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Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri 
skrifar um skúmaskot skatta-
skjóla. 16 

sport Ólympíufararnir í sundi 
höfðu yfirburði á ÍM50. 12

lÍfið Sigurður Anton Friðþjófs-
son leggur lokahönd á nýjustu 
mynd sína, Snjó og Salóme. 22

plús 2 sérblöð l fólk  l Ís-
lenski jarðvarMaklassinn
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

1 GB
netnotkun

eða 1.000 kr. 
á mán. í 12 mán. 

fylgir

Samsung Galaxy S7 32GB

139.990 kr. stgr.
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bankar Viðskiptastjóra Arion 
banka á Akureyri var gert að hætta 
störfum strax fyrr í þessum mánuði 
vegna gruns um saknæmt athæfi 
í störfum hjá bankanum. Ekki er 
loku fyrir það skotið að málið rati 
til lögreglu að lokinni innanhúss-
rannsókn í bankanum.

Haraldur Guðni Eiðsson, upplýs-
ingafulltrúi Arion banka, vill lítið 
tjá sig um málið en staðfestir þó að 
starfsmaður bankans á Akureyri sé 
talinn hafa gerst brotlegur við reglur 
bankans og hafi verið látinn fara um 
leið og upp komst um málið.

„Ég get staðfest það að málið er til 
skoðunar innan bankans og varðar 
brot á reglum sem geta valdið bank-
anum fjárhagstjóni, að öðru leyti 
get ég ekki rætt um málið á þessari 
stundu,“ segir Haraldur Guðni.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins átti viðskiptastjórinn 
sjálfur í ýmsum viðskiptum og 

nýtti sér stöðu sína að því leyti. 
Þannig gat skapast hætta á tjóni 
fyrir bankann því ekki var tryggt að 
hagsmunir bankans væru hafðir í 
öndvegi þegar hans eigin viðskipti 
voru undir.

Málið er litið alvarlegum augum 
innan bankans en það hefur ekki 
verið tilkynnt lögreglu og er í 

skoðun innan bankans eins og fyrr 
segir. Komi hins vegar í ljós að um 
saknæmt athæfi hafi verið að ræða 
er líklegt að málið fari til lögreglu-
yfirvalda til frekari úrvinnslu.

Viðskiptastjórinn fyrrverandi vill 
ekki tjá um málið við Fréttablaðið 
en áréttar að hann telji sig engar 
reglur hafa brotið. – sa

Viðskiptastjóra vikið úr starfi hjá Arion
Ég get staðfest það 
að málið er til 

skoðunar innan bankans og 
varðar brot á reglum sem 
geta valdið bankanum 
fjárhagstjóni.
Haraldur Guðni 
Eiðsson,  
upplýsingafulltrúi 
Arion banka Viðskiptastjóri Arion banka á Akureyri 

er jafnvel talinn hafa valdi bankanum 
fjárhagstjóni. FréttAblAðið/SVeinn

Þörf á hertum reglum Sergei Stanishev, fyrrverandi forsætisráðherra Búlgaríu og forseti Flokks evrópskra jafnaðarmanna, var í Reykjavík í gær. Stanishev segir nauðsynlegt að herða reglur 
til að koma í veg fyrir skattsvik. Hann vill láta loka öllum skattaskjólum og að þau ríki sem ekki verða samstarfsfús verði sett á svartan lista. Sjá síðu 8 FréttAblAðið/SteFán

tÍMaMót Rúna 
Hauksdóttir Hvann-
berg lýkur öllum 
sex maraþonum 
World Mara thon 
Majors keppn-
innar fyrst íslensk 
kvenna. 14

skólaMál „Efnalítið fólk mun ekki 
geta veitt upp 160 þúsund krónur 
úr vösum sínum eins og ekkert sé,“ 
segir Hörður Svavarsson, fulltrúi í 
fræðsluráði Hafnarfjarðar, um nýjan 
einkagrunnskóla.

Nýi einkarekni skólinn sem tekur 
til starfa í Hafnarfirði í haust er fyrir 
13 til 15 ára. Skólagjöld verða um 
160 þúsund krónur.  Forsvarsmenn 
áætla að Hafnarfjarðarbær greiði 
hluta kostnaðarins en enginn samn-
ingur hefur verið gerður við bæinn. 
Innritun nemenda er  þó hafin

„Við þurfum fyrst að huga að 
öðrum málum,“ segir Hörður um 
samningagerðina.  – sa / sjá síðu 4

Nýr einkaskóli 
án samnings

Hörður  
Svavarsson,  
fulltrúi í fræðslu-
ráði Hafnarfjarðar



Norðankaldi og dálítil él austast, en 
annars hægari og bjart með köflum. 
Fremur svalt í veðri. sjá síðu 16

Við kunnum þetta

Árlegar vorsýningar nemenda í Danslistaskóla JSB hófust með stæl í Borgarleikhúsinu í gær og halda áfram í dag og á morgun. Fréttablaðið/SteFán

Grímsey Íbúar í Grímsey eru orðnir 
langþreyttir á aðgerðaleysi í sam-
göngumálum eyjarinnar. Ekkert bóli 
á efndum ríkisstjórnar á gefnum lof-
orðum um lækkað fargjald á flugi til 
heimamanna.

„Það var samþykkt að það yrði 
lækkað fargjald til heimamanna,“ 
segir Jóhannes Gísli Henningsson, 
formaður hverfisráðs Grímseyjar.

„Við höfum engin svör fengið við 
því hvenær og hvernig átti að fram-
kvæma þessi loforð, við erum orðin 
langþreytt en höldum áfram að ýta á 
eftir aðgerðum,“ segir hann.

Að sögn Jóhannesar er lækkun 
fargjalda og fjölgun ferða ferjunnar 
mikið hagsmunamál fyrir íbúa í 
Grímsey.

„Það segir sig sjálft, fyrir fjölskyldu 
kostar það álíka mikið að fara úr 
Grímsey til meginlandsins og að 
fara í borgarferð til Evrópu,“ segir 
Jóhannes og bendir á að ýmsa þjón-
ustu sé stundum bráðnauðsynlegt að 
sækja utan eyjarinnar, svo sem ýmsa 
sérhæfða læknisþjónustu og annað. 
„Þetta er okkar þjóðvegur hér á milli 
og bættar samgöngur eru brýnustu 
mál okkar.“ 

Starfshópur sem innanríkisráð-
herra skipaði árið 2014 um að kanna 
opinbera gjaldtöku í innanlandsflugi 
og mögulegar leiðir til að lækka far-
miðaverð skilaði skýrslu  í fyrra.

Í niðurstöðum starfshópsins er 
bent á að niðurfelling farþega- og 
lendingargjalda, svo og niðurfell-
ing virðisaukaskatts á aðföngum 
í innanlandsflugi, myndi skila að 
meðaltali 1.700 króna verðlækkun 
á hverjum fluglegg.

Þá bendir hópurinn á þá leið að 
bjóða út flugleiðir og skilgreina 
leyfilegt hámarksverð. Í skýrsl-

unni kom fram að komið hefði til 
umræðu að bjóða út allar flugleiðir 
innanlands og skilgreina í útboði 
leyfilegt hámarksverð.

Sex flugleiðir eru ríkisstyrktar á 

grundvelli markaðsbrests: Bíldu-
dalur, Gjögur, Grímsey, Þórshöfn, 
Vopnafjörður og Höfn.

Eftir útgáfu skýrslunnar í febrúar 
á síðasta ári sagði innanríkisráð-
herra stjórnvöld ætla að endurskoða 
álögur og leita leiða til að gera flugið 
ódýrara.

Jóhannes segir Grímseyinga ekk-
ert hafa heyrt eftir að starfshópur 
innanríkisráðherra lauk starfi sínu.

„Við höfum heldur ekki heyrt 
neitt um fjölgun ferða með ferjunni. 
Það var búið að gefa það út að það 
ætti að fjölga þeim um 52 ferðir á 
ári, um eina ferð í hverri viku, þetta 
var gefið út síðasta haust og fólk hélt 
að það ætti að koma fljótlega í gegn. 
Það kom samþykkt frá ríkisstjórn en 
einhvers staðar strandar það greini-
lega.“ kristjanabjorg@frettabladid.is

Grímseyingar telja sig 
svikna af stjórnvöldum
Kostnaður við ferðir til og frá Grímsey jafnast á við ferðalög til borga í Evrópu. 
Starfshópur innanríkisráðuneytis skilaði skýrslu um lægri fargjöld fyrir rúmu 
ári. Fargjöld hafa þó enn ekki lækkað og ferðum með ferjunni ekkert fjölgað.

Ferðum með Grímseyjarferjunni hefur ekki verið fjölgað og fargjöld í flugi hafa 
verið ekki lækkuð þrátt fyrir fyrirheit til Grímseyinga. Fréttablaðið/anton brink

Veður

kópavoGur Umhverfissviði Kópa-
vogs hefur verið falið að meta kosti og 
galla þess að bærinn setji upp hrað-
hleðslustöðvar fyrir rafbíla. Bæjar-
ráð samþykkti tillögu um þetta frá 
Ólafi Þór Gunnarssyni, bæjarfulltrúa 
Vinstri grænna.

Athugunin á að ná til uppsetningar 
hraðhleðslustöðva á helstu starfs-
stöðvum bæjarins og við grunnskóla 
eða í hverju hverfi. „Jafnframt verði 
metinn kostnaður og gerð áætlun um 
uppsetningu ef fýsilegt þykir,“ segir í 
tillögunni. – gar

Skoða kosti 
hleðslustöðva

Jafnframt verði 
metinn kostnaður 

og gerð áætlun um uppsetn-
ingu. 
Úr tillögu Ólafs 
Þórs Gunnarssonar 
bæjarfulltrúa um 
hraðhleðslustöðvar 
í Kópavogi

menntun Frumvarp um ný heildar-
lög LÍN eru komin í kostnaðarmat 
hjá fjármálaráðuneytinu og er unnið 
að endanlegri útfærslu. Vonir standa 
til, eftir heimildum fréttastofu 365, 
að matinu ljúki jafnvel í næstu viku.

Í frumvarpsdrögum er lögð 
áhersla á að hvetja ungt fólk til að 
klára háskólanám sitt fyrr.

Þá kemur fram í ársskýrslu 2014 
að sá fimmtungur lánþega sem 
skuldar mest skuldi samtals um 
102 milljarða króna. Það er tæplega 
helmingur af útlánum lánasjóðsins.
– kbg

Áhersla á ungt 
fólk hjá LÍN

Miklar breytingar eru í farvatninu í út-
lánum lÍn.  Fréttablaðið/Valli

tyrkland Hollenskur blaðamaður 
af tyrkneskum uppruna, Ebru Umar, 
hefur verið látinn laus úr haldi 
eftir að hafa komið fyrir dómara í 
Tyrklandi. Umar var handtekin á 
sunnudagsmorgun þar sem  hún 
var í fríi í Tyrklandi eftir að hafa tíst 
um mæl um um Recep Tayyip Er-
dog an, for seta lands ins. Um mæl in 
voru hluti af gagnrýnni umfjöllun 
um Erdogan sem birtist í hollenska 
blaðinu Metro. Umar sætir nú far-
banni en hollenska utanríkisráðu-
neytið fylgist grannt með framvindu 
mála. Síðan árið 2014 hafa rúmlega 
1.800 blaðamenn verið kærðir fyrir 
að móðga Erdogan. – kbg

Blaðamaður 
sætir farbanni

recep tayyip 
erdogan, forseti 
tyrklands 

Þetta er okkar 
þjóðvegur hér á 

milli og bættar samgöngur 
eru brýnustu mál okkar.

Jóhannes Gísli Henn-
ingsson, formaður 
hverfisráðs Gríms-
eyjar
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Þar sem ferðalagið byrjar
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112 Reykjavík
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FERÐAVAGNAR

KAUPLEIGA
GRÆNIR BÍLAR

Opið mán-fös kl. 10-18  -  lau-sun kl. 12-16

Hafnarfjörður Nýr einkarekinn 
grunnskóli fyrir 13 til 15 ára börn 
mun taka til starfa í Hafnarfirði í 
haust. Hver nemandi mun þurfa að 
greiða um 160 þúsund krónur fyrir 
árið. Forsvarsmenn skólans áætla 
að Hafnarfjarðarbær greiði einnig 
fyrir hvern nemanda bæjarins en 
enginn þjónustusamningur hefur 
verið gerður við bæinn.

„Við munum byrja með 60 nem-
endur í haust, erum komin með 
starfsleyfi frá Hafnarfjarðarbæ 
og menntamálaráðuneytinu og 
þjónustusamningur við bæinn er í 
bígerð,“ segir Kristján Ómar Björns-
son, einn eigenda fyrirtækisins.

Kristján gerir ráð fyrir að bærinn 
greiði 75 prósent af reiknuðum 
kostnaði við hvern nemanda.

„Bænum er svo í fullvald sett að 
koma í veg fyrir það að við inn-
heimtum skólagjöld með því að 
greiða fyrir hvern nemanda eins og 
gert er í almennu skólunum,“ segir 
Kristján.

Ekki er gert ráð fyrir neinum 
greiðslum til nýja einkaskólans á 
fjárhagsáætlun ársins í ár. Ef Hafnar-
fjarðarkaupstaður ætlar sér að veita 
fé til skólans þarf samkvæmt sveit-
arstjórnarlögum að gera viðauka 
við fjárhagsáætlun ársins og þarf sá 
viðauki að fara fyrir bæjarstjórn til 
umræðu og samþykktar.

Hörður Svavarsson, fulltrúi 
Bjartrar framtíðar í meirihluta 
fræðsluráðs, segir engan samning 
liggja á borðinu milli nýja skólans 
og bæjaryfirvalda. Fræðsluráð hafi 
því ekki enn samþykkt skólann sem 
slíkan. Það komi einnig til greina 
að gera ekki þjónustusamning við 

skólann í ljósi bágs ásigkomulags 
bæjarsjóðs.

„Við göngum ekki til samninga 
með það að markmiði að semja 
hvað sem það kostar,“ segir Hörð-
ur. „Við þurfum fyrst að huga að 
öðrum málum áður en við semjum 
við Framsýn skólafélag um nýjan 
grunnskóla.“

Hörður sagði í lok árs 2015 það 
vera grundvallaratriði að hugað 

yrði að jöfnum tækifærum barna 
til að sækja grunnskólamenntun 
og sagðist ekki geta stutt skóla 
ríkra manna elítu, eins og hann 
orðaði það, og að jafnræði yrði að 
vera tryggt.

„Efnalítið fólk mun ekki geta veitt 
upp 160 þúsund krónur úr vösum 
sínum eins og ekkert sé, það er alveg 
ljóst,“ segir Hörður Svavarsson.
sveinn@frettabladid.is

Einkagrunnskóli innritar án 
þess að hafa samið við bæinn
Grunnskóli Framsýnar skólafélags hefur starfsemi í Hafnarfirði næsta haust. Skólinn er  fyrir 13 til 15 ára og 
skólagjöldin verða 160 þúsund krónur. Samningur við bæinn liggur ekki fyrir en innritun er hafin. Fulltrúi  
meirihlutans í fræðsluráði segir ljóst að skólinn verði ekki fyrir börn úr efnalitlum fjölskyldum í bænum.

Nýi grunnskólinn verður starfræktur við Flatahraun.  Fréttablaðið/Pjetur

Við þurfum fyrst að 
huga að öðrum 

málum áður en við semjum 
við Framsýn 
skólafélag.
Hörður  
Svavarsson, 
fulltrúi í fræðslu-
ráði Hafnarfjarðar

Leiðrétting

Vegna mistaka vantaði niðurlag 
pistils Sifjar Sigmarsdóttur í 
helgarútgáfu Fréttablaðsins þann 
23. apríl:

En stundum þarf meira til en 
almenna tiltekt. Það var, alveg eins 
og Erdogan, þaulsætinn stjórn-
málamaður, forseti haldinn mikil-
mennsku og með einvaldstilburði, 
sem minnti okkur á í vikunni að 
stundum þarf að fara í Ikea og end-
urnýja skápinn sjálfan. 

Ólafi Ragnari Grímssyni er frjálst 
að gefa kost á sér í stól forseta 
Íslands þangað til veröldin ferst í 
ragnarökum. Óbeisluð löngun hans 
eftir forsetastólnum sjötta kjörtíma-
bilið í röð er hins vegar áminning 
um að tími er til kominn að endur-
skoða stjórnarskrá lýðveldisins, 
meðal annars með það að mark-
miði að takmarka hve lengi forseti 
má sitja.

Undir hvaða stól var frumvarpi 
stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá 
aftur stungið? Getur ekki einhver 
grafið það upp?

austurríki Norbert Hofer, fram-
bjóðandi Frelsisflokksins í forseta-
kosningum í Austurríki, sigraði í 
fyrstu umferð kosninganna í gær. 
Hann hlaut 37 prósent atkvæða.

Næstur á eftir Hofer var Alexander 
van der Bellen, úr röðum Græningja, 
með tæp tuttugu prósent.

Í þriðja sæti varð sjálfstæði fram-
bjóðandinn Irmgard Griss með tæp 
nítján prósent. Þar sem enginn náði 
hreinum meirihluta þarf líklega að 
kjósa aftur á milli þeirra tveggja, sem 
flest atkvæði fengu, í maí.

Þjóðernishyggjuflokkur Hofers, 
Frelsisflokkurinn, er einkar andvígur 
móttöku flóttamanna.

Úrslit kosninganna eru til marks 
um óvinsældir ríkisstjórnar Jafnaðar-
mannaflokksins og Alþýðuflokksins. 
Frambjóðendur flokkanna fengu 
um 11 prósent í kosningunum hvor 
um sig. Í fyrsta sinn frá lokum seinni 
heimsstyrjaldar mun forseti ekki 
koma úr röðum þessara flokka.

Þingkosningar fara fram í Austur-

ríki 2018. Mælist Frelsisflokkurinn 
með mest fylgi, rúm þrjátíu prósent. 
Formaður flokksins, Heinz-Christian 
Strache, sagði í samtali við frétta-
stofuna AFP að nú væri upphaf nýrra 
tíma í stjórnmálum.  – þea

Þjóðernissinni sigraði í fyrstu umferð

Norbert Hofer, forsetaframbjóðandi Frelsisflokksins. NordicPHotos/aFP

Eitt er ljóst. Fólkið 
er gífurlega óánægt 

með ríkisstjórnina.
Norbert Hofer, forsetaframbjóðandi

ferðaþjónusta „Í okkar huga er 
á kristaltæru að fyrirtæki, hvort 
heldur sem er í ferðaþjónustu eða 
öðrum atvinnugreinum, eiga aldrei 
að byggja samkeppnisforskot sitt á 
sjálfboðavinnu,“ segir Skapti Örn 
Ólafsson, upplýsingafulltrúi Sam-
taka ferðaþjónustunnar.

Skapti segir það ekki ganga upp 
í íslenskri ferðaþjónustu ef slík 
undir boð eru stunduð í samkeppni 
við fyrirtæki sem stunda heiðarlega 
og ábyrga atvinnustarfsemi.

Halldór Grönvold, aðstoðar-
framkvæmdastjóri ASÍ, ræddi hag-

nýtingu ferðaþjónustufyrirtækja á 
sjálfboðaliðum á málþingi Vinnu-
málastofnunar í síðustu viku. Hann 
gagnrýndi Samtök ferðaþjónust-
unnar og sagði aðgerðaleysi þeirra 
áberandi.

Skapti segir samtökin hvetja 
fyrir tæki til að hlíta kjarasamn-
ingum og standa skil á sköttum 
og skyldum. „Það er afar brýnt að 
fyrirtæki í öllum atvinnugreinum 
standi klár á skyldum sínum gagn-
vart starfsmönnum og samfélaginu.

„Við líðum ekki að brotið sé á 
starfsfólki og að okkar mati er mikil-

vægt að sótt sé að þeim fyrirtækjum 
sem ekki virða lágmarksákvæði 
kjarasamninga,“ segir hann.

Skapti tekur fram að í fyrra hafi 
rúmlega nítján þúsund manns 
starfað við  ferðaþjónustu á Íslandi.

„Þau tilvik sem hafa komið upp 
að undanförnu eru of mörg, en þó 
verður að hafa í huga að þau eru 
aðeins brotabrot af heildinni,“ 
segir Skapti. „Á mörgum stöðum er 
regluverk í kringum ferðaþjónust-
una mjög veikt og hefur ekki þróast 
í takt við þroska greinarinnar.“  
– kbg

Samtök ferðaþjónustunnar líða ekki undirboð á vinnumarkaði

Frést hefur af fyrirtækjum sem vilja ráða til sín sjálfboðaliða í störf sem ættu að 
vera launuð. Fréttablaðið/aNdri

LögregLumáL Fíkniefnadeild lög-
reglunnar, ásamt sérsveit ríkislög-
reglustjóra, fór í húsleit við Nýbýla-
veg í Kópavogi í gær.

Tveir voru handteknir að sögn 
Runólfs Þórhallssonar, yfirmanns 
fíkniefnadeildar. Hann gaf ekki upp 
hvað fannst í húsleitinni. Grunur 
hafi verið um brot á lögum um 
ávana- og fíkniefni.

