
21.05 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Latínbóndinn
23.15 Hálfbróðirinn
00.00 Kastljós
00.35 Fréttir

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.06 Top Chef
09.48 Minute To Win It
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.05 Dr. Phil
13.47 The Office
14.09 Scorpion
14.49 Red Band Society
15.31 Jennifer Falls
15.51 Jane the Virgin
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
17.19 The Late Late Show with 
James Corden
17.59 Dr. Phil
18.43 Everybody Loves Raymond
19.06 King of Queens
19.28 How I Met Your Mother
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 The Good Wife
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

18.45 Raising Hope
19.10 Friends
19.35 Sjálfstætt fólk
20.15 Heimsréttir Rikku
20.45 Sisters
21.30 The 100
22.15 Dallas
23.00 Nikita
23.40 Heimsréttir Rikku
00.10 Sisters
00.55 The 100
01.40 Dallas
02.20 Nikita
03.05 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.05 Golfing World 2016
09.55 Golf - 2007 US Masters
12.40 Inside The PGA Tour 2016
13.05 Cadillac Championship
19.05 PGA Tour 2016 - Highlights
20.00 HSBC Women's Open
23.00 PGA Tour 2016 - Highlights

11.30 Newcastle og Bournemouth í 
ensku úrvalsdeildinni.
13.10 Frosinone og Udinese í 
ítölsku úrvalsdeildinni.
14.50 Njarðvík og Stjarnan í 
Dominos deild karla.
16.25 Körfuboltakvöld
17.55 Veszprém og Wisla Plock í 
Meistaradeild Evrópu í handbolta.
19.20 West Bromwich Albion og 
Manchester United í ensku úrvals-
deildinni.
21.00 Messan
22.15 Atalanta og Juventus í 
ítölsku úrvalsdeildinni.
23.55 Tottenham Hotspur og 
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

08.35 Southampton og Sunderland 
í ensku úrvalsdeildinni.
10.20 Grindavík og Haukar í 
Dominos deild karla.
11.45 Körfuboltakvöld
13.20 Inter Milan og Palermo í 
ítölsku úrvalsdeildinni.
15.00 Chelsea og Stoke City í ensku 
úrvalsdeildinni.
16.40 Barcelona og Rhein-Neckar 
Löwen í Meistaradeild Evrópu í 
handbolta.
18.05 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.00 Njarðvík og Haukar í Dom-
inos deild karla beint. 
21.00 Spænsku mörkin 2015/2016
21.30 Football League Show 
2015/16
22.00 Körfuboltakvöld
23.35 Watford og Leicester City í 
ensku úrvalsdeildinni.
01.15 Augsburg og Bayer Lever-
kusen í þýsku úrvalsdeildinni.

07.00 Lína Langsokkur
07.23 Latibær
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.25 Brunabílarnir
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar
09.45 Tommi og Jenni
09.50 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Rasmus Klumpur og félagar
10.55 UKI
11.00 Lína Langsokkur
11.23 Latibær
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.24 Brunabílarnir
12.48 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 Latibær
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.24 Brunabílarnir
16.48 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 Algjör 
Sveppi og töfra-
skápurinn

09.45 Tom and Jerry
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Bryan Ferry

16.05.16
Harpa, Eldborg

H a r pa .i s Brya n F er ry.c om T i x .i s

– Á s a m T s T ór r i H ljóm s v ei T –

– l ei k u r öl l sí n Be s T u l ö g F r Á eigi n F er l i o g rox y m u sic –



Þrátt fyrir að vera á marga vegu líkur 
forverum sínum, er nýjasti Far Cry 
leikurinn, Primal, í grunninn mjög 
frábrugðinn þeim. Far Cry leikirnir 
eru fyrst og fremst gerðir til að vera 
skemmtilegir og veita spilurum frelsi 
til að valda usla á fjölbreyttan hátt í 
stórum opnum heimi og þar er FCP 
engin undantekning.

Síðast þegar undirritaður skrifaði 
dóm um Far Cry leik sagði ég: „Lík-
lega mun það ekki borga sig fyrir 
Ubisoft að leika sama leikinn þrisv-
ar, ef svo má að orði komast, og von-
andi verður meiri framþróun í næsta 
Far Cry leik.“

Í stað þess að fara fram á við ákvað 
Ubisoft hins vegar að farið yrði til 
baka. Nánar tiltekið um tólf þúsund 
ár aftur í tímann. Leikurinn gerist 
árið tíu þúsund fyrir Krist, í landinu 
Oros í norðanverðri Evrópu. Veiði-
maðurinn Takkar, er á ferð ásamt 
hópi annarra úr Wenja-ættbálkinum 

í leit að fólki sínu þegar óhöppin 
dynja yfir hvert af öðru.