Aðspurður segir Runólfur alvana-
legt sé að sérsveitin komi með þegar 
fíkniefnadeildin fari í húsleit.  – skh

Sérsveitarmenn 
með í húsleit

sérsveitarmaður. Fréttablaðið/VilHelm
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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

VERÐ: 1.190.000 kr.
Mazda6 Touring ZZ817
Skráður febrúar 2007, 2,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 162.000 km. 

TILBOÐ 2.390.000 kr.
Nissan X-Trail LE THT62
Skráður júlí 2008, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 148.000 km. 
Verð: 2.690.000 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.

VERÐ 1.490.000 kr. 
Ford Focus Trend Collection JKN67
Skráður ágúst 2010, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 111.000 km. 

VERÐ: 3.850.000 kr. 
Honda CR-V NJY75
Skráður maí 2011, 1,0i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 80.000 km. 

TILBOÐ 7.950.000 kr.
Toyota Land Cruiser 200 VX ERU84
Skráður september 2010, 5,7i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 130.000 km. 
Verð: 8.490.000 kr.

VERÐ 4.950.000 kr.
Mazda CX-5 Vision JUZ55
Skráður febrúar 2015, 2,2 SKYACTIV dísil, sjálfskiptur
Ekinn 80.000 km. Í ábyrgð

TILBOÐ 3.790.000 kr. 
Ford Mondeo Titanium YOX82
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 121.000 km. 
Ásett verð: 4.290.000 kr.

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: 3.990.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD VDY51
Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 103.000 km. Í ábyrgð
Verð: 4.290.000 kr.

TILBOÐ 3.390.000 kr. 
Mazda6 Vision FAB51
Skráður maí 2014, 2,2 SKYACTIV dísil, beinskiptur
Ekinn 50.000 km. Í ábyrgð
Verð: 3.690.000 kr.

TILBOÐ: 3.790.000 kr.
Nissan Qashqai SE VTV81
Skráður maí 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 77.000 km.
Verð: 3.990.000 kr.



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

www.volkswagen.is

Við kynnum til leiks fjórðu kynslóð af vinsælasta atvinnubíl 
á Íslandi undanfarin ár. Enn meiri staðalbúnaður, aukið 
öryggi og öflugri vélar eru aðeins nokkur atriði sem gera 
hinn nýja Caddy svo aðlaðandi. Nú kemur Caddy líka í 
fimm og sjö manna fjölskylduútfærslu með nálgunarvara 
og loftpúðum fyrir ökumanns- og farþegarými.
 
Nýr Volkswagen Caddy  
kostar frá 

2.670.000 kr.
(2.135.226 kr. án vsk)

Góður vinnufélagi

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Nýr Volkswagen Caddy

Umhverfismál „Það væri rosalega 
gott fyrir jörðina ef við myndum bara 
hætta að lifa. En það er kannski ekki 
alveg svarið sem við erum að leita 
að,“ segir Sigurður Eyberg Jóhannes-
son sem frumsýndi í síðustu viku 
heimildarmynd sína Maðurinn sem 
minnkaði vistsporið sitt.

Myndin fjallar um tilraun Sigurðar 
til að lifa sjálfbæru lífi í ósjálfbæru 
samfélagi. Þar reynir Sigurður að ná 
neyslu sinni inn fyrir mörk sjálfbærni, 
eins og þau eru skilgreind af aðferða-
fræði vistsporsmælinga.

„Akútvandinn í dag er koldíoxíð-
losun okkar. Hún er ekki bara úr 
bílunum okkar, hún er í nánast allri 
framleiðslu sem fer fram í heiminum, 
allt okkar hagkerfi er keyrt á olíu. Það 
er stóra vandamálið sem við þurfum 
að leysa núna,“ segir Sigurður.

 „Vistspor heimsins fer stækkandi,“ 
segir Brynhildur Davíðsdóttir, nýr 
formaður stjórnar Orkuveitunnar. 
„Ríkari lönd heimsins þurfa að vinna 
betur að því að minnka vistspor sitt 
svo lönd með minna vistspor geti 
aukið lífsgæði.“

Ísland á aðild að samkomulagi 
sem náðist í París í desember um 
hertar aðgerðir í loftslagsmálum. Í 
pallborðsumræðum eftir sýningu 
myndar Sigurðar var rætt hvað 
Íslendingar gætu lagt af mörkum. 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, sagði að 
fyrir þinglok yrði lögð fyrir þings-
ályktun um orkuskipti í samgöngum 
og markmið þeirra lögð fyrir. Enn 
fremur að fjármagn hefði verið sett 
til hliðar, í tengslum við loftslags-
ráðstefnuna í París, sem lagt yrði í 

uppbyggingu innviða, til dæmis raf-
bílavæðingu. Eins sé verið að vinna 
að stórum hugmyndum víða í geir-
anum varðandi fiskiskipaflotann og 
orkuskipti þar.

Sigurður segir neyslu stóran hluta 
vandans. „Allt þetta dót sem við 
erum alltaf að fylla húsið okkar með 
og fara svo með á haugana, þetta er 
allt framleitt með olíu og hefur stórt 
kolefnisspor. Fyrst og fremst snýst 
þetta um að draga úr neyslu,“ segir 
segir Sigurður Eyberg Jóhannesson.  
stefania@frettabladid.is

Best fyrir jörðina ef við hættum að lifa
Loftslagsmál hafa verið ofarlega í umræðunni undanfarið en Ísland skrifaði undir samkomulag um hertar aðgerðir í loftslagsmálum. 
Einnig er unnið að þingsályktun um orkuskipti í samgöngum, segir Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Samningi um fríverslun mótmælt

Þessir mótmælendur í Hannover í gervi Angelu Merkel Þýskalandskanslara og Baracks Obama Bandaríkjaforseta voru meðal þúsunda sem í gær 
mótmæltu í borgum Þýskalands fyrirhuguðum fríverslunarsamningi milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins, TIPP.  Nordicphotos/AFp

Allt þetta dót sem 
við erum alltaf að 

fylla húsið okkar með og fara 
svo með á haugana, þetta er 
allt framleitt 
með olíu og 
hefur stórt 
kolefnisspor.
Sigurður Eyberg  
Jóhannesson

Bandaríkin Bernie Sanders, sem 
sækist eftir útnefningu demókrata til 
forsetaframboðs í Bandaríkjunum, 
setur spurningarmerki við lögmæti 
sígaretta.

„Sígarettur valda krabbameini, 
augljóslega, og tugum annarra sjúk-
dóma. Maður spyr sig hvers vegna 
þetta sé lögleg vara í okkar landi,“ 
sagði Sanders í viðtali hjá NBC í gær.

Umræðurnar spruttu úr tali hans 
um skatt á sykraða drykki. Sanders 
lýsti sig andvígan skattinum þar sem 
hann myndi þýða að lágtekjufólk 
greiddi hærri skatta.

Demókratinn Hillary Clinton hefur 
nokkurt forskot á Sanders. Clinton 
hefur stuðning 1.446 fulltrúa en Sand-
ers 1.200. Alls þarf 2.383 til að tryggja 
sér útnefninguna.

Næst er kosið í Pennsylvaníu. Sam-
kvæmt nýjustu skoðanakönnun NBC 
mælist Clinton með um 55 prósenta 
fylgi en Sanders 40 prósenta. – þea

Spyr sig um 
lögmæti 
sígarettna

Sígarettur valda 
krabbameini, 

augljóslega, og tugum 
annarra sjúkdóma. Maður 
spyr sig hvers vegna þetta sé 
lögleg vara í 
okkar landi.
Bernie Sanders, 
öldungadeildar-
þingmaður
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SUZUKI SWIFT
GERIR LÍFIÐ OG SUMARIÐ SKEMMTILEGRA

Suzuki Swift er meðal vinsælastu bíla á Íslandi undanfarin ár enda
mjög sparneytinn og með einstaklega skemmtilega aksturseiginleka. 
Hann er fáanlegur beinskiptur, sjálfskiptur og einnig fjórhjóladrifinn 
beinskiptur. 

Meðal staðalbúnaðar eru vönduð hljómtæki með sex hátölurum, 
USB tengi, ESP stöðugleikakerfi, sjö öryggisloftpúðar, hiti í sætum 
og loftkæling.

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

VERÐ FRÁ

2.280.000.

 KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN !

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki Swift



STOFNAÐ 1956

 

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur

s: 510 7300 
www.ag.is

1956–2016

Fyrirtækið er lokað í dag 
vegna afmælisferðar 
starfsmanna. 
Opið aftur þriðjudaginn 26. apríl. 

Á. Guðmundsson fagnar 60 ára afmæli

menntamál Sjávarútvegsfyrirtæki 
á Austurlandi og Háskólinn á Akur-
eyri hafa undirritað samning um 
að háskólinn taki að sér að hafa 
umsjón með starfi Sjávarútvegsskól-
ans. Skólinn er ætlaður nemendum 
sem nýlokið hafa 9. bekk grunn-
skóla og er markmið hans að miðla 
þekkingu í sjávarútvegi til nemenda 
í sjávarbyggðum og á nærliggjandi 
svæðum.

Á heimasíðu Síldarvinnslunnar 
segir frá þessum tímamótum en 
fyrir hönd háskólans mun Sjávarút-
vegsmiðstöð hans annast skólahald-
ið og skólastjóri verður Sigmar Örn 
Hilmarsson sjávarútvegsfræðingur. 
Auk hans verða tveir starfsmenn 
ráðnir til að sinna verkefninu, segir 
þar.

Á þessu ári verður kennt á sex 
stöðum á Austurlandi en stefnt 

er að því að kenna víðar á kom-
andi árum. Kennslustaðir á sumri 
komandi verða Neskaupstaður, 
Seyðisfjörður, Fáskrúðsfjörður, 
Eskifjörður, Vopnafjörður og Höfn. 
Mun kennslan fara fram í náinni 
samvinnu við sjávarútvegsfyrirtæki 
á stöðunum.

Sjávarútvegsskóli Síldarvinnsl-
unnar var stofnaður árið 2013 og 
var þá einungis kennt í Neskaup-
stað. Árið 2014 fór kennsla fram 
í allri Fjarðabyggð og var nafni 
skólans þá breytt í Sjávarútvegs-
skóli Fjarðabyggðar. Árið 2015 færði 
skólinn enn út kvíarnar og til sam-
ræmis við það var nafni hans breytt 
í Sjávarútvegsskóli Austurlands.

Síldarvinnslan hlaut viðurkenn-
inguna menntasproti atvinnulífs-
ins árið 2015 fyrir frumkvæði að 
stofnun Sjávarútvegsskólans. – shá

Sjávarútvegsskólinn  
til Háskólans á Akureyri

Síldarvinnslan í Neskaupstað setti skólann upphaflega á fót. MyNd/KSH

Skattamál Sergei Stanishev, forseti 
Flokks evrópskra jafnaðarmanna 
(PES) og fyrrverandi forsætisráð-
herra Búlgaríu, segir að loka þurfi 
öllum skattaskjólum. Hann kallar 
eftir evrópsku sem og alþjóðlegu 
átaki gegn skattaskjólum og skatt-
svikum. Stanishev er á Íslandi þessa 
dagana og talaði um málið á ráð-
stefnu Samfylkingarinnar á Grand 
Hóteli í gær.

„Ég er mjög ánægður með að vera 
á Íslandi og að hafa fengið að taka 
þátt í góðri ráðstefnu um fjármála-
kerfið sem samstarfsmenn okkar í 
Samfylkingunni og leiðtogi þeirra, 
Árni Páll Árnason, skipulögðu. Við 
erum mjög ánægð að eiga svona 
áreiðanlega félaga á Íslandi. Árni 
er þekktur í okkar samfélagi fyrir 
jákvæða afstöðu sína gagnvart Evr-
ópusambandinu,“ segir Stanishev 
og bætir því við að það væri gott 
fyrir Ísland að halda áfram aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið.

Loka ætti öllum skattaskjólum
Undanfarið hefur þú talað mikið 
gegn skattaskjólum. Hvers vegna? 
„Íbúar Evrópu eru slegnir yfir 
umfangi skattsvika og mikilli 
notkun skattaskjóla af hálfu þeirra 
fjárhagslega sem og stjórnmálalega 
máttugu. Gert er ráð fyrir að rúm-
lega billjón evrur af skatttekjum 
tapist á hverju ári vegna þessa. Það 
skapar stórt samfélagslegt og póli-
tískt vandamál. Meðal-Íslendingur-
inn spyr sig hvers vegna hann þurfi 
að borga skatta þegar þeir sem ríkari 
eru gera það ekki,“ segir Stanishev.

Flokkur Stanishevs, PES, sam-
þykkti á dögunum ellefu liða áætlun 
gegn skattaskjólum og skattsvikum. 

„Grunnhugmyndin er sú að skatta 
skuli greiða þar sem hagnaður 
verður til. Það þarf einnig að vera 
mun meira gegnsæi í þessu ferli svo 

Boðar alþjóðlegt átak gegn skattsvikum
Sergei Stanishev, forseti Flokks evrópskra jafnaðarmanna og fyrrverandi forsætisráðherra Búlgaríu, segir þurfa alþjóðlegt átak gegn 
skattsvikum og skattaskjólum. Ísland þurfi að herða reglugerðir. Stanishev lofar jákvæða afstöðu formanns Samfylkingarinnar til ESB. 

visir.is Lengri útgáfu af greininni 
má lesa á Vísi.

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Sergei Stanishev, forseti Flokks evrópskra jafnaðarmanna og fyrrverandi forsætisráðherra Búlgaríu, var í Reykjavík um helgina. FRéttaBLaðið/SteFáN

almenningur sé betur upplýstur. 
Þetta þarfnast mun meiri samvinnu 
skattayfirvalda í Evrópu og aukins 
upplýsingaflæðis.“

Annar hluti áætlunarinnar er 
að hugsa hnattrænt. „Jafnvel þótt 
Evrópa vinni betur saman, sem er 
nauðsynlegt, þarf samvinnu annarra 

landa. Þess vegna köllum við eftir 
alþjóðlegum fundi um skattsvik og 
skattaskjól. Við þurfum hnattrænar 
lausnir á vandanum.“

Stanishev segir sömuleiðis sitt 
mat að loka ætti öllum skattaskjól-
um. „Ég trúi því að það sé sanngjarnt 
og það sýni kröfu almennings um 
réttlæti virðingu. Við þurfum einn-
ig svartan lista yfir svæði sem hafna 
samstarfi.“

Ætti að fangelsa þá sem geyma 
peninga sína í skattaskjólum eða 
refsa þeim á einhvern hátt? „Ég held 
það ætti að benda á þá. Almenn-
ingur ætti að vita hver er ekki að 
leggja sitt af mörkum til samfélags-

ins. Þetta er spurning um siðferði en 
ekki bara lög.“

Ísland þarf að herða reglugerðir
Hvað getur Ísland gert til að berjast 
gegn skattsvikum? „Það þarf að herða 
reglugerðir. Það þarf fleiri reglur um 
gagnsæi og það þarf að loka götum í 
reglugerðum. Fyrir þessu berst jafn-
aðarmannafjölskyldan í Evrópu og 
ég trúi því að Samfylkingin muni 
setja þetta fram sem stefnumál í 
komandi kosningum sem mér skilst 
að verði í haust,“ segir hann.

Þá lofar Stanishev Samfylkinguna 
sem hann segir hafa komið í veg 
fyrir að staða Íslands yrði verri en 

raun bar vitni í kjölfar hrunsins.
„Hún ætti að byggja á þeim 

árangri og bjóða upp á annan val-
möguleika en þann sem nú er í 
ríkisstjórn. Ég hvet félaga okkar 
og leiðtoga þeirra til að fara fram 
með sterka og hugrakka stefnu sem 
miðar að því að uppræta áhyggjur 
almennings og gera það á grunni 
þeirrar jákvæðu reynslu og miklu 
þekkingar sem Árni Páll Árnason og 
samstarfsmenn hans búa yfir,“ segir 
Sergei Stanishev, forseti Flokks evr-
ópskra jafnaðarmanna.

Gert er ráð fyrir að 
rúmlega billjón 

evrur af skatttekjum tapist á 
hverju ári.

Sergei Stanishev, forseti Flokks 
 evrópskra jafnaðarmanna
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Frá degi til dags

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

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Vorið markar tímamót í íþróttalífi landsmanna. 
Vetraríþróttir víkja fyrir sumaríþróttum. Á þeim 
tímamótum er heppilegt að ljá máls á nokkrum 

atriðum er tengjast kynjajafnrétti. Eins og þekkt er njóta 
kynin jafns réttar samkvæmt stjórnarskránni og lögum 
landsins. Minna þekkt er að íslenska ríkið hefur skuld-
bundið sig á alþjóðavettvangi til að tryggja kynjajafnrétti 
á sviði íþróttamála.

Í g) lið 10. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám 
allrar mismunar gagnvart konum – sem Ísland er aðili að 
– kemur fram að aðildarríkin skuli gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til þess að afnema mismunun gagnvart konum 
til að tryggja þeim sömu réttindi og körlum á sviði mennt-
unar og skulu sérstaklega tryggja á grundvelli jafnréttis 
karla og kvenna sömu tækifæri til þess að taka virkan þátt 
í íþróttum og líkamsrækt. Í c) lið 13. gr. sama samnings 
segir að aðildarríkin skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir 
til að afnema mismunun gagnvart konum á öðrum sviðum 
efnahags- og félagslífs til að tryggja á grundvelli jafnréttis 
karla og kvenna sömu réttindi, sérstaklega rétt til þess að 
taka þátt í tómstundastörfum, íþróttum og öllum greinum 
menningarlífs.

Auk samnings Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar 
mismunar gagnvart konum hefur íslenska ríkið undirritað 
yfirlýsingu Evrópuráðsins sem mætti nefna Íþróttasáttmáli 
Evrópu (European Sports Charter). Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 
hans skal engin mismunun á grundvelli kynferðis heimil 
varðandi aðgang að íþróttaaðstöðu eða íþróttaiðkun. Á 
Íslandi styrkir ríkið og sveitarfélög íþróttafélög og -sam-
bönd með margvíslegum hætti. Í ljósi innlendrar löggjafar 
og alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins má ætla að 
ríkinu beri skylda til að sjá til að fjárútlát til íþróttafélaga 
og -sambanda séu í samræmi við lög og þau markmið 
sem ríkið er bundið af. Því verður að spyrja hvort ekki sé 
skynsamlegt að íþróttafélög og -sambönd verði skylduð 
með lögum til að útskýra hvernig þau ráðstafa opinberum 
styrkjum með tilliti til kynjajafnréttis. Auk þess verður að 
spyrja hvort ekki sé æskilegt að hið opinbera stöðvi eða 
hægi á fjárútlátum til íþróttafélaga og -sambanda sem 
standa sig ekki í jafnréttismálum. Slíkt fyrirkomulag væri í 
samræmi við lífsspeki hins enskumælandi heims sem segir 
„put your money where your mouth is“.

Jafnrétti í íþróttum

Minna þekkt 
er að íslenska 
ríkið hefur 
skuldbundið 
sig á alþjóða-
vettvangi til 
að tryggja 
kynjajafnrétti 
á sviði íþrótta-
mála.

Dr. Bjarni Már 
Magnússon 

Dr. Hafrún  
Kristjánsdóttir
lektorar við HR

Sú var tíðin á Íslandi að heiður þótti fólginn 
í því að vera skattakóngur eða -drottning 
þjóðarinnar. Að vera sá einstaklingur sem 
greiddi mest allra til uppbyggingar og 
samneyslu samfélagsins. Þetta viðhorf átti 
sinn þátt í því að byggja upp og efla innviði 

íslensks samfélags á ótrúlega skömmum tíma frá 
sjálfstæði og þéttbýlismyndun. En nú er öldin bók-
staflega önnur því einhvers staðar á leiðinni virðist 
okkur hafa fatast flugið allverulega.

Á árunum eftir aldamót og fram að efnahagshruni 
myndaðist hér undarleg stemning. Peningar virtust 
vera upphaf og endir alls í samfélagi sem er í raun 
ekki hægt að kenna við neitt annað en græðgi. Það 
var klappað og stappað og forsetinn sagði við heim-
inn: „You ainʼt seen nothing yet.“ Það voru orð að 
sönnu en þó ekki eins og til var stefnt. Íslensku bank-
arnir hrundu með slíku brambolti að heimurinn 
hafði vart séð annað eins. Peningarnir voru horfnir 
út í veður og vind. Eða hvað?

Uppljóstranirnar úr Panama-skjölunum sem hafa 
verið opinberaðar að undanförnu virðast helst vera 
vísbending um að þeir fiski sem róa til Panama. 
Íslendingar hafa sett enn eitt metið og að þessu sinni 
í eign aflandsreikninga í skattaskjólum, sem eins og 
Indriði H. Þorláksson, fyrrverandi ríkisskattstjóri, 
benti nýverið á í pistli á bloggsíðu sinni um þjóð-
félagsmál, er ekki til góðs. Indriði tíundar þar eðli 
skattaskjóla og hversu skaðleg þau eru í raun sam-
félagi þeirra sem í þau leita með sitt fjármagn með 
einum eða öðrum hætti. Að ekki sé hægt að eiga í 
opnum alþjóðlegum viðskiptum án aðkomu skatta-
skjóla er auðvitað bábilja og fyrirsláttur þeirra sem 
vilja sannfæra sjálfa sig og aðra um að allt sé þetta 
með eðlilegum hætti.

Allt virðist þetta vera dapurleg afleiðing af 
hugsunarhætti sem virðist hafa haldið innreið sína 
í íslenskt samfélag á fyrstu árum aldarinnar. Að 
réttur einstaklinga til þess að græða peninga væri 
öllu æðri og það jafnvel á kostnað velferðar sam-
borgara sinna og samfélags. Ef okkur á að takast að 
snúa þessari óheillavænlegu þróun við verða allir 
þeir sem kusu að fara þessa aflandseyjaleið með sitt 
fjármagn að gera hreint fyrir sínum dyrum. Að svara 
skýrt og skilmerkilega hvaðan þetta fé er komið og 
hver tilgangurinn hafi verið með því að halda því 
fjarri því samfélagi þar sem það var skapað og hefði 
átt að vera borgurum þess til góðs. Fjölmiðlar, bæði 
þeir sem hafa Panama-gögnin undir höndum sem og 
aðrir á borð við Fréttablaðið, hafa þegar kallað eftir 
svörum við þessum spurningum og þjóðin bíður 
þeirra svara sem henni ber að fá.

Stjórnvalda er hins vegar að sjá til þess að lokað 
verði fyrir alla slíka viðskiptahætti og gerninga í 
framtíðinni. Stjórnvald sem sættir sig við það að 
afmarkaður hópur stórefnafólks geti tekið fé úr 
umferð með þessum hætti er ekki stjórnvald sem rær 
öllum árum að velferð allrar þjóðarinnar.

Svör óskast

Ef okkur á 
að takast að 
snúa þessari 
óheillavæn-
legu þróun 
við verða allir 
þeir sem kusu 
að fara þessa 
aflandseyja-
leið með sitt 
fjármagn að 
gera hreint 
fyrir sínum 
dyrum.
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HVAÐ FÆR 
STJÖRNURNAR 
TIL AÐ SKÍNA 
SKÆRAR?

Galin grillveisla
Hópurinn Beinar aðgerðir boðaði 
til mótmæla við heimili Bjarna 
Benediktssonar fjármálaráðherra 
þann 1. maí. Nokkru síðar, eftir 
að viðburðurinn var fordæmdur 
af stórum hópi fólks, var honum 
breytt í svokölluð meðmæli og 
tekið fram að hann yrði fjöl-
skylduvænn og börnum Bjarna 
boðið í veisluna. Meðmælendur 
ætla sér sum sé að hittast við 
heimi Bjarna og grilla. Fólki er 
enn brugðið og viðburðinum er 
jafn harkalega andmælt og áður 
þrátt fyrir að heitinu hafi verið 
breytt. Enda er þetta gjörsamlega 
galin aðgerð og gróf innrás í frið-
helgi einkalífs fjölskyldu Bjarna.

Siðferðislega rangt
Þeir sem boða til aðgerðanna 
koma ekki fram undir nafni 
enda erfitt að ímynda sér að fólki 
finnist í raun og veru réttlætan-
legt að ógna fjölskyldu Bjarna 
með þessum hætti. Mótmælendur 
söfnuðust saman við heimili ráða-
manna árið 2009. Heiða B. Heið-
arsdóttir steig fram og lýsti því yfir 
á Facebook-síðu viðburðarins að 
sér þætti vænt um ef atburðinum 
yrði sleppt. Hann gerði ekkert 
nema skaða málstaðinn og væri 
engum til sóma. Hún sagðist enn 
skammast sín fyrir þátttöku sína 
árið 2009. Viðbrögð Heiðu eru til 
sóma. Það er siðferðislega rangt 
og lúalegt ofbeldi að veitast með 
þessum hætti að fjölskyldum 
þeirra sem mótmælin beinast að. 
kristjanabjorg@frettabladid.is
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Hreinsum glugga og klæðningar  
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is

husfelag@husfelag.is

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

citroen.is

CITROËN SENDIBÍLAR
HAGKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR OG Á GÓÐU VERÐI

Citroën Nemo
2.550.000 kr. m. VSK
2.056.452 kr. án VSK

Citroën Berlingo 
2.850.000 kr. m. VSK
2.298.387 kr. án VSK

Citroën Jumpy Langur
4.490.000 kr. m. VSK
3.620.967 kr. án VSK 

GERÐU VINNUNA 
AUÐVELDARI
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Ég fæ stundum tölvupóst 
frá alls konar náungum frá 
löndum þar sem vandræða

ástand hefur ríkt. Þeir eiga erindi 
við minn verri mann. Þeir eru að 
biðja mig um að gera bankareikn
ing minn að nokkurs konar aflandi 
fyrir fé sem þeir vilja koma undan 
af einhverjum ástæðum sem eru 
stundum tilgreindar í þessum 
bréfum með löngum raunasögum 
og afar ótrúverðugum – gegn 
myndarlegri þóknun að sjálfsögðu. 
Þeir eru að biðja mig um að vera 
þeirra skattaskjól. Þeir eru að 
bjóða mér hlutdeild í þýfi.

Lágkúra group
Ég þarf bara fyrst að senda þeim 
svolítið staðfestingargjald, og 
öll lykilorðin að öllum mínum 
reikningum. Þetta eru svindlarar 
sem reyna að plata mig með því 
að höfða til míns verri manns. 
Væri þetta satt – sem það er ekki 
– væru þeir að bjóða mér hlut
deild í peningum sem ella færu í 
uppbyggingu í heimalandi þeirra – 
spítala, skóla, vegi, menntun. Þetta 
eru náungar sem sjálfsagt eru ekki 
hátt skrifaðir í stigveldi viðskipta
fræðinnar á alþjóðavísu – en ég 
kem ekki auga á muninn á þeim 
og svo þeim íslensku „skattasér
fræðingum“ sem hjálpa íslenskum 

auðmönnum við að útbúa skatta
skjól í fjarlægum deildum jarðar, 
með það sjónarmið að leiðarljósi 
að það sem sé „löglegt“ sé þar með 
siðlegt, eins og einn þeirra komst 
að orði í sjónvarpinu.

Þetta er á sama siðferðisstigi. 
Lítilmótlegar brellur og fjárplógs
starfsemi. Samt er það augljóst 
að upp úr aldamótum hefur ekki 
verið maður með mönnum hér 
á landi í íslenskri auðstétt sem 
ekki geymdi eignir sínar í slíkum 
skúmaskotum, með flóknu felu
neti. Þetta var menningarástand, 
tákn um auðlegð og ríkidæmi, 
svona eins og bótox, alveg burtséð 
frá því hvernig það liti út. Stöðu
tákn. Til marks um að maður væri 
á fyrsta farrými þjóðlífsins.

En í raun og veru lítilsiglt og 
lágkúrulegt – fyrst og fremst mjög 
sjoppulegt. Það að sérhæfa sig í 
aflandsfélagabrellum er sambæri
legt við það í heimi listanna að 
sérhæfa sig í þriggjabollatrikkinu 
sem gengur út á að bjóða mönnum 
að giska á undir hvaða bolla 
boltinn sé núna.

Sá sem uppvís verður að því að 
geyma fé sitt utan við samfélag sitt 
hefur þar með fyrirgert samfélags
legri sæmd sinni. Og mun ekki 
endurheimta hana með frekju og 
ofstopa heldur auðmýkt, raunveru
legri iðrun og yfirbót. Þetta var 
nefnilega aldrei spurning um illt 
innræti einstakra persóna heldur 
var þetta útbreiddara en svo; þetta 
var stefna sem sett var af stjórn
málamönnum og hugmyndafræð
ingum og fylgt fram af harðfylgi.

Þetta háttalag verður til í félags
legu tómarúmi utan við sjálft 
þjóðlífið sem myndast hefur í við
skipta og lagadeildum háskól

anna, þar sem engin manneskja 
virðist hafa frétt af siðferðilegum 
álitamálum (löglegt = siðlegt). 
Þetta verður til í andrúmslofti 
þar sem manngildið er algjörlega 
undir því komið hversu mikil aura
ráð viðkomandi hefur, peningaleg 
umsvif, og sýnilegt ríkidæmi – hús, 
sumarhús, skíðaskálar, snekkjur, 
veiðiár, bílar – gullkálfaátið allt … 
en alveg hefur gleymst að hugsa 
um hvernig þetta myndi allt líta út 
í augum þjóðarinnar sem borgaði 
í raun brúsann með verri kjörum, 
innlánum sínum, okurvöxtum 
á útlánum, hærra matarverði, 
tryggingagjöldum: já, krónu
kjörum. Það sem vinir mínir í VG 
og Samfó virtust aldrei almenni
lega skilja í síðustu ríkisstjórn var 
að Icesavemálið snerist um þetta: 
að borga ekki skuldir óreiðumann
anna, en láta þá sjálfa gera það 
úr sínum leynireikningum, sem 
smám saman eru nú að koma í ljós, 
nú síðast á vegum eigenda þessa 
blaðs.

Við gerum samt greinarmun 
á fótboltamanninum Messi sem 
fer um löndin og þénar fúlgur 
á tásnilli sinni – og svo aftur til 
dæmis íslensku forsætisráðherra
hjónunum sem fengu mikið af 
auði sínum af því að bílaumboð 
var selt fyrir milljarða sem lánað 
var fyrir úr Landsbankanum, án 
þess að lánið væri nokkru sinni 
greitt – eignarhaldsfélag látið fara 
á hausinn og allt afskrifað, en 
peningarnir komnir til Tortóla; 
verðmæti orðin til í viðskiptum 
við íslenskan almenning geymd á 
leynireikningum, sem enn hvílir 
leynd yfir.

Leynireikningsskapur
Þegar fólk starfar meira og minna 
erlendis, aflar tekna sinna erlendis 
og býr erlendis, er kannski ekki 
óeðlilegt að það geymi peningana 
sína erlendis, hvað sem líður 
tengslum við land og þjóð. Það er 
líka ánægjulegt að fólk sé ríkt, hafi 
það unnið til þess en ekki bara 
fæðst til þess eða sölsað undir sig 
almannaeigur, eins og svo margir 
íslenskir umsvifamenn. Og skiljan
legt að fólk sem efnast af raunveru
legum verkum sínum án þess að 
hafa vit á peningum, fái hjálp frá 
fagmönnum við að ávaxta þetta fé 
á skynsamlegan og löglegan máta. 
Til dæmis listamenn og íþrótta
menn.

Það er reyndar aldrei gott að eiga 
aflandsreikninga, vont afspurnar 
og bara vont yfirleitt, en það er 
samt hitt fólkið sem við áfellumst 
og viljum að sé dregið fram í dags
ljósið og látið standa (leyni)reikn
ingssskap gjörða sinna svo að því 
haldist ekki lengur uppi óþokka
brögð sín gagnvart íslensku sam

Í aflöndum er ekkert skjól
Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag
félagi. Íslensku innrásarvíkingarnir 
sem tæmdu hér gömul og gróin 
fyrirtæki, bankastofnanir, trygg
ingafélög, byggingarvöruverslanir, 
samgöngufyrirtæki – alls konar 
þjóðþrifafyrirtæki – með sýndar
viðskiptum sýndarfélaga sem fóru 
í sýndargjaldþrot – en auðurinn 
streymdi til leynireikninga og var 
meðal annars notaður til að kaupa 
á slikk kröfur í gjaldþrota íslenska 
banka ...

Það er því frumkrafa að við fáum 
að vita hvaða fólk stendur á bak 
við félögin sem nú stendur til að 
gera upp við, áður en lengra er 
haldið; hvort þar eigi menn unn
vörpum í samningaviðræðum við 
sinn verri mann.

Sá sem uppvís verður að 
því að geyma fé sitt utan 
við samfélag sitt hefur þar 
með fyrirgert samfélags-
legri sæmd sinni. Og mun 
ekki endurheimta hana með 
frekju og ofstopa heldur auð-
mýkt, raunverulegri iðrun og 
yfirbót.
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var að vanda 
í byrjunarliði Swansea sem mátti 
þola 4-0 tap fyrir toppliði Leic-
ester. Fjarvera Jamies Vardy virtist 
engin áhrif hafa á meistaraefnin 
sem þurfa nú fimm stig úr síðustu 
þremur leikjum sínum til að 
tryggja sér titilinn.

Í dag
12.55 Arsenal -  Liverpool  Sport 2
13.00 Roma - Napoli  Sport
18.45 KR - Haukar   Sport 3
18.50 Tottenham - WBA   Sport 2
19.05 FH - Valur   Sport
21.10 Messan   Sport
21.10 Körfuboltakvöld   Sport 3

Domino’s-deild karla, lokaúrslit
19.15 KR - Haukar   DHL-höllin

Olísdeild karla, undanúrslit
18.30 ÍBV - Haukar   Vestmannae.
19.30 Afturelding - Valur   Mosf.

Nýjast

Man. City 4 – 0 Stoke
Bournemouth 1 – 4 Chelsea
Liverpool 2 – 2 Newcastle
Aston Villa 2 – 4 Southampton
Sunderland 0 – 0 Arsenal
Leicester 4 – 0 Swansea

Efst 
Leicester 76
Tottenham 68
Man. City 64
Arsenal 64
Man. Utd. 59

Neðst 
Crystal Pal. 39
Sunderland 31 
Norwich 31
Newcastle 30
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

Í KVÖLD KL. 19:05

365.is      Sími 1817

Úrslitin í Meistarakeppni KSÍ ráðast í kvöld þegar Íslands-
meistarar FH mæta bikarmeisturum Vals. Undirbúningur fyrir 
átökin í deildinni er í algleymingi og titill núna gæti reynst 
drjúgt veganesti fyrir sumarið. Ekki missa af Meistarakeppni 
KSÍ í beinni á Stöð 2 Sport!
 

ÚRSLITIN RÁÐAST Í MEISTARAKEPPNI KSÍ

FH–VALUR

Í KVÖLD KL. 19:05

Víkingur – 6. sæti

ÞjáLFARi Milos Milojevic
Serbinn er á sínu fyrsta heila tímabili sem aðalþjálfari Víkings. 
Metnaðarfullur og taktískur þjálfari sem ætlar sér stóra hluti.

Víkingsliðið er á pappírnum sterkt og með eitt besta framherja-
par deildarinnar. Það getur blandað sér í toppbaráttuna.

í besta/versta falli

stærsta nafnið sem kom       stærsta nafnið sem fór

GenGi víkinGs undanfarin sex sumur

2010 
B-deild

2011 
A-deild

2012 
B-deild

2013 
B-deild

2014 
A-deild

2015 
A-deild

Gary Martin
Treystir á að enski marka-
hrókurinn skori fyrir Víking.

Hallgrímur Mar Steingrímss.
Norðanmaðurinn fór aftur 
heim í KA á Akureyri.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 12 6 2

spá íþróttadeildar 365
1. sæti ?  5. sæti ? 9. ÍBV 
2. sæti ?  6. Víkingur 10. ÍA 
3. sæti ?  7. Fylkir  11. Víkingur Ólafsvík 
4. sæti ?  8. Fjölnir 12. Þróttur 

pepsi 
spáin

2016

Viktor Bjarki Arnarsson er tekinn við fyrirliðabandinu hjá upp-
eldisfélaginu af igor Taskovic. Harður miðjumaður sem hefur 
spilað vel á undirbúningstímabilinu í vetur.

↣
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olísdeild karla, undanúrslit 

Haukar - ÍBV 29-24 
Markahæstir: Hákon Daði Styrmisson 10/2 
(15/3), Elías Már Halldórsson 5 (10) – Theo-
dór Sigurbjörnsson 13/3 (17/3), Agnar Smári 
Jónsson 4 (12). 
Haukar leiða einvígið, 1-0, en liðin 
mætast í Vestmannaeyjum í kvöld. 
 
Valur - Afturelding 22-25 
Markahæstir: Sveinn Aron Sveinsson 6/2 
(8/2), þrír með 3 mörk – Pétur Júníusson 5 
(7), Jóhann Gunnar Einarsson 5 (9). 
Mosfellingar leiða einvígið, 1-0, og 
geta komist í 2-0 forystu á heima-
velli í kvöld.

olísdeild kvenna, undanúrslit 

Stjarnan - Haukar 23-19 
Markahæstir: Þórhildur Gunnarsdóttir 6 
(9), Helena Rut Örvarsdóttir 5 (14) – Maria 
Pereira 7/3 (16/3), Karen Díönud. 4 (11/1). 
Staðan í rimmunni er jöfn, 1-1, en 
næsti leikur verður á miðvikudag. 
 
Fram - Grótta 19-20 
Markahæstir: Ragnheiður Júlíusdóttir 
6/2 (18/3), Sigurbjörg Jóhannsdóttir 4/1 
(4/1) – Lovísa Thompson 6 (12), Þórey Anna 
Ásgeirsdóttir 6/2 (14/3). 
Grótta er með 2-0 forystu í rimm-
unni og þarf einn sigur í viðbót.

domino’s-deild kvenna, lokaúrslit 

Snæfell - Haukar 75-55 
Snæfell: Haiden Denise Palmer 35/6 frá-
köst/7 stoðsendingar, Bryndís Guðmunds-
dóttir 12/11 fráköst, Berglind Gunnars-
dóttir 11, Gunnhildur Gunnarsdóttir 9, 
María Björnsdóttir 4, Alda Leif Jónsdóttir 2, 
Andrea Björt Ólafsdóttir 2. 
Haukar: María Lind Sigurðardóttir 22, Hel-
ena Sverrisdóttir 19/16 fráköst, Auður Íris 
Ólafsdóttir 5/7 fráköst/5 stoðsendingar, 
Pálína María Gunnlaugsdóttir 3/7 fráköst, 
Jóhanna Björk Sveinsdóttir 2, Shanna 
Dacanay 2, Dýrfinna Arnardóttir 2. 
Snæfell á enn möguleika á sínum 
þriðja Íslandsmeistaratitli í röð eftir 
að hafa tryggt sér oddaleik í úrslita-
rimmunni gegn Haukum. Þetta 
verður í sjötta sinn í sögu Íslands-
mótsins þar sem úrslit þess ráðast í 
oddaleik.

nánar á vísi

sund Aðeins eitt Íslandsmet var 
bætt í einstaklingsgrein á Íslands-
meistaramótinu í 50 m laug um 
helgina. Það á sér þó eðlilegar 
skýringar enda besta sundfólk 
Íslands búið að ná lágmörkum fyrir 
Ólympíuleikana í Ríó í ágúst og er 
nú í æfingum sem taka mið af því 
að toppa á Evrópumeistaramótinu 
í London í næsta mánuði.

Þau Anton Sveinn McKee, Eygló 
Ósk Gústafsdóttir og Hrafnhildur 
Lúthersdóttir fengu því enga hvíld 
fyrir mótið um helgina. Þær tvær 
síðarnefndu eru þó ánægðar með 
afrakstur helgarinnar.

„Þetta hefur verið skemmtilegt 
mót og ég hef náð að synda hratt. 
Bæði hraðar og ekki hraðar en ég 
bjóst við en miðað við hvar ég er 
stödd í mínum æfingum þá er þetta 
mjög fínt,“ sagði Eygló.

HM gaf góð fyrirheit
Anton Sveinn bætti Íslandsmet sitt 
í 200 m fjórsundi á laugardag en 
hann átti einnig stigahæsta sundið 
sem var í hans sterkustu grein, 
200 m bringusundi. Anton Sveinn, 
Eygló Ósk og Hrafnhildur áttu öll 
tíu stigahæstu sund mótsins. Anton 
Sveinn og Kristinn Þórarinsson 
unnu fimm gullverðlaun hvor um 
helgina en Eygló Ósk vann sjö gull 
og Hrafnhildur sex.

Hrafnhildur komst í úrslit í 
tveimur greinum á HM í Rússlandi 
síðasta sumar og vonast til að gera 
það aftur á EM.

„Miðað við hvernig ég stóð mig á 
HM síðasta sumar, miðað við aðra 

Evrópubúa, þá ætti ég að standa 
nokkuð vel. Ég fór í úrslit í tveimur 
greinum á HM og því ætti ég að 
geta gert góða hluti á EM,“ sagði 
Hrafnhildur.

Spennandi að fá nýja greiningu
Eygló Ósk hefur unnið að því í 
vetur að vinna úr sundgreiningu 
sem hún fór í í Frakklandi í lok síð-
asta árs. Samkvæmt greiningunni 
átti hún með réttum breytingum 
inni miklar bætingar í sínum 
greinum – jafnvel heimsmetstíma.

„Sami maðurinn og tók mig í 
greininguna mun koma til lands-
ins í vor og þá fæ ég að vita hvort 
ég hafi náð að bæta tæknina. Það 
verður spennandi. Ég vona að mér 
takist að halda áfram á þeirri braut 
sem ég hef verið á. Þá veit maður 
aldrei hvað gerist.“
eirikur@365.is

Á góðum  
stað fyrir EM
Ólympíufararnir standa vel fyrir stórmót sumarsins 
en þeir höfðu mikla yfirburði í sínum greinum á 
Íslandsmeistaramótinu í sundi um helgina. Anton 
Sveinn McKee bætti Íslandsmet. 

Ég fór í úrslit í 
tveimur greinum á 

HM og því ætti ég að geta 
gert góða hluti á EM.