Verkefni spilara er að koma með-
limum Wenja til bjargar og sameina 
ættbálkinn á ný, byggja upp 
þorp og sigra óvini 
þeirra.

Í Primal eru 
spilarar ekki 
g a n g a n d i 
v o p n a -
búr eins 
og í fyrri 
Far Cry 
leikjum. 
Aðalvopn 
l e i k s i n s 
eru kylfur, 
s p j ó t  o g 
bogar. Í stað 
hraðskreiðra 
bíla og báta er nú 
hægt að ríða ljónum, 
björnum og fílum. Í stað 

eiturlyfjabaróna, sérviturra einræð-
isherra og málaliða þurfa spilarar nú 
að berjast við frumstæða ættbálka 
og náttúruna.

Náttúran kemur þó einnig til 
bjargar og hægt er að temja rándýr 
Oros og nota þau til veiða og hern-
aðar. Leikurinn er mjög ofbeldis-
fullur og blóðugur, sem virðist eiga 
rétt á sér miðað við uppsetningu 
hans á forsögulegum tímum.

FCP keyrir á sömu grafíkvél og FC 
3 og 4, en hún hefur verið uppfærð 
og leikurinn lítur mjög vel út. Sagan 
er þó frekar slöpp og fjendur Takkar 
eru litlausir. Fyrst og fremst er 
leikurinn þó einfaldlega skemmti-
legur og þá sérstaklega bardagakerfi 
hans. Oros er risastórt land sem iðar 
af lífi og það er auðvelt að gleyma 
verkefninu sem fyrir liggur til að 
skoða hvað er handan við næstu 
beygju.
Samúel Karl Ólason

Rússíbanareið hellisbúans birtist í einfaldlega skemmtilegum leik

Söguhetja leiksins, 
Takkar, getur tamið rándýr 

Oros og nýtt þau í orrustu við 
óvini sína. Mynd/UbiSOfT

Stílistinn Alessandro Michele var sessunautur engrar annarrar en Önnu 
Wintour á balenciaga-sýningunni. Það er alveg stórmál. 

SíðaSt þegaR 
undiRRitaðuR 

SkRifaði dóm um faR CRy leik 
Sagði ég: „líklega mun það 

ekki boRga Sig fyRiR 
ubiSoft að leika 

Sama leikinn 
þRiSvaR, ef Svo 

má að oRði 
komaSt, og 
vonandi 
veRðuR meiRi 
fRamþRóun í 
næSta faR 

CRy leik

Wenja-ættbálkurinn er í 
hættu og verkefni Takk-
ars er að koma honum 
til bjargar. 

Mynd/UbiSOfT

Jessica 
Alba var 

aldeilsi 
hress 

er hún 
mætti á  

Christian 
dior á 
föstu-

daginn 
var. 

Tískuprinsessan 
Olivia Palermo 
lét sig ekki vanta. 
Hún skellti sér í 
þetta gullfallega 
pils og spókaði sig 
um Parísarborg 
á laugardags-
kvöldið.

Jacquemus fór 
skemmtilega út 
fyrir kassann.
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Lífið

Kendall Jenner.  
balmain. 

Kendall Jenner og Gigi Hadid eru þær allra heitustu um þessar mundir og 
sjást hér slaka á eftirpartíi hjá balmain. 

Hátískuborgin París er fullkominn loka-
hnykkur á tískuvikunum sem hefjast í 
New York, rúlla yfir til London og þaðan 
til Mílanó áður en herlegheitunum er  
lokið í París. Má með sanni segja að tísku-
vikur hafi fest sig rækilega í sessi, enda 
má rekja upphaf þeirra aftur til 1943. Í ár, 
voru þær Gigi Hadid og Kendall Jenner 
býsna atkvæðamiklar og fóru ekki síður 
stórum utan pallanna. Þær vekja athygli 
hvar sem þær drepa niður fæti, enda 
einhverjar vinsælustu fyrirsætur heims 
akkúrat núna.

tískutryllir  
      í París



Rússíbanareið hellisbúans birtist í einfaldlega skemmtilegum leik

Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090
www.bosch.is

Tækifæ
ri

SIEMENS - Bakstursofn 
HB 675G0S1S (stál)

Með stóru 71 lítra ofnrými. Fjöldi sjálf-
virkra kerfa. 13 ofnaðgerðir, þar á meðal 
4D heitur blástur. TFT-skjár með texta.