Hrafnhildur  
Lúthersdóttir
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fólk
kynningarblað

Mér finnst svo fallegt þegar fólk sefur. Það er 
yfir því mikil kyrrð. Ég verð að viðurkenna að ég 

hef tekið mjög margar myndir af unnustanum sofandi 
og notaði þær til að búa til mynstrið en einnig myndir 
sem foreldrar mínir tóku af okkur systkinunum sof-
andi, svo og frásagnir fólks af því hvernig það sefur.

Iona Sjöfn Huntingdon-Williams
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„Við erum alltaf að upphefja holl-
an lífsstíl, að borða rétt og hreyfa 
okkur, en svefninn virðist allt-
af gleymast. Þó eru þetta þre-
menningar sem þurfa alltaf að 
haldast í hendur til að allt smelli. 
Mig langaði því að hefja og skapa 
umræðu um svefn með verkefni 
mínu,“ segir Iona um upphafið að 
útskriftarverkefni sínu, Svefn-
mynstur.

Verkefnið var tvíþætt. Annars 
vegar bjó hún til upplýsingarit 
um svefn og hins vegar hannaði 
hún mjúkt flísteppi með abstrakt 
mynstri sem á að endurspegla 
hreyfingar fólks í svefni. Mynstr-
ið bjó hún til með því að fylgjast 
með fólki sofa. „Mér finnst svo fal-
legt þegar fólk sefur. Það er yfir 
því mikil kyrrð. Ég verð að viður-
kenna að ég hef tekið mjög marg-
ar myndir af unnustanum sofandi 
og notaði þær til að búa til mynstr-
ið en einnig myndir sem foreldr-
ar mínir tóku af okkur systkinun-
um sofandi, svo og frásagnir fólks 
af því hvernig það sefur,“ útskýr-
ir Iona og bætir við að oft sé eins 
og fólk dansi í svefni.

Hún vill með 
verkefni sínu 
h e f j a  o g 
skapa um-
r æ ð u  u m 
svefn og mikil-
vægi hans. „Ætl-
unin er þó ekki 
að predika held-
ur langar mig til 
að fólk skilji sinn 
svefn og rútínu 
enda þurfa sumir 
meiri svefn en 
aðrir,“ segir Iona 
og segir áhuga 
sinn á svefni meðal 
annars sprottinn af 
svefnleysi samnem-
enda sinna. „Há-
skólanemendur, og 
ekki síst í Listahá-
skólanum, eru ekki 
þekktir fyrir að 
sofa mikið. Þó þurf-
um við svefn til að 
geta skapað og gert eitt-
hvað af viti.“

Iona segir að sig langi til að 

Dönsum þegar við sofum
Svefnmynstur heitir útskriftarverkefni Ionu Sjafnar Huntingdon-Williams frá Listaháskóla Íslands. Verk hennar, og 
annarra nema á BA-stigi í myndlistar-, hönnunar og arkitektúrdeild, eru til sýnis á útskriftarsýningu LHÍ í Hafnarhúsinu.

Iona Sjöfn með teppið góða sem verður til sýnis í Hafnarhúsinu fram í maí. Mynd/Stefán

GÆÐI  -  ENDING  -  ÁNÆGJA 

www.weber.is 

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Nánari upplýsingar á 
Texasborgarar.is  

og Facebook

BLT-SAMLOKA MEÐ FRÖNSKUM
1.490 KR.

Alsæla með spældu eggi 
og bernaise fyrir klink

af BLT-samloku með 
frönskum

gegn framvísun 
þessa miða.

Aðeins 1.490 kr. 
fyrir tvo.

Klipptu miðann út 
og taktu með þér.
Gildir til 25. maí 

2016.
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FYRIR 

1

vinna áfram með svefninn með ein-
hverjum hætti. „Útskriftarverk-
efni er jú aldrei lokaverkefni held-
ur byrjunin á einhverju öðru,“ segir 
hún glaðlega. Því hugðarefni mun 
hún þá sinna meðfram vinnu sinni 
sem grafískur hönnuður hjá auglýs-

ingastofunni Jónsson & Le’Macks 
þar sem hún hefur störf innan 
skamms.

Útskriftarsýningin í Hafnarhúsinu 
stendur til 8. maí. nánari upplýsing-
ar um Ionu má finna á www.iona.is.



„Hugmyndin að baki Sölku er 
að notagildið og útlitið haldist í 
hendur, að hlutirnir virki vel og 
án þess að við verðum þreytt á 
forminu,“ segir Sigríður Hjalt-
dal Pálsdóttir keramikhönnuður 
en fyrsta vörulína hennar, Salka, 
er tíu ára í ár.

Sigríður hannar undir heit-
inu byBiBi. Línan Salka saman-
stendur af stílhreinum bollapör-
um, diskum og skálum og segir 
Sigríður einfaldleikann gegnum-
gangandi í hönnun sinni. Hún hafi 
valið svartan og hvítan lit á lín-
una svo hlutirnir gangi við annað 
sem fólk eigi í skápun-
um heima. Þá sé 
notagildi hvers 
hlutar marg-
þætt.

„Hver 
hlutur 
hefur ólík 
hlutverk, á 
kaffiboll-
unum er til 

dæmis lok. Það má því vel nota þá 
undir eitthvað annað en drykki, 
geyma eitthvað í þeim og nota 
þá þess vegna í öðrum herbergj-
um en eldhúsinu, inni á baði eða 
á skrifborðinu. Notandinn velur 
hlutnum hlutverk. Það eru engir 
hankar eða handföng á hlutun-
um. Þeir fara vel í hendi og auð-
velt fyrir bæði litlar og stórar 
hendur að handleika þá,“ útskýr-
ir Sigríður.

Ílentist Í Barcelona
Sigríður lærði í Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands á sínum 
tíma og fór í skiptinám til Barce-
lona sem vatt upp á sig. „Ég klár-
aði iðnhönnun í Barcelona og 
bjó svo þar í tíu ár, var þar með 
vinnustofu og til að byrja með 
var Salka framleidd í verksmiðju 
þar. Nú er línan framleidd í Portú-
gal. Ég flutti svo heim til að leyfa 
strákunum mínum að fá Ísland í 
æð. Ég kenni núna í Myndlistar-
skóla Kópavogs og hef verið að 
sýna vörurnar mína með North 

Limited, bæði erlendis og hér 
heima. Nú síðast á Hönnunar-
Mars,“ segir Sigríður en á Hönn-
unarMars sýndi hún diska úr ís-
lensku hrauni og úr marmara sem 
hún kallar Stefni, auk snaga og 
spegla. Ætlunin er að bæta hægt 
og rólega við vörulínu byBiBi.

Hvernig gekk á Hönnunar-
Mars?

„Sýningin gekk mjög vel. 
HönnunarMars er frábær vett-
vangur sem verður bara þétt-
ari og kröftugri með hverju ári. 
Hönnunarmiðstöð er að vinna 
frábært starf. Það er því aldrei 
spurning um annað en að taka 
þátt þó við séum að sýna erlend-
is líka. Í haust sýnum við North 
Limited á Design Festival í Lond-
on. Það er mikill stuðningur í því 
að sýna saman og skemmtileg-
ur félagsskapur líka. Við erum 
að þróa meira út úr samstarfinu, 
mögulega sameiginlega vöru. Það 
eru spennandi tímar fram undan.“

einfaldleikinn 
allsráðandi
Sigríður Hjaltdal Pálsdóttir keramikhönnuður hannar undir heitinu 
byBiBi. Hún sýndi nýjar vörur á HönnunarMars, snaga og spegla, en 
fyrsta vörulína hennar á tíu ára afmæli í ár.

Einfaldleikinn ræður ríkjum í hönnun Sigríðar. Vörulínan Salka gengur með hverju sem er.  mynd/Sigríður PálSdóttir

Sigríður Hjaltdal Pálsdóttir keramik-
hönnuður hannar undir merkinu byBiBi. 
Hennar fyrsta vörulína er tíu ára í ár.   
mynd/StEfán

diskar úr hrauni 
og marmara fengu 
heitið Stefnir.

á liðnum Hönnunarmars sýndi Sigríður snaga og spegla.

Segðu halló

FRÍSKANDI 
LÍFRÆNT GOS 
FULLKOMNAR 

DAGINN

www.wholeearthfoods.com

Yfirfullt af náttúrulegum gæðum

Frískandi bragð - No nonsense

Fæst í heilsuvörubúðum og
öllum helstu matvöruverslunum
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Á næstu tíu árum 
gæti Ísland fyrst allra 
landa náð því að verða 
fullkomlega sjálfbært 
þegar litið er til frum-
orkunotkunar og mun 
jarðvarmi og mögulega 
vindorka leika þar veiga-
mikið hlutverk.

Viðar Helgason

Íslenski  
jarðvarmaklasinn

25. apríl 2016

Kynningarblað Jarðboranir| Bláa lónið | ON | Efla | Orkustofnun 
KPMG | Landsvirkjun | HS Orka | Reykjanes Geopark | Deilir | HR

Fjölmargir erlendir ráðamenn 
og fyrirtæki hafa að sögn Við
ars Helgasonar, klasastjóra Ice
land Geothermal, áhuga á þeim 
merka árangri sem Íslendingar 
hafa náð í sjálfbærni sem tengist 
nýtingu orkuauðlinda og í sjávar
útvegi. „Hvað snýr að jarðvarma 
þá geta aðildarfélagar Iceland Geo
thermal aðstoðað önnur lönd í því 
að ná betri tökum á nýtingu þess
arar auðlindar,“ segir Viðar.

Hver er sérstaða orkugeirans á 
Íslandi?
Á heimsvísu eru um 80% af frum
orkuþörf heimsins fengin úr jarð
efnaeldsneyti en einungis 20% úr 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 
Markmið Evrópusambandsins er 
að árið 2020 komi 20% af endan
legri orkunotkun (hluti af frum
orkunotkun) sambandsins frá 
endur nýjanlegum orkugjöfum og 
27% árið 2030.

Árið 2015 var hlutfall endur
nýjan legrar orku á Íslandi 85% 
af frumorkunotkun landsins, þar 
af 66% frá jarðvarma og 20% 
úr vatnsafli sem er að sögn Við
ars einstakt.  „Þetta er ekki síður 
áhugavert sé horft til þess að hlut
ur endurnýjanlegra orkugjafa á 
Íslandi hefur vaxið stöðugt frá 
1940. Sem dæmi má nefna að milli 
2005 og 2015 jókst frumorkunotk
un landsins um 184% og á sama 
tíma jókst hlutfall endurnýjan
legrar orku um 10%. Hluti jarð
varmans í að mæta þessari auknu 
orkuþörf er eftirtektarverður og 
þá sér í lagi hversu framarlega Ís
lendingar standa í beinni nýtingu 
jarðvarma.“

Mikilvæg skilaboð til annarra 
landa um hvaða árangri sé unnt að 
ná í sjálfbærni
Viðar segir skilaboð Íslands verða 
að vera skýr ætli þjóðin að leggja 
sitt af mörkum til þess að bregð
ast við neikvæðum áhrifum af út
blæstri gróðurhúsalofttegunda. 
Aðsteðjandi loftslagsvandi jarð
arbúa knýr á um að nýting endur
nýjan legra auðlinda Íslands verði 
að skoða í alþjóðlegu samhengi. 
„Atvinnulíf, stjórnvöld og almenn
ingur verða að vera á einu máli um 
að koma á framfæri þessum skila
boðum. Því verður að gera átak í 
því að upplýsa alla landsmenn um 
eðli orkuöflunar á Íslandi og ekki 
hvað síst yngri kynslóð landsins.“ 

Jarðvarmi er einn fárra orku
gjafa sem unnt er að fjölnýta og 
nýta með beinum hætti. Ástæða 
þess er sú að venjulega er orkulind
in sem virkjuð er einungis nýtan
leg til að framleiða raforku. Jarð

Mikilvægustu skilaboð sem 
Íslendingar geta sent til annarra
Frá 2010 hefur Iceland Geothermal verið í stöðugum vexti sem samstarfsvettvangur fyrir aðila innan íslenska orkugeirans. Starfsemin 
hefur eflst innanlands en ekki síður erlendis og þá tengt því að upplýsa erlenda aðila um stöðu orkumála á Íslandi líkt og nú ert gert á 
ráðstefnu klasans, Iceland Geothermal Conference 2016. Erlendir aðilar hafa að sögn Viðars Helgasonar mikinn áhuga á árangri Íslands.

Árið 2015 var hlutfall endurnýjanlegrar orku á Íslandi 85 prósent af frumorkunotkun landsins, þar af 66 prósent frá jarðvarma og 20 prósent úr vatnsafli sem er einstakt. 
MynD/ODDgEir KarlSSOn

„Skilaboð Íslands verða að vera skýr ætli þjóðin að leggja sitt af mörkum til þess að 
bregðast við neikvæðum áhrifum af útblæstri gróðurhúsalofttegunda,“ segir Viðar.

an tíma eða þarf að vinna auðlind
ina með hléum. Halda verður jafn
vægi milli magns þess vökva sem 
upp er tekinn og vökvans sem nátt
úrulega streymir inn í kerfið að við
bættri niðurdælingu í það. Íslend
ingar hafa almennt farið hægt í að 
virkja sín háhitasvæði og sést það 
best á því að nýtingarhlutfall jarð
varmavirkjana er yfir 90%, þ.e.a.s. 
hlutfall klukkustunda á ári sem 
virkjunin framleiðir fullt afl. Eini 
orkugjafinn sem er álíka í nýtni
hlutfalli er kjarnorka og er það til 
marks um hversu stöðugur orku
gjafi jarðvarmi getur verið,“ út
skýrir Viðar.

Mun jarðvarmi halda áfram að 
leika veigamikið hlutverk fyrir  
Íslendinga?
Orkuskiptin, þ.e.a.s. raforka og 
endurnýjanlegt vistvænt eldsneyti 
til að knýja bílaflotann og mögu
lega hluta skipaflotans, munu að 
sögn Viðars leiða til þess að orku
geirinn og innlendar orkuauðlindir 
munu verða enn mikilvægari stoðir 
atvinnuuppbyggingar og framþró
unar samfélagsins. „Á næstu 10 
árum gæti Ísland fyrst allra landa 
náð því að verða fullkomlega sjálf
bært þegar litið er til frumorku
notkunar og mun jarðvarmi og 
mögulega vindorka leika þar veiga
mikið hlutverk.“

varma má nýta beint líkt og gert er 
á lághitasvæðum t.d. í hitaveitur, 
sundlaugar og varmadælur. Á há
hitasvæðum er unnt að framleiða 
raforku með því að virkja gufu sem 
borað er eftir. Þegar raforkuferl
inu er lokið er stór hluti varmaork
unnar enn ónýttur og má nýta þann 
hluta frekar. Lágvarma frá raf
orkuferlinu er t.d. unnt að nýta til 
upphitunar á vatni. Einnig er unnt 
að nýta lágþrýsta gufu og ýmis líf
ræn og ólífræn efni sem er að finna 

í jarðvarmavökvanum svo og jarð
hitagas o.fl. „Á þessu sviði eru Ís
lendingar mjög framarlega og 
hefur uppbygging Auðlindagarðs
ins á Suðurnesjum átt stóran hlut í 
þeirri þróun,“ segir Viðar.

Er jarðvarmi endurnýjanlegur  
orkugjafi?
Nokkur umræða er og hefur átt sér 
stað um það hvort jarðvarmi sé end
urnýjanleg auðlind. „Þegar slíkt er 
rætt verður að vera skýrt við hvað 

er átt, alþjóðlega er jarðvarminn 
álitinn endurnýjanleg auðlind. Jarð
varmi er í grunninn varmaorka sem 
flæðir frá kjarna jarðarinnar og er 
endurnýjanleg í þeim skilningi sé 
horft til þess tímaramma sem kyn
slóðir horfa til. Hins vegar verður 
að gera greinarmun á auðlindinni 
og nýtingu hennar og þá hvort nýt
ing hennar sé sjálfbær, þ.e.a.s. fær 
auðlindin tækifæri til að endur hlaða 
vatnsbirgðir sínar til að framleiða 
gufu og heitt vatn stöðugt og í lang
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Gekon hóf fyrir hvatningu Mich
aels Porter vinnu við uppbygg
ingu klasasamstarfsins. Háskóla
bíó fylltist og næsta ráðstefna 
var haldin í mars 2013 en hana 
sóttu 600 manns af 40 þjóðernum. 
„IGC 2016 er þriðja ráðstefnan sem 
samstarfið stendur fyrir og er nú 
horft til sérkenna Íslands, fjölnýt
ingarinnar. Undirbúningur hefur 
gengið mjög vel og nú þegar eru 
fleiri þjóðerni sem hafa skrá sig 
til leiks en nokkru sinni, eða um 50 
talsins,“ segir Rósbjörg Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri ráðstefnunnar. 
Hún segir fyrirlesara á IGC 2016 
koma frá öllum heimshornum. „Pró
fessor Michael Porter hefur sýnt Ís
landi og íslenskum jarðvarma sér
stakan áhuga og mun vera með 
eitt af lykilerindum ráðstefnunn
ar. Hann tengir uppgang íslensks 
efnahags við meðal annars fjölnýt
ingu jarðvarmans og reynsla Ís
lendinga passar mjög við annað í 
hans kenningabálki sem hefur verið 
í stanslausri þróun í tæp 40 ár. Auk 
hans má nefna Adnan Z. Amin for
seta IRENA – stærstu alþjóðasam
staka heims á sviði endurnýjanlegr
ar orku. Enn fremur fjallar Rachel 
Kyte frá Bretlandi sem er sérstak
ur aðstoðarmaður Ban KiMoon, 
aðalritara Sameinuðu þjóðanna, 
um mikilvægi uppbyggingar sjálf
bærra orkuauðlinda fyrir heims
byggðina,“ upplýsir Rósbjörg.

Alls eru fyrirlestrar á ráðstefn
unni vel yfir 60, þar sem kafað 
verður ofan í lausnir og áskoranir 
sem fylgja því að hámarka nýtingu 
jarðvarmans og skapa aukin verð
mæti. Rósbjörg segir að áhugamenn 

um endurnýjanlegar orkuauðlindir 
ættu ekki að missa af þessari ráð
stefnu og auðvelt ætti að vera að 
finna áhugverða fyrirlestra fyrir 
hvern og einn.

Árið 2020 verður svo  ráðstefnan 
„World Geothermal Congress“ hald
in hér á landi en hún er á vegum Al
þjóðajarðhitaráðsins (IGA). „Það 
voru annars vegar Jarðhitafélag 
Íslands og hins vegar Samorka 
sem fóru þess á leit við IG að leiða 
umsóknarferli Íslands fyrir að ná 
hingað til lands þessari ráðstefnu. 
Stjórn IG samþykkti það og undir 
forystu minni og Bjarna Pálsson
ar hjá Landsvirkjun tókst Íslandi 

að landa ráðstefnunni í harðri sam
keppni við  fimm aðrar umsóknir 
úr öllum heimsálfum,“ segir Rós
björg en WGC2020 er talin ein 
stærsta ráðstefna sem væntanleg 
er til landsins.

„Þegar litið verður yfir farinn 
veg í lok þessa áratugar má segja 
að Ísland sé orðinn einn helsti al
þjóðlegi umræðuvettvangurinn um 
nýtingu þessa orkugjafa sem er far
inn að stilla sér upp við hlið ann
arra endurnýjanlegra orkugjafa í 
heiminum í dag,“ segir Rósbjörg.

Nú þegar eru vel yfir 600 
manns skráðir á ráðstefnuna og 
koma gestir af nær 50 þjóðernum. 
Næsta IGC og sú fjórða í röðinni 
verður síðan í apríl 2018 þar sem 
fókusinn verður á fjármögnun jarð
varmaverkefna, áhættustýringu og 
tryggingarmál.

Dagskrá IGC 2016 má finna hér 
að neðan.

Porter hefur sýnt 
Íslandi og íslenskum 
jarðvarma sérstakan 
áhuga og mun vera með 
eitt af lykilerindum 
ráðstefnunnar. Hann 
tengir uppgang íslensks 
efnahags meðal annars 
við fjölnýtingu jarð-
varmans.

Rósbjörg Jónsdóttir

Hákon gunnarsson, stofnandi gekon, rósbjörg jónsdóttir, framkvæmdastjóri gekon og igC 2016, og Viðar Helgason, klasa-
stjóri ig. mynd/antOn

Hér má sjá yfirlit yfir þær ráðstefnur sem jarðvarmaklasinn hefur og mun standa 
fyrir allt frá 2010 og fram til 2020.

Ísland umræðuvettvangur jarðvarma
igC 2016 – iceland geothermal Conference er ætlað að undirstrika mikilvægi jarðhita og vekja athygli á þeirri sérstöðu sem Ísland og 
íslenskir fagaðilar búa yfir á þessu sviði. Segja má að ráðstefnuröðin IGC á vegum íslenska jarðvarmaklasans (IG) sé eitt helsta flaggskip 
klasasamstarfsins. Fyrsta ráðstefnan var haldin 2010 og var aðalræðumaður Michael Porter en hann má kalla „guðföður“ klasans.

Phase B  FEASIBILITY

Session B1 – Silfurberg B hall

Risk vs Investment
Session Chair
Harpa Pétursdóttir, BBA Legal

Gunnar Tryggvason
KPMG
What is the value of your Geothermal 
Project Development?

Achim Fischer-Erdsiek 
NW Assekuranz
Geothermal Risk Insurance – 
“It´s all about Standards”

Árni Magnússon
Mannvit
Geothermal Development: Mission 
impossible? or possibly possible.

Patrick Dobson
Lawrence Berkeley National Lab 
The Role of Exploration in Accelerating 
Geothermal Deployment in USA

Atli Björn Þorbjörnsson
BBA Legal
Regulatory Risk

Session B2 – Silfurberg B hall

Finance & Opportunity

Session Chair
Ágústa Ýr Þorbergsdóttir, Navigo

Reynir Jóhannsson 
HS Orka
IDDP - Business Case

Ingi Ingason
Efla Consulting
Turkish Delight - with geothermal 
flavour

Phase A  OPERABILITY

Session A1 – Silfurberg A hall

Resource Operation
Session Chair
Sæunn Halldórsdóttir, ISOR

John Farison
Calpine
Geysir Case study

Hildigunnur H. Thorsteinsson
Reykjavik Energy – OR
Reinjection and induced seismicity

Óskar Pétur Einarsson
Verkís
Stykkishólmur Geothermal District 
Heating

Alvaro Aguilar
CFE Mexico
Operation of the Cerro Prieto Field

Guðni Axelsson
Iceland GeoSurvey ISOR
Olkaría – Kenya

LUNCH BREAK  

Session A2 – Silfurberg A hall 

Operation of Power Plant 

Session Chair:
Inga Dóra Hrólfsdóttir, Veitur

Guðmundur J. Bjarnason 
DMM 
Asset management for geothermal 
plants – what it is and isn´t

Geir Þórólfsson
HS Orka
Case - Svartsengi - Reykjanes

PROGRAM

10:30-12:30    

10:30-10:50

10:55 - 11:15

11:20 - 11:40

11:45 - 12:05

12:10 - 12:30

12:30-13:30

Plenary Session Closing, Silfurberg A & B hall
Keynote: Ásgeir Margeirsson, CEO of HS Orka
Keynote: Professor Michael Porter, Harvard Business School         
Keynote: Adnan Z. Amin, Director - General IRENA 
Closing Speech: Ólafur Ragnar Grímsson, President of Iceland

Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir
Carbon Recycling Int 
CO2 from geothermal gas to 
methanol production

Dr. Jefferson W. Tester
Cornell University 
District Heating System 
at Campus of 30,000

Fida Abu Libdeh
GeoSilica
Utilization of silica in geothermal fluids 
for silica based health products
hase B  FEASIBILITY

Session C3 – Kaldalón hall

District Heating
Session Chair
Carine Chatenay, Verkís

Bjarni Bjarnason 
Reykjavik Energy
District Heating in Reykjavik

Christian Boissavy
GEODEEP
District Heating in Paris

Susan Sun
Arctic Green Energy
District Heating China

Philippe Dumas
EGEC
Market Trend in Europe

Gábor Molnar
Mannvit Kft
Geothermal Heat Utilization 
in Central Europe

Session C4 – Kaldalón hall

Innovation

Session Chair
Halla Hrund Logadóttir, ISE-RU

Birgit Kneschke 
Verne Global Data Centre 
Iceland - How Geothermal Power is 
Transforming the Digital Economy

Arna Pálsdóttir
Cornell University
The co-extraction of lithium & rare 
earth elements from geothermal waters

Souheil Saadi
Haldor Topsoe 
Carbon CO2 revenue stream

Joseph Scherer
GreenFire Energy
Design of a Closed-Loop supercritical 
CO2 Geothermal 

Sigurður H. Markússon
Landsvirkjun 
Krafla - Electricity generation from 
an active volcano

Anthony Hinde 
Exergy
Binary plant retrofitting of a single 
flash steam plant

Dany Batscha
Ormat
The Right Technology For A Geothermal 
Resource, The Puna Example

MORNING BREAK

Session A3 – Silfurberg A hall 

Technical Solutions
Session Chair
Sunna Björg Reynisdóttir, Efla

Elín Hallgrímsdóttir and  
Yngvi Guðmundsson
Mannvit and Verkís 
Geothermal Well Head Units

Dr. Paolo Romagnoli
Enel Green Power
Enel Green Power

Bjarni Már Júlíusson 
ON Power
The Sulfix Project

Vigfús Arnar Jósepsson 
Verkís
Steam Seperation System Development 
Reykjanes - Iceland 

Joseph Bonafin
Turboden
The Velika Ciglena field

LUNCH BREAK

Session A4 – Silfurberg A hall

Case Studies

Session Chair
Hildur Magnúsdóttir, Iceland Drilling

Simon Addison
Mighty River Power
Case Study from New Zealand

Sigurður Ingi Friðleifsson 
Orkusetur 
Transition from fossil fuels to 
renewables in Akureyri

Ásgrímur Guðmundsson
Landsvirkjun
Bjarnarflag - Cascade geothermal 
utilization and further potentials

Albert Genter
ÉS Géorthermie
The Rittershoffen Case Study

COFFEE BREAK

Gestur Bárðarson
Green Energy Geothermal 
The developm. of geoth. power projects; 
Large Scale approach vs Wellhead Approach

Julian McDowell
Jacob Consultancy 
A Time to Drill: Geothermal Drilling Costs 
in a Low Oil Price Climate

Adonai Herrera-Martínez 
EBRD 
Early stage geothermal develop. support: 
PLUTO and EBRD’s experience in Turkey

Session B3 – Silfurberg B hall

Policy
Session Chair
María E Marelsdóttir, Min. Foreign Affairs

Gurbuz Gonul 
IRENA 
Global Geothermal Alliances

Marie Donnelly
European Commission - DG Energy
The European Energy Union

Lauren Boyd
DOE 
Major Initiatives and Future Directions of 
DOE‘s Geothermal Technologies Office

Dr. Meseret Zemedkun
UNEP
East Africa

Carlos Jorquera
Chilean Geothermal Council
New Energy Regulation in the Electric 
Sector – Geothermal Business

Session B4 – Silfurberg B hall

European Cooperation

Session Chair
Anna Lilja Oddsdóttir, Orkustofnun

Danica Maljkovic
Energy Institute Hrvoje Požar
Geothermal Energy in Croatia

Prof. Beata Kepinska
Mineral & Energy Econ. Research Inst.
Geothermal Energy in Poland

Paul Serbanescu
Environment Fund Administration
The RONDINE Programme

Prof. Cornel Antal
University of Oradea
Geothermal Possibilities in Romania

Phase C  PRACTICALITY

Session C1 – Kaldalón hall

Social Impact
Session Chair 
Ragna Árnadóttir, Landsvirkjun

Dr. Loftur Reimar Gissurarson
Reykjavik Geothermal
Social Impact in Ethiopia

Jóna Bjarnadóttir
Landsvirkjun
Theistareykir - New Geothermal 
Power Plant 

Zoltan Salánki 
EU- Fire EGS 
The social impact of an EGS  
demonstration project in Hungary

Dr. Páll Valdimarsson 
PVald ehf.
The Social Impact of Geothermal

Marietta Sander
International Geothermal Associations
COP21 & the Paris Agreement: Implica-
tions for renewables & the geoth. sector

Session C2 – Kaldalón hall

Resource Park

Session Chair
Kristín Vala Matthíasdóttir, HS ORKA

Dr. Halldór G. Svavarsson
Blue Lagoon 
Society Without Waste: Cultivating  
Microalgae with Non-Condensable Gases

Stefán Árnason
Stolt Sea Farm Iceland
Production of Senegalese Sole above 
the Arctic Circle

IGC2016 is focusing on direct usage, how to develop new opportunities and create 
value by maximizing the utilization of the geothermal resource. In colloboration with our 
supporters, speakers and guests, we want to drill deep into three main topics:
OPERABILITY, FEASIBILITY, and PRACTICALITY.

DAY 1    TUESDAY, APRIL 26

WELCOME RECEPTION - EXHIBITION AREA -  HARPA.

Plenary Session Opening Silfurberg A & B hall
Opening Speech: Lilja Alfreðsdóttir, The Minister for Foreign Affairs 
Keynote: Rachel Kyte, CEO of SE4All and Special Representative of the UN Secretary-General
Keynote: Dr. Hörður Arnarson, CEO of Landsvirkjun - National Power Company of Iceland
Plenary Sessions Moderator: Hildigunnur H. Thorsteinsson, MD for Research & Development, OR

COFFEE BREAK SPONSORED BY SPX

DAY 2    WEDNESDAY, APRIL 27

DAY 2    WEDNESDAY, APRIL 27

13:30-18:00: FIELD TRIPS.  19:30-23:00 Network Dinner at Reykjavik Art Museum.

DAY 3    THURSDAY, APRIL 28

Phase A  OPERABILITY Phase B  FEASIBILITY Phase C  PRACTICALITY

DAY 3    THURSDAY, APRIL 28 

11:00-13:00

11.00 - 11:20

11:25 - 11:45

11:50 - 12:10

12:15 - 12:35

12:40-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

14:00-14:20

14:25-14:45

14:45-15:05

15:10-15:30

15:30-16:00

16:00-18:00

08:30 - 10:30

08:30-08:50

08:55 - 09:15

09:20 - 09:40

09:45-10:05

10:10 - 1030

10:30 - 11:00

08:30-10:00    
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Búum okkur undir 
sjálfbæra framtíð

Arion banki er stoltur styrktaraðili Iceland 
Geothermal Conference. Við höfum helgað okkur 
áframhaldandi þróun á sjálfbærum orkulausnum.
 
Ísland er leiðandi á þessu sviði og við nýtum 
sérfræðiþekkingu okkar og reynslu til að veita 
fyrirtækjum, stofnunum og fjárfestum alþjóðlega 
fjármálaþjónustu.



„Við höfum kannað hug erlendra ferðamanna og spurt þá t.d. hvort þeir hefðu áhuga á að heimsækja aflstöðvar ef þeir kæmu 
aftur til landsins. Þar svara 50% spurningunni játandi. Því teljum við þetta í raun ónýtt tækifæri, bæði fyrir orkufyrirtækin og 
ferðaþjónustuna,“ segir Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar. MYND/STEFÁN

Ársfundur Landsvirkjunar fór 
fram um miðjan apríl og var vel 
sóttur. Það sem stendur upp úr 
eftir fundinn, að mati Harðar 
Arnar sonar, forstjóra Landsvirkj-
unar, er sterk fjárhagsleg staða 
fyrirtækisins og gagnlegar um-
ræður um skipulag orkumála hér 
á landi í framtíðinni.

Fjölmörg tækifæri eru fram-
undan fyrir íslensk orkufyrir-
tæki. Þannig eykst stöðugt eftir-
spurn eftir orku, mikil tækifæri 
felast í aukinni samvinnu orku-
fyrirtækja og ferðaþjónustunn-
ar og Ísland er í kjöraðstöðu til að 
halda áfram að vera fyrirmynd á 
alþjóðavettvangi þegar kemur að 
vinnslu og nýtingu orku.

Hörður segir að Íslendingar 
eigi að halda áfram að vera fyr-
irmynd á alþjóðavettvangi þegar 
kemur að orkumálum eins og þeir 
hafa lengi verið. „Ísland er land 
endur nýjanlegrar orku en um 
80% af orkunotkun okkar bygg-
ir á henni. Þannig erum við fyrir-
mynd út á við en þó er mikilvægt 
að hafa í huga að öll heimsbyggð-
in þarf að leggja sitt af mörkum 
enda eru loftslagsmál alþjóðlegt 
úrlausnarefni. Við björgum ekki 
heiminum ein og sér.“

Fjölbreyttari eftirspurn
Eftirspurn eftir orku úr ýmsum 

geirum atvinnulífsins utan stór-
iðju eykst með hverju árinu, að 
sögn Harðar. „Sala orku til stór-
iðju er enn grunnur að starfsemi 
okkar en fjölbreytileikinn hefur 
aukist mikið og fleiri fyrirtæki 
en áður hafa áhuga á að staðsetja 
sig hér á landi. Þar má m.a. nefna 
gagnaverin og græna iðnaðinn og 
aukna notkun rafmagns á almenn-
um markaði, í ferðaþjónustu og 
rafvæðingu í sjávarútvegi. Einn-
ig má nefna að fyrirtækin PCC á 
Bakka og United Silicon í Helgu-
vík, sem tilheyra stóriðju, nota 
einungis 10% af hefðbundinni 
orkunotkun t.d. álfyrirtækja. 
Eftir spurnin er því meiri en fram-
boðið sem gerir þetta umhverfi 
meira krefjandi en um leið áhuga-
vert.“

Frekari tækifæri
Ólíkt því sem margir halda fara 
hagsmunir orkufyrirtækja og 
ferðaþjónustunnar vel saman, að 
sögn Harðar. Hann segir mikil 
samlegðaráhrif hjá greinunum 
tveimur enda heimsækja um 10% 
erlendra ferðamann árlega ýmsar 
virkjanir auk þess að sækja tengd 
söfn og sýningar. „Þessum tveim-
ur greinum er stundum stillt upp 
í umræðunni sem tveimur val-
kostum; hvort viltu orkuiðnað eða 
ferðaþjónustu? Okkur finnst engin 

ástæða til þess enda meiri sam-
legðaráhrif en ógnanir. Við höfum 
kannað hug erlendra ferðamanna 
og spurt þá t.d. hvort þeir hefðu 
áhuga á að heimsækja aflstöðvar 
ef þeir kæmu aftur til landsins. 
Þar svara 50% spurningunni ját-
andi. Því teljum við þetta í raun 
ónýtt tækifæri, bæði fyrir orku-
fyrirtækin og ferðaþjónustuna.“

Lykilatriði í baráttunni
Loftslagssamningar munu hafa 
áhrif á uppbygginu orkuvera á Ís-
landi enda er endurnýjanleg orka 
eitt lykilatriða í baráttunni við 
loftslagsbreytingar. Þar stend-
ur mannkynið frammi fyrir tví-
þættum vanda, að sögn Harð-
ar. „Annars vegar þarf að draga 
úr losun gróður húsalofttegunda 
með breyttri hegðun, minni ferða-
lögum og breyttu neyslumynstri 
sem er líklegast óhjákvæmilegt. 
Hins vegar þarf að nýta sem mest 
endur nýjanlega orku í stað jarð-
efnaeldsneytis. Þrátt fyrir að 
mikil áhersla verði lögð á endur-
nýjanlega orkuvinnslu næstu ára-
tugi er mikilvægt að hafa í huga 
að sú orkuvinnsla hefur umhverf-
isáhrif, hvort sem það er virkj-
un vatnsafls, vind- eða sólarorku. 
Umhverfisáhrifin eru til staðar, 
þótt loftslagsáhrifin séu lítil sem 
engin.“

Fjölmörg tækifæri 
eru fram undan
Íslendingar eiga að halda áfram að vera fyrirmynd á alþjóðavettvangi þegar 
kemur að orkumálum, að mati Harðar Arnarsonar, forstjóra Landsvirkjunar. 
Fjölmörg tækifæri eru fram undan, t.d. í samvinnu við ferðaþjónustuna. 

ORKUSTOFNUN

Hlutverk Orkustofnunar
Stefnumótun í orkumálum
       •  Stjórnvöldum til ráðuneytis
       •  Langtíma áætlanagerð í orkumálum
       •  Standa fyrir orkurannsóknum
       •  Safna, varðveita og miðla gögnum  
           um orkulindir og nýtingu þeirra

Leyfisveitingar
Auðlindanýting
      •  Vatnsorka
      •  Jarðvarmi
      •  Olía og gas 
      •  Jarðefni
      •  Nytjavatn
      •  Ár og vötn

Eftirlit með auðlindanýtingu
Raforkueftirlit
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna
Alþjóðlegt samstarf
      •  EEA Grants - Uppbyggingarsjóður EES
      •  Geothermal ERA NET
      •  World Energy Council
      •  CEER, IGA, IEA
      •  Annað alþjóðlegt samstarf

Orkusjóður
Orkusetur
Niðurgreiðslur á húshitun
Upplýsingamiðlun
Gagnamál, orkunýting, rannsóknir 
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 Þar ber fyrst og 
fremst að nefna 

klínískar rannsóknir á 
lækningamætti Bláa 
lónsins á psoriasis sem 
unnar hafa verið um 
áratugaskeið, sem og 
rannsóknir á virkum inni-
haldsefnum húðvaranna 
á öldrun húðarinnar, sem 
unnar hafa verið í sam-
starfi við erlent rann-
sóknarteymi sem sér-
hæfir sig á því sviði.

 
Ása Brynjólfsdóttir

Bláa lónið er í Auðlindagarðinum 
í Svartsengi og nýtir fyrirtæk-
ið alla auðlindastrauma frá jarð-
varmaveri HS Orku. Gestir Bláa 
lónsins njóta jákvæðra eiginleika 
jarðsjávarins og er hvíti kísillinn 
ómissandi hluti upplifunarinnar.

Ása Brynjólfsdóttir, rannsókn-
ar- og þróunarstjóri Bláa lónsins, 
segir að frekari nýting auðlinda-
straumanna felist í því að heit gufa 
sé nýtt við framleiðslu á salti og 
útblástur frá orkuverinu við fram-
leiðslu á þörungum Bláa lónsins. 
„Fyrirtækið nýtir einnig hina 
hefðbundnu strauma, heitt og kalt 
vatn og rafmagn. Þá eru virk efni 
jarðsjávarins, kísill, sölt og þör-
ungar, lykilefni í húðvörum Bláa 
lónsins,“ segir Ása.

Blue Lagoon húðvörur
Að sögn Ásu byggja húðvörur 
Bláa lónsins á jarðhitavökvanum 
og virkum efnum hans. „Í hrá-
efnavinnslu Bláa lónsins fer fram 
vinnsla á virkum efnum jarðsjáv-
arins: kísil, söltum og þörungum 
til nota í húð- og heilsuvörur fyrir-
tækisins. Vinnsluferlar eru sjálf-
bærir og umhverfisvænir,“ segir 
hún.

Útblæstri breytt í háverðsafurð
Bláa lónið er leiðandi hér á landi í 
ræktun smáþörunga, en fyrirtæk-
ið hefur ræktað þörunga í 20 ár. 
Þörungarnir eru ræktaðir í þar 
til gerðum ljóstillífunarbúnaði við 
stýrðar aðstæður. „Við hjá Bláa lón-
inu stigum mikilvægt skref þegar 
við hófum að nýta CO2-ríkt jarð-
varmagas frá jarðvarmaveri HS 
Orku við ræktun þörunga. Að um-
breyta útblæstri jarðvarmavers í 

háverðsafurðir, líkt og gert er hér 
á iðnaðarskala, er einstakt á heims-
vísu,“ segir Ása.

Öflugt vísindastarf
Bláa lónið hefur allt frá stofnun 
fyrirtækisins lagt ríka áherslu á 
rannsóknir á vistkerfi lónsins og 
virkni þeirra náttúrulegu efna 
sem þar er að finna. „Þar ber 
fyrst og fremst að nefna klínísk-
ar rannsóknir á lækningamætti 
Bláa lónsins á psoriasis sem unnar 
hafa verið um áratugaskeið, sem 
og rannsóknir á virkum innihalds-
efnum húðvaranna á öldrun húðar-
innar, sem unnar hafa verið í sam-

starfi við erlent rannsóknarteymi 
sem sérhæfir sig á því sviði,“ segir 
Ása en Bláa lónið hefur m.a. gert 
rannsóknir í samstarfi við Jean 
Krutmann prófessor, einn fremsta 
sérfræðing heims á sviði öldrunar 
húðarinnar. „Áralöng þekkingar-

uppbygging styrkir áframhaldandi 
nýsköpun og vöruþróun innan Bláa 
lónsins og gerir fyrirtækið sam-
keppnishæfara.“

Einkaleyfi
Bláa lónið hefur fengið bæði evr-

ópskt og bandarískt einkaleyfi á 
snyrtivörum og lyfjum sem byggja 
á sérstökum blágrænþörungum. 
Einkaleyfin fela í sér viðurkenn-
ingu á þróunarstarfi Bláa lónsins 
og nýnæmi og uppfinningagildi 
varanna.

Bláa lónið – fjölnýting jarðvarmans
Bláa lónið er einstakt dæmi um fjölnýtingu og sjálfbæra nýtingu jarðvarmans, og jafnframt gott dæmi um það hvernig vinna má með 
náttúruauðlindir til verðmætasköpunar. National Geographic valdi Bláa lónið sem eitt af 25 undrum veraldar.

Ása Brynjólfsdóttir, rannsóknar- og þróunarstjóri Bláa lónsins, segir gesti lónsins njóta jákvæðra eiginleika jarðvarmans.

Nýtt verkefni á Montserrat
Jarðboranir hf. skrifuðu í byrjun 
apríl undir samning um borun á 
eyjunni Montserrat í Karíbahafi. 
Þetta er þriðja jarðhitaholan sem 
boruð verður á svæðinu en Jarð-
boranir boruðu fyrstu tvær hol-
urnar árið 2013. Verkefnið felst 
í borun á 2.700 metra djúpri holu 
og fer það eftir afköstum holunn-
ar hvort hún verður notuð sem 
niðurrennslishola eða vinnslu-
hola.