Tækifærisverð: 
149.900 kr.
(Fullt verð: 189.900 kr.)

Orkuflokkur

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

SIEMENS - Ryksuga
VS 06B120

Parkett og flísar, flokkur D. Teppi, 
flokkur E. Útblástur A. Hljóð: 81 dB. 

Tækifærisverð: 
14.900 kr. 
(Fullt verð: 19.900 kr.)

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

Orkuflokkur

B

SIEMENS - Þvottavél
WM 14P3S8DN 

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor. 

Tækifærisverð: 
109.900 kr.
(Fullt verð: 139.900 kr.)

Orkuflokkur Tekur mest

8

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

10 ára 

ábyrgð á 

iQdrive 

mótornum.

BOSCH - Hrærivél
MUM 4405

Hrærir, hnoðar og þeytir. Fyrirferðalítil og 
öflug. 500 W.

Tækifærisverð: 
15.900 kr. 
(Fullt verð: 21.900 kr.)

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

BOSCH - Þvottavél
WAB 28296SN

Vindur upp í 1400 sn./mín. 

Tækifærisverð: 
69.900 kr. 
(Fullt verð: 89.900 kr.)

A
Orku-

flokkur

6
kg

Hraðkerfi 15’

BOSCH - Kæli- og frystiskápur
KGV 39VW31

Hvítur. „CrisperBox“-skúffa: Tryggir lengur 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
„LowFrost“-tækni: Lítil klakamyndun 
og affrysting auðveld. 
H x b x d: 201 x 60 x 65 sm.

Tækifærisverð: 
87.900 kr. 
(Fullt verð: 109.900 kr.)

ÖryggisglerOrkuflokkur

Fæst hjá Smith & Norland, Nóatúni 4, og/eða í Bosch-búðinni, Hlíðasmára 3. Hjá hverri vöru er tilgreint hvar hún fæst með þessum merkjum:
Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

í mars

Tófú (stíft) 
Lífræn jómfrúarolía
Rauðlaukur, smátt saxaður
Sveppir, smátt saxaðir
Tómatur ,smátt saxaður
Spergilkál, gróft skorið
Tamarisósa 
Túrmerik, ¼ úr tsk.
Umeboshi-edik um 1 msk
Einnig hægt að nota ½ tsk. 
rauðvínsedik og ½ tsk. tamarisósu
Nýmalaður svartur pipar
Sólþurrkaðir tómatar
Spínat, rucola, lárpera, 
ólífur

Byrja á að pressa tófúið, gott að 
leggja á þrefalt lag af eldhúspappír 
á disk og svo tófústykkið ofan á 
það. Þá er gott að setja ofan 
á tófúið þungt skurðar-
bretti. Gott að láta press-
ast um 30 mínútur.

Hitaða ólífuolíuna 
á meðalheitri pönnu.
Byrjið á að léttsteikja 
rauðlaukinn þar til 
mjúkur, bætið þá við 
sveppum, tómati og 
spergilkálinu.Rífa eða 
skera niður tófústykkið og 

setja út á pönnuna. Kryddið lítil-
lega með túrmerik og skvettið smá 

tamarisósu yfir. Bætið 
við umeboshi-ediki 

og hrærið öllu vel 
s a m a n . K r y d d i ð 
m e ð  s v ö r t u m 
pipar. Rucola og 
spínat sett á disk.
Tó f ú b l ö n du n n i 
hellt yfir og skreytt 

með lárperu og 
ólífum.

Uppskrift fengin frá 
maturmillimala.com

Túrmerik tófúsalat með avokadó

Gigi Hadid.  
Balmain. 
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Smáatriðin geta öllu breytt. Forkunnar-
fögur hné biðu fyrir utan sýningu 
Christian Dior. 



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.
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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 

Róbert Laxdal er sautján 
ára gamall rappari sem 
sendi í desember síð-
astliðnum frá sér sína 
fyrstu plötu og ber hún 

nafnið Púsluspil. Hann hefur alltaf 
haft mikinn áhuga á rappi en segir 
jafnframt að móðir sín, Ingibjörg 
Ferdinandsdóttir, eigi sinn þátt í 
að kveikja áhugann á rappi. „Já, ég 
hef alltaf haft mikinn áhuga á rappi. 
Mamma mín er líka oft að segja mér 
frá því, þegar ég var í maganum á 
henni, þá var hún mikið að hlusta 
á Snoop Dogg og Eminem og eitt-
hvað svoleiðis, þannig að hún vill 
meina að hún hafi haft einhver áhrif 
á þetta,“ segir Róbert spurður út í 
rappáhugann. „Ég myndi líka segja 
að hún væri líklega helsti aðdáandi 
minn og sú sem sýnir þessu mestan 
áhuga,“ bætir Róbert við.

Semur textana sjálfur
Platan kom út á streymissíðunni 
SoundCloud, þar sem hægt er að 
hlusta á hana frítt. Hann semur alla 
textana á plötunni sjálfur en fékk 
þó smá aðstoð við gerð plötunnar, 
meðal annars frá félaga sínum, 
Arnóri Breka, en saman unnu þeir 
Rímnaflæði árið 2013. „Arnór á 
einhverja fjóra takta á plötunni og 
eitthvað í nokkrum textum. Svo er 
ég líka með aðra takta sem ég hef 
meðal annars keypt á netinu en 
þetta er náttúrulega bara frí plata 
þannig að ég er ekki að græða neitt á 
þessu. Ég gef Arnóri mikið kredit því 
hann mixaði líka plötuna,“ útskýrir 
Róbert.

Tónlistarmaðurinn Valgeir Skag-
fjörð masteraði plötuna en Val-
geir er fyrrverandi píanókennari 
Róberts. „Við kynntumst þegar ég 

var að læra á píanó hjá honum. Svo 
missti ég áhugann á píanóinu en 
hélt alltaf sambandi við hann. Hann 
bauðst svo til að mastera stök lög 
fyrir mig og á endanum masteraði 
hann alla plötuna.“

Draumur að rappa með Emmsjé 
Gauta
Róbert á sér nokkra uppáhalds-
rappara og segir að Kanye West 
og Pharrell séu hans helstu áhrifa-
valdar en á hann sér einhverja uppá-
haldsrappara hér á landi? „Emmsjé 
Gauti og Úlfur Úlfur eru í uppáhaldi 
í rappinu en almennt, þá finnst mér 
Ásgeir Trausti vera rosalega góður, 
ég myndi segja að platan hans væri 
uppáhaldi hjá mér núna.“

„Já, það væri alveg geðveikt,“ segir 
Róbert léttur í lundu, spurður út 
í hvort hann dreymi um að rappa 
með sínum uppáhaldsröppurum, 
Emmsjé Gauta og Úlfi Úlfi.

Róbert er úr Mosfellsbænum, 
sem hefur jú alið af sér kanónur í 
íslensku rappsenunni eins og Dóra 
DNA og Steinda Jr, og stundar nám 
við Verzlunarskóla Íslands og er þar 

á öðru ári. Hann segist taka lítið eftir 
rappsenunni í Verzló en hefur áhuga 
á að vinna í tónlist með öðrum. „Ég 
tek lítið eftir því sem er að gerast 
í rappinu í Verzló en ég hef sjúk-
legan mikinn áhuga á að kynnast 
fólki sem er að gera tónlist og er á 
svipuðum aldri og ég,“ segir Róbert.

Kominn með efni í nýja plötu
Róbert leggur mikið í sköpun sína 
og vann til að mynda að sinni fyrstu 
plötu í næstum heilt ár. „Ég byrjaði 
að vinna í plötunni í janúar og hún 
kom út í desember, þannig að það 
fór alveg heilt ár í hana. Mér finnst 
að tónlistarmenn verði að hafa trú 
á sjálfum sér og því sem þeir eru að 
gera og alls ekki búa til einhverja 
ákveðna tegund af tónlist bara svo 
fólki líki við þá og hlusti á þá. Mér 
finnst að tónlistarmenn eigi að 
búa til tónlist sem þeim þykir vera 
best og helst leggja mikla vinnu í 
það sem þeir eru að gera,“ útskýrir 
Róbert.