Það er afar ánægjulegt fyrir 
Jarðboranir að hefja aftur starf-
semi á Montserrat og vera þátt-
takandi í að gera eyjuna sjálf-

bæra í orkuframleiðslu með 
umhverfisvænum kosti sem jarð-
hitinn er. Í dag er öll orka á eyj-
unni framleidd með innfluttri 
olíu sem keyrð er á dísilrafstöðv-
um.

Áætlað er að borun hefjist í 
ágúst 2016, en undirbúningur 
er nú þegar í fullum gangi
Jarðboranir skrifuðu í byrjun 
árs undir samning við Lands-
virkjun um borun á 10 jarð-
hitaholum á Þeistareykjum og í 
Kröflu. Verið er að flytja borinn 
Óðin til Íslands frá Nýja-Sjálandi 
til að vinna við þetta viðamikla 

verkefni. Að auki er borinn Þór 
að hefja verkefni fyrir Orku nátt-
úrunnar í apríl og mun í fram-
haldinu bora fyrir HS Orku hf. 
síðar á árinu.

Níkaragva og Filippseyjar
Borinn Týr hefur frá því í sept-
ember 2015 unnið við fram-
kvæmd samnings fyrir fyrirtæk-
ið Polaris í Níkaragva um borun 
á tveimur jarðhitaholum og við-
gerð á fjórum holum þar í landi. 
Jarðboranir hafa einnig verið 
með verkefni á Filippseyjum sem 
er nýlokið en von er á áframhald-
andi verkefnum þar í landi.

Jarðboranir hf. í verkefnum víða um heim
Jarðboranir taka þátt í ýmsum verkefnum bæði hér heima og erlendis. Þar á meðal í nýju verkefni á Montserrat.

Jarðboranir skrifuðu í byrjun árs undir samning við Landsvirkjun um borun á 10 
jarðhitaholum á Þeistareykjum og í Kröflu. 
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Það er í raun stór-
brotið að geta nýtt 
eldvirk svæði á Íslandi til 
þess að framleiða heitt 
vatn og rafmagn. Að 
geta sótt þann kraft sem 
býr í jörðinni fyrir neðan 
okkur hljómar í eyrum 
margra eins og vísinda-
skáldsaga eða fjarlæg 
framtíðarsýn þegar stað-
reyndin er að Íslendingar 
hafa nýtt sér þessa 
orkulind með góðum 
árangri í áratugi.

Marta Rós Karlsdóttir 

Íslendingar hafa verið í farar-
broddi jarðhitanýtingar um langt 
árabil. Engin þjóð sækir jafn stór-
an hluta orkunotkunar sinnar í 
varmann í iðrum jarðar. Ávinn-
ingurinn fyrir almenning liggur 
hvort tveggja í ódýrri húshitun 
og rafmagni og þeim umhverfis-
lega ávinningi sem jarðhitanýting-
unni fylgir umfram nýtingu jarð-
efnaeldsneytis. Lagning hitaveitu 
í Reykjavík var bylting, sem skil-
aði sér í auknum lífsgæðum; minni 
mengun, bættu heilsufari, sparn-
aði við húshitun og minnkun á 
losun gróðurhúsalofttegunda. Í 
seinni tíð hófst einnig framleiðsla 
rafmagns í virkjunum á háhita-
svæðum sem skila áreiðanlegri og 
stöðugri framleiðslu rafmagns, og 
svala nú um þriðjungi af raforku-
þörf fyrirtækja og almennings í 
landinu.

Jarðhitanýtingunni hafa fylgt 
bæði tækifæri og áskoranir. Hvað 
eftir annað í um 100 ára tækniþró-
unarsögu jarðhitanýtingar hér á 
landi hafa komið upp nýjar áskor-
anir fyrir vísinda- og tæknifólk að 
ráða fram úr.

Eins og vísindaskáldsaga fyrir 
sumum
Verkfræðingurinn Marta Rós 
Karlsdóttir er forstöðumaður Auð-
linda hjá Orku náttúrunnar. Eitt af 
viðfangsefnum hennar er að vinna 
að aukinni sjálfbærni jarðhitanýt-
ingar fyrirtækisins á Hengils-
svæðinu þar sem ON rekur tvær 
stærstu jarðvarmavirkjanir lands-
ins, Nesjavallavirkjun og Hellis-
heiðarvirkjun. Í sjálfbærninni 
felst að reksturinn standist um-
hverfiskröfur, hann þarf að bera 
sig fjárhagslega og starfsemin 
verður að vera í sátt við samfé-
lagið sem hann þjónar. Það er því 
í mörg horn að líta í vinnunni hjá 
Mörtu Rós.

„Það er í raun stórbrotið að geta 
nýtt eldvirk svæði á Íslandi til 
þess að framleiða heitt vatn og raf-
magn,“ segir Marta Rós. „Að geta 
sótt þann kraft sem býr í jörðinni 
fyrir neðan okkur hljómar í eyrum 

margra líkt og vísindaskáldsaga 
eða fjarlæg framtíðarsýn þegar 
staðreyndin er að Íslendingar 
hafa nýtt sér þessa orkulind með 
góðum árangri í áratugi. Íslend-
ingar eru þar meðal frumkvöðla. 
Þessu fylgir að við höfum bæði 
uppgötvað kosti og einnig áskor-
anir jarðhitanýtingar á undan 
öðrum og þurft að sinna nýsköpun 
og tækniframförum á eigin spýtur. 
Það hefur skilað okkur miklu og sú 
þekking sem býr í sérfræðingum 
okkar í jarðhitatækni og auðlinda-

nýtingu er afar verðmæt. Þær 
áskoranir sem við stöndum helst 
frammi fyrir nú eru brennisteins-
vetni, skjálftavirkni og sú eilífa 
jafnvægislist sem sjálfbær nýt-
ing auðlindarinnar er. Orka nátt-
úrunnar hefur tekist á við þessar 
áskoranir af festu,“ segir Marta 
Rós og rekur nánar hvað hún á við.

Áskoranir leiða til alþjóðlegrar 
nýsköpunar og þróunar
Nýtingu jarðhitans fylgir losun 
jarðhitalofttegunda, sérstaklega 

á háhitasvæðum. Hvimleiðasta 
lofttegundin er brennisteinsvetn-
ið, sem fylgir óþægileg hveralykt. 
Eftir að rekstur Hellisheiðar-
virkjunar hófst árið 2006 fór að 
bera á umkvörtunum vegna auk-
ins styrks brennisteinsvetnis. 
„Árið 2011 lýstum við því yfir að 
brennisteinsvetnið væri stærsti 
umhverfisvandi sem við ættum 
við að glíma,“ segir Marta Rós og 
rifjar upp að sú skoðun hafi verið 
uppi að fyrirtækið ætti að leysa 
vandann með hefðbundnum iðn-
aðarlausnum. „Við þrjóskuðumst 
við og bentum á að með þeim væri 
vandinn eingöngu fluttur til, ekki 
leystur. Eftir stæðu haugar brenni-
steins eða tankar af brennisteins-
sýru, sem lítill markaður er fyrir.“

Nýsköpunar- og þróunarverk-
efnið CarbFix, sem felst í bind-
ingu koltvísýrings í hraunlögum 
á Hellisheiðinni, hafði komið ON 
á spor betri lausnar. Að því höfðu 
íslenskir og erlendir vísindamenn 
unnið um nokkurra ára skeið. „Vís-
indafólkinu okkar hjá OR og ON 
sýndist að hægt væri með sömu 
aðferð og þróuð var í Carb Fix – 
að leysa lofttegundina upp í vatn 
og dæla djúpt niður í berggrunn-
inn – að binda brennisteinsvetn-
ið varan lega ofan í jarðhitageym-
inum, þaðan sem það kom,“ segir 
Marta Rós. Skemmst er frá því að 
segja að þetta hefur tekist. Árið 
2015 var fyrsta heila rekstrar-
ár lofthreinsistöðvar við Hellis-
heiðarvirkjun og nú er verið að 
tvöfalda afköst hennar. Þúsund-
ir tonna af brennisteinsvetni og 
raunar koltvísýringi líka hafa nú 
verið bundin í berglögunum við 
Hellisheiðarvirkjun í formi glópa-
gulls og kalsíts, og hefur aðferð-
in vakið athygli vísindasamfélags-
ins um allan heim. Loftmælingar 
á styrk brennisteinsvetnis í byggð 
í grennd við virkjunina sýna líka 
að styrkur þess hefur ávallt stað-
ist þau hertu reglugerðamörk sem 
sett voru um mitt ár 2014.

Aðrar áskoranir hafa verið í 
niðurdælingu, sem síðla árs 2011 
fylgdi skjálftavirkni við Hellis-

heiðarvirkjun sem fannst í byggð, 
þá sérstaklega í Hveragerði. Marta 
Rós og jarðhitasérfræðingar ON 
og OR hafa unnið að því í samráði 
við sveitarstjórnir, jarðvísinda-
fólk Veðurstofunnar og Almanna-
varnir að þróa verklag við niður-
dælinguna til að draga úr hættu á 
skjálftum. „Skemmst er frá því að 
segja að frá því við tókum upp nýja 
verklagið hafa ekki orðið skjálft-
ar sem fundist hafa í byggð, þótt 
við höfum þó nokkrum sinnum 
varað við því að þeir gætu orðið. 
Við munum því áfram fylgja verk-
laginu fast eftir og reka svæðið 
með þeirri varúð sem það heimt-
ir,“ segir Marta Rós.

Tækifærin fram  undan
Orka náttúrunnar skrifaði undir 
loftslagsyfirlýsingu Festu og 
Reykjavíkurborgar veturinn 
2015 í aðdraganda Parísarfund-
arins fræga þar sem biðlað var 
til leiðtoga heims að leggja allt 
sitt af mörkum til að sporna við 
hlýnun jarðar. Þótt losun gróður-
húsalofttegunda sé tiltölulega lítil 
frá jarðhitavirkjunum og nýting 
endur nýjanlegra orkulinda líkt og 
jarðvarmans sé áríðandi, vill ON 
leggja sitt af mörkum í þeirri bar-
áttu. Eru þar margvíslegar lausn-
ir í sjónmáli.

Nú stefnir ON einnig að fjölnýt-
ingu á þeim efnisstraumum sem 
frá jarðhitaauðlindunum koma og 
skapa þannig fjölbreyttari verð-
mæti. Slík fjölnýting þekkist vel 
til dæmis á Reykjanesskaga þar 
sem blómleg fyrirtæki hafa risið 
við hlið orkuframleiðslunnar.

Að takast á við áskoranir og 
sjá tækifæri í þeim hefur skilað 
jarðhitasamfélaginu miklu virði 
í formi þekkingar, nýsköpunar 
og þróunar og mun stuðla að því 
að jarðhitanýting á Íslandi verði 
áfram í fararbroddi í heiminum. 
Íslenskir jarðhitasérfræðingar 
munu halda áfram að deila þekk-
ingu sinni með starfssystkinum 
sínum víða um heim svo aðrir njóti 
góðs af þeim mikilvægu verkefn-
um sem unnið er að hér á landi.

Áskoranir og tækifæri í jarðhitanýtingu
Orka náttúrunnar rekur tvær stærstu jarðvarmavirkjanir landsins, Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun á Hengilssvæðinu. Þekking, 
nýsköpun og þróun í nýtingu jarðvarma er lykillinn að sjálfbærri nýtingu auðlindarinnar. 

Marta Rós Karlsdóttir, forstöðumaður 
Auðlinda hjá Orku náttúrunnar.  
MYND/PJETUR

Háhitaholur á Hengilssvæðinu sækja gufu og vatn úr jarðhitageyminum svo hægt 
sé að framleiða bæði rafmagn og heitt vatn. Úr holunum koma einnig jarðhitaloft-
tegundir sem ON hyggst þróa aðferðir við að nýta til frekari verðmætasköpunar.

ON rekur net hraðhleðslustöðva til að styðja við bílaeigendur sem kjósa í 
síauknum mæli að ferðast um á rafbíl og ýta undir þróun rafbílanotkunar á Íslandi. 
Einnig hefur fyrirtækið sett sér markmið í notkun rafbíla í starfsemi sinni.

Hjá ON starfar fjölbreyttur hópur starfsfólks og mikil áhersla er lögð á jafnréttismál. Á sumrin ganga sumarstarfsmenn til 
liðs við fyrirtækið og sinna mörgum mikilvægum verkefnum, svo sem landgræðslu, tækniverkefnum og öðrum sérhæfðum 
störfum.

AðgErðir ON í 
lOfTslAgsmÁlum
l Hraðhleðslustöðvar sem stuðla að umhverfisvænni samgöngum.
l Rafbílavæðing eigin bílaflota.
l Jarðhitaboranir með rafmagni í stað olíu.
l Viðgerðir á hverflum heimafyrir í stað þess að senda til útlanda.
l Endurheimt staðargróðurs á virkjanasvæðum.
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Við erum 
öll tengd við 
náttúruna

Við erum heppin að náttúran skuli sjá okkur fyrir meira en nóg af orku til að létta okkur lífið svo um 
munar. Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra lands manna á samkeppnishæfu verði 
og sér höfuðborgarbúum fyrir heitu vatni. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is
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Í Indónesíu höfum 
verið að vinna fyrir 
stóran alþjóðlegan aðila 
síðustu árin við að skoða 
möguleika á því að nýta 
jarðhita í staðinn fyrir 
olíu og kol.

J. Rúnar Magnússon

„Við hjá EFLU höfum stækkað tölu
vert undanfarið og erum nú um 
300 manns hjá fyrirtækinu, með 
starfstöðvar víða um land og er
lendis. Jarðvarmasvið EFLU hefur 
unnið náið með innlendum og er
lendum sérfræðingum við þróun og 
uppbyggingu jarðvarmaverkefna. 
Meðal innlendra aðila má nefna 
ÍSOR, Reykjavík Geothermal, Bor
félag Íslands, KPMG, Bláa lónið og 
orkufyrirtæki landsins. Stærsta 
innlenda jarðvarmaverkefni okkar 
þessa dagana er aðkoma að virkjun 
Landsvirkjunar á Þeistareykjum.

Undanfarið höfum við hjá EFLU 
unnið náið með bandarískum sér
fræðingum að jarðvarmaverkefn
um en samstarfið hófst í Tyrklandi. 
Þessi sérfræðifyrirtæki eru Geo
logica Geothermal Group, Vez ades 
& Associates og tengdir sérfræð
ingar á þessu sviði. Í kjölfar tveggja 
velheppnaðra verkefna í Tyrk
landi, ákváðum við að auka mark
visst samstarfið og höfum við boðið 
með þeim í ýmis jarðhitaverkefni 
víða um heim, með góðum árangri. 
Saman vinnum við nú að tveimur 
verkefnum, annars vegar Suswa í 
Kenýa á vegum Þróunarsamvinnu
stofnunar Íslands og hins vegar 
verkefni í Chile á vegum ítalska 
fyrirtækisins Enel. En gaman er 

að segja frá því að verkefnið í Chile 
er eitt af fyrstu jarðhitaverkefnum 
þar í landi. Samstarfið hefur gengið 
afar vel og við erum að auka þekk
ingu í hópnum og þróunin á eftir að 
aukast og fara lengra. Á hvaða formi 
samstarfið verður á eftir að koma 
í ljós. Við hjá EFLU viljum kynna 
þessa samstarfsaðila til leiks hér á 
Íslandi,“ útskýrir Rúnar.

Afríka og Indónesía
EFLA og samstarfsaðilar hafa einn
ig unnið saman að stórum verkefn
um í Indónesíu og stefna á frek
ara samstarf í Afríku. „Í Indónesíu 
höfum verið að vinna fyrir stóran 
alþjóðlegan aðila síðustu árin við 
að skoða möguleika á því að nýta 
jarðhita í staðinn fyrir olíu og kol, 

og gera framleiðsluna umhverfis
vænni. Þá höfum við einnig sett fók
usinn á Afríku og erum að vinna í 
verkefnum í Kenýa og skoða mögu
leika á verkefnum í Tansaníu og 
Eþíópíu,“ segir Rúnar. Við á EFLU 
höfum einnig unnið töluvert með 
fjárfestingarsjóðum við þróun á 
jarðvarmaverkefnum á upphafs
stigum. Þar höfum við stillt upp 
verkefnum í samræmi við áhættu
þol fjárfesta og getu til fjármögn
unar. Í slíkum verkefnum höfum við 
séð um forhönnun, hagkvæmnimat 
á virkjunarkostum og verkefnastýr
ingu.“

Innlend verkefni
„Á Íslandi höfum við unnið að 
ýmiss konar jarðhitaverkefnum en 
á smærri skala. Mín fyrstu kynni af 
jarðhita voru í kringum árið 1990. 
Þá vann ég við hönnun og uppsetn
ingu á svokölluðum tvívökvakerf
um (e. binary) fyrir hitaveitu Suður
nesja í Svartsengi til að nýta gufu 
sem fór ónýtt út í loftið. Þessi tækni 
er notuð um allan heim til að ná 
betri nýtingu úr jarðhitakerfum og 
í dag er farið að horfa nánar á þessa 
tækni hér heima,“ segir Rúnar. „Ég 
held að lághitaorkuver eigi og muni 
verða mun algengari hér á Íslandi 
eftir nokkur ár.“

Stór verkefni  
í Afríku og Indónesíu
J. Rúnar Magnússon, fagstjóri jarðvarmasviðs EFLU, gekk til liðs við fyrirtækið 
fyrir sjö árum. Rúnar hefur markvisst byggt upp jarðvarmasvið innan fyrirtækisins 
og eru verkefni EFLU bæði innanlands og utan. Fram undan eru mörg spennandi 
verkefni tengd jarðvarma víðsvegar um heim, meðal annars í Afríku. 

J. Rúnar Magnússon, fagstjóri jarðvarmasviðs EFLU, hefur markvisst byggt upp 
jarðvarmasvið innan fyrirtækisins og eru verkefni EFLU bæði innan lands og utan.  
FRéttAbLAðIð/PJEtUR
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Öll jarðhitaráðgjöf 
á einum stað

Mannvit er leiðandi ráðgjafi  á sviði jarðhitanýtingar. Sérfræðingar okkar hafa áratugareynslu í þróun tæknilausna, jarðvísindum, 
borráðgjöf, umhverfi sráðgjöf og verkefnastjórnun. 

Með þverfaglegri þjónustu getur Mannvit stutt við jarðhitaverkefni á öllum verkstigum og um leið lækkað kostnað, sparað tíma 
og haldið áætlun.
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Rökstólar
og ræðupúlt
Fjölbreytt 
aðstaða 
fyrir litla og
stóra fundi
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Ríma 
fundarsalur A/B

Sætafjöldi
130/66 sæti (leikhúsuppröðun)
100/50 sæti (skólastofuuppröðun)
72/32 sæti (kabarett)
90/40 sæti (hringborð)
144/72 manns (móttaka)
 
Salnum er hægt að skipta upp í tvö minni  
fundarherbergi, herbergi A og herbergi B.

Tækjabúnaður sem fylgir
Myndvarpi, sýningartjald, hljóðbúnaður  
fyrir talað mál, hljóðnemi í púlti og tölva  
fyrir kynningar.

Stemma og Vísa
fundarherbergi

Sætafjöldi
20/44 sæti (leikhúsuppröðun)
12/28 sæti (skólastofuuppröðun)
16 sæti (fundarborð)

Herbergi 1+2 og 3+4 má sameina.

Tækjabúnaður sem fylgir
Myndvarpi, sýningartjald, flatskjár, hljóð  
fyrir tölvur, tölva fyrir kynningar, tússtafla  
og flettispjald.

Kaldalón 
fundarsalur

Sætafjöldi
195 sæti (leikhúsuppröðun)
Fastar sætaraðir með áföstum borðum
sem leggja má niður

Tækjabúnaður sem fylgir
Myndvarpi, sýningartjald, hljóðbúnaður  
fyrir talað mál, kastari á púlt/svið, hljóðnemi  
í púlti og tölva fyrir kynningar.

Fyrirspurnir um ráðstefnur og fundi: radstefnur@harpa.is eða 528 5060

Harpa tónlistar-  
og ráðstefnuhúsið  
í Reykjavík

Austurbakki 2
101 Reykjavík
528 5000

Miðasala
528 5050 

www.harpa.is/fundir



Hlutverk okkar er að leiðbeina þarlendum 
stjórnvöldum við að nýta það fjármagn sem 

sjóðurinn hefur til umráða til góðra verka. Sam-
starfið hefur reynst farsælt í gegnum árin og það 
hafa verið forréttindi að kynnast rísandi þjóðum 
Evrópu á 21. öldinni sem eru að átta sig á mögu-
leikum jarðhitans.

Jónas Ketilsson

Jónas segir Íslendinga byggja á langri og farsælli orkusögu sem önnur lönd geti hagnýtt. Hér er hann við uppistöðulónið Elliðavatn í Kópavogi. MYND/PJETUR

Allt frá gildistöku EES-samnings-
ins hafa EFTA-ríkin innan EES, 
Noregur, Ísland og Liechtenstein, 
skuldbundið sig til að leggja sitt 
af mörkum til að draga úr félags-
legum og efnahagslegum ójöfnuði 
á Evrópska efnahagssvæðinu. Í 
því felst að þessi lönd fjármagna í 
gegnum sérstakan uppbyggingar-
sjóð ýmsar umbætur og uppbygg-
ingu í þeim aðildarríkjum ESB 
sem lakar standa í efnahagslegu 
tilliti. Eru það allt lönd í Suður- 
og Austur-Evrópu. Noregur fjár-
magnar meirihluta sjóðsins en Ís-
land leggur til allt að einn millj-
arð á ári.

Sjóðurinn styður við uppbygg-
ingu á sviði umhverfismála, lofts-
lagsmála, endurnýjanlegrar orku, 
heilbrigðismála, menntunar og 
menningar svo eitthvað sé nefnt.  
Af 150 áætlunum á vegum sjóðsins 
eru sjö á sviði endurnýjanlegrar 
orku. Frá árinu 2010 hefur Orku-
stofnun, að beiðni utanríkisráðu-
neytisins, haft aðkomu að og tekið 
þátt í mótun og framkvæmd orku-
áætlana í Ungverjalandi, Rúmen-
íu og Portúgal. „Hlutverk okkar er 
að aðstoða og leiðbeina þarlendum 
stjórnvöldum við að nýta það fjár-
magn sem sjóðurinn hefur til um-
ráða til góðra verka  en við höfum 
lagt mikla áherslu á að styrkja 
jarðhitaveitur að íslenskri fyrir-
mynd og höfum bent samstarfs-
löndum okkar á tækifæri sem 
liggja í því að nýta jarðhita til hús-
hitunar,“ segir Jónas Ketilsson, 
yfir verkefnisstjóri Orkustofnun-
ar og staðgengill orkumálastjóra.

Höfum mikið fram að færa
Jónas segir Íslendinga byggja á 
farsælli sögu við uppbyggingu 
hitaveitna sem önnur ríki geti hag-
nýtt. Mikil verðmæti felist í þekk-
ingu og reynslu íslenskra sérfræð-
inga. Þjóðhagslegur ávinningur 
af nýtingu jarðhita í stað olíu á Ís-
landi er metinn um 89 milljarðar 
á árinu 2014 eða 4,5% af vergri 
landsframleiðslu og uppsafnað-
ur í heila öld um 2.680 milljörð-
um króna. Þess má geta að í dag 
er rafhitun dýrari en olíuhitun án 
niðurgreiðslna og því ljóst að ef 
ekki væri fyrir jarðhitann myndi 
hitareikningur landsmanna vera 
umtalsvert hærri. Ef einvörðungu 
er horft til meðalverðs á orku til 
húshitunar frá hitaveitu í Evrópu, 
Bandaríkjunum, Suður-Kóreu og 
Japan sést að á Íslandi er hita-
veitureikningurinn umtalsvert 
lægri en á Norðurlöndunum.

Módel sem virkar
„Hitaveita Reykjavíkur var sett 
á laggirnar árið 1930. Starfsem-
in gekk vel og með tilkomu henn-
ar var hægt að fá jarðhita til hús-
hitunar á mun betri kjörum en 
áður. Menn áttuðu sig á því að 
til að missa ekki fólk úr sveitum 
þyrfti að styrkja hitaveitur utan 
höfuðborgarsvæðisins og í þeim 
tilgangi setti íslenska ríkið jarð-
hitasjóð á laggirnar, sem síðar 
rann inn í Orkusjóð.  Í fyrstu var 
kveðið á um að styrkja eingöngu 
hitaveitur utan höfuðborgasvæð-
isins  til að jafna kjör eftir búsetu. 
Með tilkomu sjóðsins var hægt 
að tryggja allt að áttatíu prósent 
af stofnkostnaði við orkuöflun og 
dreifingu og gerði hann sveitarfé-
lögum úti á landi kleift að ráðast í 

hitaveituframkvæmdir sem ann-
ars hefðu ekki orðið. Ríkið tók með 
öðrum orðum þátt í áhættunni og 
sveitarfélögin gátu lagst í leit og 
boranir. Örugg fjármögnun var 
því frá upphafi lykillinn að fram-
gangi mála,“ útskýrir Jónas. 

Þetta fyrirkomulag hefur  hald-
ið sér allar götur síðan og niður-
greiðir ríkið umframkostnað sem 
einstaklingur sem ekki hefur að-
gang að jarðhitavatni þarf að 
greiða. Hann þarf því ekki að 

borga meira en sá sem býr á jarð-
hitasvæði. Eins er hægt að sækja 
um styrki til hitaveituvæðingar 
þar sem hana vantar. 

„Um miðja síðustu öld höfðu 
menn því komið fram með módel 
sem virkar enn í dag bæði hér 
heima og erlendis,“ segir Jónas 
en í samstarfi Orkustofnunar við  
Rúmeníu og Ungverjaland hefur 
einmitt verið lögð áhersla á að 
kynna þær leiðir sem Ísland fór 
og þann fjárhagslega ávinning 

sem það hafði í för með sér að nota 
frekar innlenda orkugjafa í stað 
innfluttra. Forsendur hitaveitu-
væðingarinnar voru þó ekki síður 
umhverfislegar. Mikil kolameng-
un var yfir höfuðborginni á árum 
áður og náðist að bæta loftgæði 
umtalsvert og draga jafnframt úr 
kolefnislosun. Ísland myndi losa 
um 18 milljónir tonna af koldíox-
íði með nýtingu olíu í stað vist-
vænna orkugjafa. Þess má geta 
að öll losun af mannavöldum á Ís-
landi er um 3,5 milljónir tonna á 
ári hverju. Meðalbinding koldíox-
íðs í íslenskum skógum er talin 
vera um 4,4 tonn á hektara á ári, 
yfir 90 ára vaxtartíma skógarins. 
Tæpan helming landsins þyrfti því 
að þekja ef sama árangri ætti að 
ná með skóglendi.

Aðspurður segir Jónas öll lönd 
vitanlega ekki hafa sama mögu-
leika til að nýta jarðhita. „Mögu-
leikarnir í samstarfslöndum okkar 
eru þó töluverðir og þar er víða að 
finna jarðhita sem hægt er að nýta 
á hagkvæman hátt og bæta loft-
gæði í leiðinni.“

Miklir hagsmunir
Hann segir það geta verið mikið 
hagsmunamál en mörg lönd reiða 
sig á innflutt gas sem kemur að 
hluta frá Rússlandi. „Það er því 
ekki síst mikilvægt út frá orku-
öryggi og til að tryggja sjálfstæði 
landsins að reyna frekar að nýta 
innlenda orkugjafa. Land sem 
tryggir auðlindir sínar og hag-
kvæma nýtingu þeirra er komið 
með ákveðnar undirstöður fyrir 
samfélagið sem það getur byggt 
á. Í tilfelli Íslands held ég að jarð-
varmanýting okkar hafi verið ein 
af forsendum þess að við komumst 
jafn hratt út úr fjármálahruninu 
og raunin varð.  Við þurftum ekki 
á ögurstundu að nýta dýrmætan 
gjaldeyri til orkuinnflutnings til 

húshitunar. Í neyð getur þetta því 
skipt verulegu máli,“ segir Jónas.

Margvísleg verkefni
Verkefnin sem Orkustofnun kemur 
að eru margvísleg og er reynt að 
horfa til þeirra möguleika sem 
eiga við á hverjum stað fyrir sig. Í 
Portúgal er verið að reisa þriggja 
megavatta jarðhitavirkjun á eyj-
unni Tecreira en þar hefur hing-
að til verið stuðst við innflutta olíu 
til raforkuvinnslu. Nýja virkjunin 
mun því að sögn Jónasar breyta 
miklu. Í Búkarest í Rúmeníu er svo 
verið að tengja borholu við spítala 
sem áður nýtti jarðefnaeldsneyti. 
„Það mun auka lífsgæði bæði 
starfsfólks og sjúklinga sem fá nú 
örugga orkulind sem er óháð ytri 
áhrifum,“ segir Jónas en í Rúm-
eníu hefur Orkustofnun auk þess 
tekið þátt í uppbyggingu vatnsafls-
virkjana.

Áhersla á að auka þekkingu
Þá leggur stofnunin áherslu á að 
auka þekkingu landanna svo þau 
geti sjálf hagnýtt eigin orkulindir. 
Í þeim tilgangi býður Orkustofnun 
upp á sérfræðinám við Jarðhita-
skóla Sameinuðu þjóðanna og í ár 
er von á sex nemendum frá Ung-
verjalandi og fjórum frá Rúmeníu. 
Á síðustu tveimur árum hafa auk 
þess allnokkrir Portúgalar stund-
að nám við skólann. Þar að auki 
hefur verið lögð áhersla á lengra 
nám við bæði Háskóla Reykjavík-
ur og Háskóla Íslands.

Framtíðarverkefni
Fleiri lönd munu svo bætast við en 
Orkustofnun hefur hafið tvíhliða-
samstarf við Króatíu og Slóvak-
íu og mögulega Pólland en þar er 
verið að skoða hvort sams konar 
orkuáætlanir séu fýsilegar í þeirra 
löndum og hvernig EES-sjóðurinn 
getur lagt sitt af mörkum. 

Orkureikningurinn vegur tífalt 
í Rúmeníu miðað við Ísland
Íslensk hjón með tvö börn á framfæri sem búa í 100 fermetra íbúð og eru með meðaltekjur verja 1,4% af ráðstöfunartekjum sínum í hita 
og rafmagn. Á sama tíma ver sama fjölskylda í Rúmeníu 14% í hita og rafmagn. Þetta er ein af ástæðum þess að eftirspurn er eftir 
aðkomu Orkustofnunar í orkuáætlunum í Ungverjalandi, Rúmeníu og Portúgal. Þar er mikill vilji til að koma á fót m.a. jarðhitaveitum að 
íslenskri fyrirmynd til að draga úr kostnaði, félagslegum ójöfnuði og bæta loftgæði í baráttunni við hlýnun jarðar.

Lúðvík S. Georgsson, forstöðumaður Jarðhitaskólans, ásamt nemendunum Kristóf 
P. Boda, Zoltán Békés, Domokos Pásztor, Zsófia E. Unyi, Anna Medgyesy, András 
Kovács, Ionut E. Tanase, Andrei Lup og Valentin-Cristian Petrica sem verða á 
Íslandi næstu sex mánuði í sérhæfingu hver á sínu sviði. 
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FASTEIGNIR.IS
17. tbl. Mánudagur 25. apríl 2016

Nýjar siðareglur hafa verið settar 
fyrir félagsmenn Félags fasteigna-
sala.

Að sögn Grétar Jónassonar, 
framkvæmdastjóra Félags fast-
eignasala, liggur mikil vinna að 
baki hinum nýju siðareglum. 
Margir fasteignasalar hafa komið 
að þeirri vinnu auk þess sem 
Vilhjálmur Árnason, prófessor 
í heimspeki og sérfræðingur á 
þessu sviði, veitti aðstoð.

Í nýjum lögum um sölu fast-
eigna felldi Alþingi niður þá 
skyldu að hver einasti fasteigna-
sali væri skyldugur til að fylgja 
siðareglum í störfum sínum gagn-
vart viðskiptavinum. Þetta gagn-
rýndi Félag fasteignasala alvarlega 
enda siðferðilegar skyldur hvers 
fasteignasala lykilatriði í almennt 
stærstu viðskiptum almennings á 
lífsleiðinni þar sem allt er undir.

Félag fasteignasala leggur þann-

ig meira en nokkru sinni upp úr 
að efla umgjörð og traust fast-
eignaviðskipta með setningu öfl-
ugra siðareglna sem hver einasti 
félagsmaður er skuldbundinn til 
að fylgja.

Inni á heimasíðu Félags fast-
eignasala og fasteignir.is má sjá 
nöfn og myndir af öllum þeim 
sem eru bundnir af hinum nýju 
siðareglum en það eru allir félags-
menn innan félagsins.

Nýjar siðareglur félagsmanna 
Félags fasteignasala

Stjórn Félags fasteignasala.

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 
18:00 122,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi við 
Tröllateig 19 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, geymslu, 
baðherbergi, þvottahús, hol, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir köld útigeymsla á lóð. 
V. 37,9 m.

88,4 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð 
í þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús/geymslu, eldhús og stofu. Sér 
geymsla er í kjallara.  

V. 35,7 m.

Tröllateigur 19 - 270 Mosfellsbær  

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær  

Opið hús þriðjudaginn 26. apríl frá kl. 17:30  
til 18:00. Falleg og vel skipulögð 35,1 m2 
ósamþykkt íbúð í kjallara við Bergþórugötu 61 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. 

V. 17,9 m.

261,4 m2 raðhús á þremur hæðum með 
bílskúr og aukaíbúð í kjallara. Timbur-
verönd og svalir í suðvestur. Gott skipulag.  
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
Baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, 
forstofu, eldhús, hol, samliggjandi stofur 
og bílskúr. Íbúð í kjallara: Eldhús, stofa, 
baðherbergi, herbergi og gluggalaus rými. 
V. 53,9 m.

Stóriteigur 22 - 270 Mosfellsbær 

Bergþórugata 61 - 101 Reykjavík Klapparstígur  1 - 101 Reykjavík 

 
Falleg og mikið endurnýjuð 108,9 fm 4ra 
herb.íbúð með tvennum svölum á 5.hæð 
og bílastæði í bílageymslu í  lyftuhúsi við 
Klapparstíg 1 á frábærum stað í miðborginni. 
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á síðast-
liðnum árum m.a. baðherbergi, eldhúsinn-
rétt. og tæki, fataskápar o.fl. V. 54,9 m.

Þórðarsveigur 21 - 113 Rvk 

 
91,7 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt 
bílastæði í bílakjallara.  Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofu, hol, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Sérgeymsla er í 
kjallara. V. 32,5 m.

Laugarnesvegur 74 -105 Rvk

 
94,5 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 
25,1 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í tvö svefn-
herbergi, tvær stofur, hol, baðherbergi og 
eldhús. Sérgeymsla er í kjallara. V. 41,5 m.

207,6 m2 parhús á tveimur hæðum við Úlfars-
braut 34 í Reykjavík. Eignin skiptist í hjónaher-
bergi með fataherbergi, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús/geyms-
lu, forstofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu og bílskúr.

  V. 59,5 m.

Úlfarsbraut 34 - 113 Reykjavík  

57 m2 sumarbústaður, ásamt 19,6 m2 
geymsluskúr og 24,1 m2 hesthúsi á 27.183 m2 
sumarbústaðalandi(eignarland) við Krókatjörn 
Í Miðdalslandi í Mosfellsbæ. Fallegur staður 
með útsýni yfir Krókatjörn.  Landið liggur að 
Krókatjörn og því hægt að vera þar með bát ef 
vill. Landið er stórt og getur nýst sem beitiland 
fyrir allt að 4 hross yfir sumartíma. 

V.31,9 m.

Krókatjörn - 270 Mosfellsbær 

76,3 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, ásamt 
24,9 m2 bílskúr við Reykás 39 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, 
forstofu, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla 
í sameign á hæðinni. 

V. 27,9 m.

Reykás 39 - 110 Reykjavík 
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
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Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

MARKLAND. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Mjög góð 95,9 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,7 fm. geymslu í kjallara á þessum 
eftirsótta stað í Fossvoginum. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. 
Tvö rúmgóð herbergi, voru áður þrju og er lítið mál að breyta til fyrra horfs. Hús var 
málað að utan 2015 og skipt um gler árið 2014. 

HELLUVAÐ. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. 
Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk og Ell-
iðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

GARÐATORG 7 - GBÆ. 4RA – 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
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.  

FURUGRUND - KÓPAVOGI. 
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
snúa til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjól-
góðar suðursvalir. Fossvogsdalurinn er í göngufæri, sem og Snælandsskóli. 

ÚTHLÍÐ. SÉRINNGANGUR.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina.  

KÓPAVOGSBRAUT 85 – KÓPAVOGI. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar vel skipulögð 47,2 fm. íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi við Kópavogsbraut. Stór 
hellulögð afgirt verönd. Nýlegt eldhús. Rúmgott alrými/stofa  með stórum gluggum 
til suðurs. Eingöngu sex  íbúðir í húsinu. Verið velkomin.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
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.

MÁNATÚN. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. 
Mjög góð 62,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér verönd til suðurs í álklæddu fjölbýlishúsi 
við Mánatún. Opið eldhús með eikarinnréttingu. Stofa með útgengi á sér verönd til 
suðurs. Húsið að utan og sameign eru í góðu ásigkomulagi. 

39,9 millj.

28,9 millj.

36,4 millj.

22,6 millj.

31,9 millj.

29,9 millj.

39,9 millj.

44,5 millj.

 49,9 millj. 

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA – 5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Hlíðarás 1B- Mosfellsbæ.  Neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér bílastæði á lóð og bílskúrsrétti á góðum 
stað í Mosfellsbænum. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, 
gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyrahurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð.  
Göngustígar liggja bæði inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla. 
Verð 39,7 millj. Verið velkomin.

Sörlaskjól. Neðri sérhæð.
Mjög góð 90,7 fm. 5 herbergja neðri hæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi á eftirsóttum stað við Sörlaskjól auk rýmis í kjallara. 
Samliggjandi skiptanlegar stofur. Þrjú herbergi. Kjallari hússins, sem er ekki með fullri lofthæð, er í sameign beggja íbúða hússins, 
en þar eru geymslur og þvottaherbergi.  Gluggar eru á kjallara. Lóðin er með tveimur sameiginlegum veröndum, skjólsælum. 
Bílastæði eru við húsið. 

Verð 44,9 millj.

HLÍÐARÁS 1BSÖRLASKJÓL
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154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér 
geymslum og sér þvottaherbergi auk 54,0 fm. bíl-
skúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur 
verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinn-
gangi af baklóð hússins. 

Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. 
árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. 
Stór stofa með gluggum til vesturs og suðurs og 
útgengi á skjólsælar svalir til suðurs. 

Húsið að utan var viðgert og málað fyrir um 10 
árum. 

Verð 62,9 millj.

Hvassaleiti. Aukaíbúð og bílskúr.

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

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

Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

Vel skipulagt 214,3 fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,5 fm. bílskúr á útsýnisstað   
ikil lofthæð er á efri hæð hússins. Stórar og bjartar 
stofur. Sjónvarpsstofa. Fjögur herbergi. Lóðin er 
viðhaldslítil með hellulagðri innkeyrslu og stétt og 
afgirtri verönd. Stutt í skóla og leikskóla.

Verð 67,7 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel 
staðsett við fjölfarna umferðaræð. Til leigu er eftir-
farandi:
• 140 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. 

Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar 
samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri 
íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með 
stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. 

Góðar flísalagðar suðursvalir. 

Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.  

Verð 54,9 millj.

Skógarsel. Sérinngangur af svölum.

Glæsilegt og vel skipulagt 212,1 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 30,0 fm. bílskúr 
á stórri lóð í Fossvogi. Húsið er teiknað af Knuti 
Jeppesen og hefur verið haldið í upprunalegan 
stíl eignarinnar. Stofur með arni. Gólfsíðir gluggar í 
stofum og í eldhúsi. Opið rými á efri hæð með mik-
illi lofthæð. Þrjú herbergi.  Garðurinn er teiknaður af 
skrúðgarðyrkjumeistaranum Mark MacFairlane. 

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á skjólsælum stað þaðan 
sem stutt er í útivistarparadís og skóla.

Verð 89,9 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 
36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og alla tíð 
fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og 
viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fag-
mönnum. Stofa með stórum gluggum til suðurs. 
Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað 
baðherbergi. 

Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð inn-
keyrsla. 

Verð 64,9 millj.

Skólagerði – Kópavogi. Parhús.

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum 
auk byggingarréttar við Suðurlandsbraut. Fyrir 
liggja teikningar að þremur hæðum ofan á húsið 
skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir svæðið. Hver  
hæð um 110 fermetrar brúttó.  

Frábært tækifæri fyrir t.d. fjárfesta 
eða aðila í ferðaþjónustu.

Suðurlandsbraut - byggingarréttur.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  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. 5 ÍB
ÚÐIR EFTIR

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.

TIL
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

MARKLAND. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Mjög góð 95,9 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,7 fm. geymslu í kjallara á þessum 
eftirsótta stað í Fossvoginum. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. 
Tvö rúmgóð herbergi, voru áður þrju og er lítið mál að breyta til fyrra horfs. Hús var 
málað að utan 2015 og skipt um gler árið 2014. 

HELLUVAÐ. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. 
Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk og Ell-
iðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

GARÐATORG 7 - GBÆ. 4RA – 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og 
vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð 
setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberja-
viði. Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. Virkilega falleg eign á góðum stað í 
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu.

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
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.  

FURUGRUND - KÓPAVOGI. 
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
snúa til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjól-
góðar suðursvalir. Fossvogsdalurinn er í göngufæri, sem og Snælandsskóli. 

ÚTHLÍÐ. SÉRINNGANGUR.
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina.  

KÓPAVOGSBRAUT 85 – KÓPAVOGI. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Afar vel skipulögð 47,2 fm. íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi við Kópavogsbraut. Stór 
hellulögð afgirt verönd. Nýlegt eldhús. Rúmgott alrými/stofa  með stórum gluggum 
til suðurs. Eingöngu sex  íbúðir í húsinu. Verið velkomin.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.
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.

MÁNATÚN. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. 
Mjög góð 62,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér verönd til suðurs í álklæddu fjölbýlishúsi 
við Mánatún. Opið eldhús með eikarinnréttingu. Stofa með útgengi á sér verönd til 
suðurs. Húsið að utan og sameign eru í góðu ásigkomulagi. 