Um þessar mundir er hann að 
vinna að tveimur plötum, önnur 
verður á íslensku og hin á ensku. „Ég 
er næstum því alveg tilbúinn með 
nýja plötu. Ég er meira að segja líka 
að vinna í annarri plötu með félaga 
mínum, Davíð Fannari, en hún 
verður á ensku.“

Hann segir þó að hann eigi 
auðveldara með að skrifa texta á 
íslensku heldur en ensku. „Ég get 
skrifað eitt lag á íslensku  á mjög 
stuttum tíma en þegar ég skrifa á 
ensku þarf ég að leggja meiri vinnu 
og tíma í þetta.“

Róbert veit ekki alveg hvenær 
næsta plata kemur út en gerir ráð 
fyrir að það verði á árinu. 
gunnarleo@frettabladid.is

Emmsjé Gauti og  
     Úlfur Úlfur helstu    
  fyrirmyndirnar
Róbert Laxdal er sautján ára gamall rappari og gaf hann út sína fyrstu 
plötu fyrir skömmu. Hann segir móður sína eiga talsverðan þátt í 
rappáhuganum og vinnur nú þegar að tveimur nýjum rappplötum.

Róbert Laxdal verður átján ára innan skamms og er með tvær nýjar plötur í smíðum. Kötturinn hans sem heitir Keli læðist hér 
inn á myndina. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN

„ÉG Er næstum því 
alvEG tilbÚinn mEð 

nýja plötu. ÉG Er mEira að 
sEGja líka að vinna í ann-
arri plötu mEð fÉlaGa 
mínum, Davíð fannari, En 
hÚn vErður á Ensku.
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8.–16. MARS Í HÖRPU
GAMMA er aðalstyrktar

aðili mótsins og vill 
tryggja því veglega 
umgjörð sem höfðar

til almennings.

Reykjavíkurskákmótið 
er eitt vinsælasta opna 

skákmót heims og hefur 
laðað til sín fjölda frá

bærra skákmanna í 
rúmlega 50 ár.
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Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar

Við göngum hreint til verks
og í áratugi höfum við lagt 
áherslu á hreina framleiðslu-
tækni. 90% af okkar pappír 
kemur úr nytjaskógum.

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
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50%
AFSLÁTTUR!

Drottning 
 vikunnar
King Koil Fondness

Verð áður 211.774 kr.   VERÐ NÚ 105.887 kr.
(Queen Size 153x203 cm)

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Kvöld eitt í lok janúar stóð ég 
kaldur og blautur í hunds
lappadrífu fyrir utan húsið 

mitt og drap í síðustu sígarettu 
dagsins. Ég kjagaði upp tröppurnar 
og fór úr jakkanum mínum um leið 
og ég gekk inn í íbúðina. Það var 
hræðileg lykt af jakkanum — þegar 
maður reykir í úrkomu magnast 
reykingalyktin einhvern veginn 
upp. Ég fór inn á bað, þvoði mér um 
hendur og burstaði tennur. Þegar ég 
var búinn að því tók ég eftir því að ég 
var móður.

Ó, nei! Sonur minn, sem kemur í 
heiminn eftir fimm daga, mun eiga 
pabba sem nennir aldrei að leika 
við hann og lyktar eins og rusl. Þetta 
gengur ekki lengur. Nú hættir þetta 
fyrir fullt og allt. Bless hamborgarar, 
pitsa og fröllur. Bless kleinuhringir, 
snúðar og vínarbrauð. Bless nammi
bar á laugardögum. Bless pínulitla 
kúla í filternum á svörtum Winston 
sem breytir sígarettunni minni í 
After Eight.

Nú á ég fimm vikna dreng sem 
er um sex kíló. Ég er sjálfur búinn 
að missa þyngd hans framan af 
vömbinni en það sér það enginn. 
Dropi í hafið og allt það. En mér líður 
miklu betur. Ég er meira að segja 
alveg búinn að borða hamborgara 
og ís. Bara ekki átján hamborgara og 
vaskafat af ís. Þar liggur munurinn.

Ég viðurkenni það samt fúslega að 
þetta getur verið hundleiðinlegt. Að 
sitja skömmustulegur á varamanna
bekknum á meðan vinnufélag
arnir gúffa í sig tertum í fimmtudags
kaffinu. Að fara ekki á Nonnabita 
í hádeginu heldur telja ofan í mig 
fetaostskubba með Tupperware–sal
atinu mínu. Að horfa á bíómynd án 
þess að gleypa heilan Pringles – stauk 
með pappa og loki. Barasta ekki neitt 
skemmtilegt. En ég er 36 ára og ég 
ætla að mæta í 36 ára afmæli sonar 
míns. Þá hreinlega neyðist ég til að 
byrja að borða leiðinlega matinn.

Leiðinlegi 
maturinn
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