39,9 millj.

28,9 millj.

36,4 millj.

22,6 millj.

31,9 millj.

29,9 millj.

39,9 millj.

44,5 millj.

 49,9 millj. 

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA – 5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Hlíðarás 1B- Mosfellsbæ.  Neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér bílastæði á lóð og bílskúrsrétti á góðum 
stað í Mosfellsbænum. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, 
gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyrahurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð.  
Göngustígar liggja bæði inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla. 
Verð 39,7 millj. Verið velkomin.

Sörlaskjól. Neðri sérhæð.
Mjög góð 90,7 fm. 5 herbergja neðri hæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi á eftirsóttum stað við Sörlaskjól auk rýmis í kjallara. 
Samliggjandi skiptanlegar stofur. Þrjú herbergi. Kjallari hússins, sem er ekki með fullri lofthæð, er í sameign beggja íbúða hússins, 
en þar eru geymslur og þvottaherbergi.  Gluggar eru á kjallara. Lóðin er með tveimur sameiginlegum veröndum, skjólsælum. 
Bílastæði eru við húsið. 

Verð 44,9 millj.

HLÍÐARÁS 1BSÖRLASKJÓL
OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér 
geymslum og sér þvottaherbergi auk 54,0 fm. bíl-
skúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur 
verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinn-
gangi af baklóð hússins. 

Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. 
árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. 
Stór stofa með gluggum til vesturs og suðurs og 
útgengi á skjólsælar svalir til suðurs. 

Húsið að utan var viðgert og málað fyrir um 10 
árum. 

Verð 62,9 millj.

Hvassaleiti. Aukaíbúð og bílskúr.

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

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

Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

Vel skipulagt 214,3 fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,5 fm. bílskúr á útsýnisstað   
ikil lofthæð er á efri hæð hússins. Stórar og bjartar 
stofur. Sjónvarpsstofa. Fjögur herbergi. Lóðin er 
viðhaldslítil með hellulagðri innkeyrslu og stétt og 
afgirtri verönd. Stutt í skóla og leikskóla.

Verð 67,7 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel 
staðsett við fjölfarna umferðaræð. Til leigu er eftir-
farandi:
• 140 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. 

Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar 
samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri 
íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með 
stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. 

Góðar flísalagðar suðursvalir. 

Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur.  

Verð 54,9 millj.

Skógarsel. Sérinngangur af svölum.

Glæsilegt og vel skipulagt 212,1 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 30,0 fm. bílskúr 
á stórri lóð í Fossvogi. Húsið er teiknað af Knuti 
Jeppesen og hefur verið haldið í upprunalegan 
stíl eignarinnar. Stofur með arni. Gólfsíðir gluggar í 
stofum og í eldhúsi. Opið rými á efri hæð með mik-
illi lofthæð. Þrjú herbergi.  Garðurinn er teiknaður af 
skrúðgarðyrkjumeistaranum Mark MacFairlane. 

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á skjólsælum stað þaðan 
sem stutt er í útivistarparadís og skóla.

Verð 89,9 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 
36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og alla tíð 
fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og 
viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fag-
mönnum. Stofa með stórum gluggum til suðurs. 
Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað 
baðherbergi. 

Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð inn-
keyrsla. 

Verð 64,9 millj.

Skólagerði – Kópavogi. Parhús.

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum 
auk byggingarréttar við Suðurlandsbraut. Fyrir 
liggja teikningar að þremur hæðum ofan á húsið 
skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir svæðið. Hver  
hæð um 110 fermetrar brúttó.  

Frábært tækifæri fyrir t.d. fjárfesta 
eða aðila í ferðaþjónustu.

Suðurlandsbraut - byggingarréttur.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  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. 5 ÍB
ÚÐIR EFTIR

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.
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
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,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

 LINDASMÁRI 16 
201 KÓP.AVOGUR

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 25.apríl milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 9435

AUSTURTÚN 14 
225 GARÐABÆ

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu útsýni. Húsið er á tveimur hæðum 
með fimm svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Innbyggður bílskúr 
og stór timburverönd til suðurs og vesturs. Laust fljótlega. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 25. apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,5 m. 9550

 MURUHOLT 6 
210 GARÐABÆ

Glæsilegt 315 fm einbýlishús á einni við við Muruholt 6 Álftanesi/Garðabæ. 
Húsið er skráð byggt árið 2007. Húsið er einstaklega fallegt. Aukin lofthæð er í 
húsinu og vandaðar innrétting og tæki. Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
snyrting, stór stofa, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús og stór bílskúr. Húsið er 
skráð á byggingarstig 4 og er laust við undirritun kaups. V. 75 m. 9532

ÚLFARSBRAUT 34 
113 RVK.

Gott 207 fm parhús á tveimur hæðum við Úlfarsbraut í 
Reykjavík. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, bílskúr, 
stofu, eldhús og yfirbyggðar svalir á efri hæð. Á neðri 
hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol 
og þvottaherbergi. Húsið er skráð á byggingarstig 4 og er 
laust við undirritun kaupsamnings. V. 59,5 m. 9521

HNOÐRAVELLIR 4 
221 HAFNARFIRÐI

Nýtt raðhús á einni hæð samtals 202 fm, m. innb. bílskúr. 
Húsið er í byggingu. Búið að einangra loft og múra 
útveggi, milliveggjagrindur komnar og einfalt gifs. Gert 
ráð fyrir 3 svefnherb og þremur baðherb. 2 stofur. Til 
afhendingar strax.  V. 33 m. 8972

LUNDARBREKKA 6 200 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Nær algjörlega endurnýjuð glæsileg  88 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð (efstu) í vel staðsettu fjölbýli. Nýjar innrétt-
ingar, fataskápar, gólfefni, baðherbergi og fl. Mjög gott 
útsýni. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 25.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 32,9 m. 9551

ÞÓRÐARSVEIGUR 21 
113 RVK.

Góð þriggja herbergja 91,7 fm íbúð á jarðhæð. Þvottahús 
innan íbúðar, sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúð-
inni V. 32,5 m. 9520

LÆKJASMÁRI 4 201 KÓP.  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög skemmtileg og vel skipulögð 95,3 fm, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli með tveim lyftum. Ákaflega 
vel meðfarin íbúð. Snyrtileg sameign. Eignin verður sýnd 
mánuudaginn 26.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 m. 9548

BLÁSKÓGAR 11 
109 RVK.

Vel staðsett 219,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum við 
Bláskóga í Seljahverfi Reykjavíkur. Innbyggður 38,6 fm 
bílskúr, fimm svefnherbergi, stofa með arni og rúmgóð 
sólstofa. 
V. 65 m.9522

RITUHÓLAR 
MEÐ AUKAÍBÚÐ

Mjög fallegt 275 fm einbýlishús við Rituhóla. Húsið sem 
er á pöllum skiptist m.a. í stofu, borðstofu, fjögur her-
bergi og fjögur baðherbergi. Auk þess er 2ja herb. íbúð 
með sér inngangi á jarðhæð hússins. Tvöfaldur bílskúr. 
Glæsilegt útsýni er úr húsinu. Mjög rúmgóð aðkoma er 
að húsinu. V. 65 m. 9471

GOÐATÚN 
 GARÐABÆ

Fallegt 169 fm einbýlishús með bílskúr við Goðatún í 
Garðabæ. Húsið er 129 fm og bílskúrinn 40 fm. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og 
fjögur herbergi. Sólstofa með heitum potti. Stór gróin lóð.  
V. 42,9 m. 9432

DUNHAGI 15 
107 RVK. 

Falleg og rúmgóð 96,9 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Dunhaga. Frábær staðsetning í vesturbæ 
num. Stór gróinn garður með leiktækjum. Íbúðin er laus 
strax. V. 36,9 m. 9472

STÓRHÖFÐI 33 
112 RVK.

Falleg mjög vel skipulögð skrifstofuhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað við Grafarvoginn. Hæðin er skráð 
345,1 fm björt og vel innréttuð. 4 lokaðar skrifstofur, 
eldhús með útsýnissvölum, snyrtingar ræstikompa og 
tæknirými.  V. 75 m. 9549

HÁLSASEL 5 
109 RVK.

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAG) 
Vel staðsett 186,4 fm raðhús á tveimur hæðum á góðum 
stað í Seljahverfi. Rúmgóð og björt stofa, sex svefnher-
bergi, stórar vestur svalir og innbyggður bílskúr. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 26.apríl milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 47,9 m. 9426

ÓÐINSGATA 22A 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Frábærlega staðsett 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli með 
sér inngangi í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er björt 
með aukinn lofthæð og Sér garði með verönd. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 27.apríl milli kl. 17:15 og  
kl. 17:45. V. 29 m. 9507

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• 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 þriðjudaginn 26. apríl 

milli kl 17:15 og 17:45  í stigahúsi 13

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

Fallegt 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr við Beykihlíð 1 í Reykjavík. Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem 
stúdíóíbúð sem auðvelt væri að breyta til baka. Hellulagt bílaplan með hitalögn. Húsið getur verið laust við kaupsamning.  
V. 74,9 m.  9540

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm endaraðhús á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni. Húsið er glæsilegt ásýndum 
þar sem það er ýmist klætt áli eða harðviði. Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur sólar allan daginn. Einstaklega vel 
hönnuð hjónasvíta er í húsinu.  V. 79,9 m. 9526

Mikið endurnýjað 201,9 fm endaraðhús sem stendur innst inni í botnlanga, ásamt 19,5 fm bílskúr. Samtals 221,4 fm. Austanmegin 
við húsið er opið svæði þar sem er m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á pöllum og hefur nýlega verið standsett 
að töluverðu leyti. Nýustu breytingar eru teiknaðar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. En Inga Sigurðardóttir arkitekt teiknaði 
breytingar sem gerðar voru 2003 þá var m.a. sólstofa byggð við húsið að sunnanverðu og fl.  Úr sólstofunni er gengið út á lóðina 
sem er mjög falleg og með fjölbreyttum gróðri, verönd, stórum steyptum heitum potti, grasflöt o.fl. Garður er hannaður af Stanislas 
Bohic.  V. 71,5 m. 8797

Beykihlíð 1 - Einbýlishús 

Sandakur 2 210 Garðabæ

Hjallaland 40 108 Rvk.
Húsið stendur á horni Öldugötu og Bræðraborgarstígs. 
Húsið hýsti áður bakarí og síðar bókaforlag Iðunnar.
Það hefur allt verið gert upp og er hið glæsilegasta. Drafnarstígur 9 er 
207 fm lóð og liggur að húsinu baka til og nýtist í dag sem bílastæði 
fyrir heildarbygginguna. Húsið er byggt upprunalega árið 1930  
samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands. Um er að ræða skrifstofu, 
verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum ásamt rishæð og 
kjallara. Húsin eru steinsteypt.

Nánari upplýsingar um eignina gefa Kjartan Hallgeirsson löggiltur 
fasteignasali s. 824 9093 og Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur  
fasteignasali s. 824-9098
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

 LINDASMÁRI 16 
201 KÓP.AVOGUR

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 25.apríl milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 74,9 m. 9435

AUSTURTÚN 14 
225 GARÐABÆ

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu útsýni. Húsið er á tveimur hæðum 
með fimm svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Innbyggður bílskúr 
og stór timburverönd til suðurs og vesturs. Laust fljótlega. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 25. apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 62,5 m. 9550

 MURUHOLT 6 
210 GARÐABÆ

Glæsilegt 315 fm einbýlishús á einni við við Muruholt 6 Álftanesi/Garðabæ. 
Húsið er skráð byggt árið 2007. Húsið er einstaklega fallegt. Aukin lofthæð er í 
húsinu og vandaðar innrétting og tæki. Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
snyrting, stór stofa, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús og stór bílskúr. Húsið er 
skráð á byggingarstig 4 og er laust við undirritun kaups. V. 75 m. 9532

ÚLFARSBRAUT 34 
113 RVK.

Gott 207 fm parhús á tveimur hæðum við Úlfarsbraut í 
Reykjavík. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, bílskúr, 
stofu, eldhús og yfirbyggðar svalir á efri hæð. Á neðri 
hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol 
og þvottaherbergi. Húsið er skráð á byggingarstig 4 og er 
laust við undirritun kaupsamnings. V. 59,5 m. 9521

HNOÐRAVELLIR 4 
221 HAFNARFIRÐI

Nýtt raðhús á einni hæð samtals 202 fm, m. innb. bílskúr. 
Húsið er í byggingu. Búið að einangra loft og múra 
útveggi, milliveggjagrindur komnar og einfalt gifs. Gert 
ráð fyrir 3 svefnherb og þremur baðherb. 2 stofur. Til 
afhendingar strax.  V. 33 m. 8972

LUNDARBREKKA 6 200 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Nær algjörlega endurnýjuð glæsileg  88 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð (efstu) í vel staðsettu fjölbýli. Nýjar innrétt-
ingar, fataskápar, gólfefni, baðherbergi og fl. Mjög gott 
útsýni. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni.  Eignin verður 
sýnd mánudaginn 25.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 32,9 m. 9551

ÞÓRÐARSVEIGUR 21 
113 RVK.

Góð þriggja herbergja 91,7 fm íbúð á jarðhæð. Þvottahús 
innan íbúðar, sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúð-
inni V. 32,5 m. 9520

LÆKJASMÁRI 4 201 KÓP.  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög skemmtileg og vel skipulögð 95,3 fm, 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli með tveim lyftum. Ákaflega 
vel meðfarin íbúð. Snyrtileg sameign. Eignin verður sýnd 
mánuudaginn 26.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 m. 9548

BLÁSKÓGAR 11 
109 RVK.

Vel staðsett 219,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum við 
Bláskóga í Seljahverfi Reykjavíkur. Innbyggður 38,6 fm 
bílskúr, fimm svefnherbergi, stofa með arni og rúmgóð 
sólstofa. 
V. 65 m.9522

RITUHÓLAR 
MEÐ AUKAÍBÚÐ

Mjög fallegt 275 fm einbýlishús við Rituhóla. Húsið sem 
er á pöllum skiptist m.a. í stofu, borðstofu, fjögur her-
bergi og fjögur baðherbergi. Auk þess er 2ja herb. íbúð 
með sér inngangi á jarðhæð hússins. Tvöfaldur bílskúr. 
Glæsilegt útsýni er úr húsinu. Mjög rúmgóð aðkoma er 
að húsinu. V. 65 m. 9471

GOÐATÚN 
 GARÐABÆ

Fallegt 169 fm einbýlishús með bílskúr við Goðatún í 
Garðabæ. Húsið er 129 fm og bílskúrinn 40 fm. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og 
fjögur herbergi. Sólstofa með heitum potti. Stór gróin lóð.  
V. 42,9 m. 9432

DUNHAGI 15 
107 RVK. 

Falleg og rúmgóð 96,9 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í 
fjölbýlishúsi við Dunhaga. Frábær staðsetning í vesturbæ 
num. Stór gróinn garður með leiktækjum. Íbúðin er laus 
strax. V. 36,9 m. 9472

STÓRHÖFÐI 33 
112 RVK.

Falleg mjög vel skipulögð skrifstofuhæð á einstaklega 
góðum útsýnisstað við Grafarvoginn. Hæðin er skráð 
345,1 fm björt og vel innréttuð. 4 lokaðar skrifstofur, 
eldhús með útsýnissvölum, snyrtingar ræstikompa og 
tæknirými.  V. 75 m. 9549

HÁLSASEL 5 
109 RVK.

(OPIÐ HÚS BORÐI ÞRIÐJUDAG) 
Vel staðsett 186,4 fm raðhús á tveimur hæðum á góðum 
stað í Seljahverfi. Rúmgóð og björt stofa, sex svefnher-
bergi, stórar vestur svalir og innbyggður bílskúr. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 26.apríl milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 47,9 m. 9426

ÓÐINSGATA 22A 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Frábærlega staðsett 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli með 
sér inngangi í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er björt 
með aukinn lofthæð og Sér garði með verönd. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 27.apríl milli kl. 17:15 og  
kl. 17:45. V. 29 m. 9507

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• 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 þriðjudaginn 26. apríl 

milli kl 17:15 og 17:45  í stigahúsi 13

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS

Fallegt 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr við Beykihlíð 1 í Reykjavík. Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem 
stúdíóíbúð sem auðvelt væri að breyta til baka. Hellulagt bílaplan með hitalögn. Húsið getur verið laust við kaupsamning.  
V. 74,9 m.  9540

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm endaraðhús á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni. Húsið er glæsilegt ásýndum 
þar sem það er ýmist klætt áli eða harðviði. Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur sólar allan daginn. Einstaklega vel 
hönnuð hjónasvíta er í húsinu.  V. 79,9 m. 9526

Mikið endurnýjað 201,9 fm endaraðhús sem stendur innst inni í botnlanga, ásamt 19,5 fm bílskúr. Samtals 221,4 fm. Austanmegin 
við húsið er opið svæði þar sem er m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á pöllum og hefur nýlega verið standsett 
að töluverðu leyti. Nýustu breytingar eru teiknaðar af Rut Káradóttur innanhússarkitekt. En Inga Sigurðardóttir arkitekt teiknaði 
breytingar sem gerðar voru 2003 þá var m.a. sólstofa byggð við húsið að sunnanverðu og fl.  Úr sólstofunni er gengið út á lóðina 
sem er mjög falleg og með fjölbreyttum gróðri, verönd, stórum steyptum heitum potti, grasflöt o.fl. Garður er hannaður af Stanislas 
Bohic.  V. 71,5 m. 8797

Beykihlíð 1 - Einbýlishús 

Sandakur 2 210 Garðabæ

Hjallaland 40 108 Rvk.
Húsið stendur á horni Öldugötu og Bræðraborgarstígs. 
Húsið hýsti áður bakarí og síðar bókaforlag Iðunnar.
Það hefur allt verið gert upp og er hið glæsilegasta. Drafnarstígur 9 er 
207 fm lóð og liggur að húsinu baka til og nýtist í dag sem bílastæði 
fyrir heildarbygginguna. Húsið er byggt upprunalega árið 1930  
samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands. Um er að ræða skrifstofu, 
verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur hæðum ásamt rishæð og 
kjallara. Húsin eru steinsteypt.

Nánari upplýsingar um eignina gefa Kjartan Hallgeirsson löggiltur 
fasteignasali s. 824 9093 og Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur  
fasteignasali s. 824-9098
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 ÍBÚÐA 
LYFTUHÚS

17
HERBERGJA 

ÍBÚÐIR

3ja  4ra FRÁBÆRT 
ÚTSÝNI

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÝTT Í EINKASÖLU: 
17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í 
Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum, fimm íbúðir með 
bílskúrum og næg bílastæði við húsið. Mjög stutt í leikskóla, skóla, 
golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt.  

Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 25. apríl kl.17.00-18.00 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

Dæmi um íbúð

4ra herbergja
Stærð: 147,7 m2 

Kr. 49.500.000Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

Dæmi um íbúð

3ja herbergja
Stærð: 108,9 m2

Sérafnotareitur
Kr. 39.900.000

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

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

www.fstorg.is 

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði 
í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og 
því viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
kirngluna, Salinn og gerðasafn.

upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-6     stærð: 101,3-238,1 m2

nýtt

Hringið og Bókið skoðun s. 820-2222 

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð 45.000.000

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

Herbergi: 5     stærð: 153,1 m2 

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl. 17:30-18:00

Breiðvangur 10   220 Hafnarfjörður 34.900.000

mjög góð 5 herbergja,123 fm íbúð ásamt 23 fm bílskúr á eftirsóttum stað. Íbúðin 
er smekkleg og vel skipulögð með 4 góðum svefnherbergjum, rúmgóð stofa 
og borðstofa með útgengi á s-svalir. Eldhús með góðri innréttingu og nýlegum 
tækjum, vel innréttað þvottahús innaf eldhúsi. 
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 146 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Álfhólsvegur 125   200 Kópavogur 35.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með útgang á sér afnotareit með 
verönd í stórum sameiginlegum lokuðum garði sem gerir íbúðina einstaklega 
barnvæna. Íbúðin er björt og vel skipulögð með 3 góðum svefnherbergjum.  
Íbúðinni tilheyrir sérmerkt bílastæði á lóð. Örstutt er í skóla og leikskóla. 
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 96,5 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnu 2   113 Reykjavík 39.900.000

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stæði í góðri þriggja bíla 
bílageymslu fylgir. Stórar svalir eru út frá stofu sem  snúa í suður. Í eigninni eru 
þjú svefnherbergi í dag + sjónvarpshol sem gert er ráð fyrir að hægt sé að loka 
og gera að fjórða herberginu. Íbúðin er fallega innréttuð með eikar innréttingum. 
upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     stærð: 125 m2        Bílageymsla 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 18.30-19.00

Hnotuberg 15   220 Hafnarfirði 54.000.000

Frábært fjölskylduhús á rólegum stað í setberginu. Húsið er á einni hæð með 
bílskúr og glæsilegum garði. Í húsinu eru 3 svefnherb, 2 stofur og 2 baðherbergi. 
til suðurs og vesturs er falleg timburverönd. Húsið er viðhaldslítið þar sem það er 
múrsteinaklætt. um er að ræða danskt einingahús svokallað Hosby hús. þrefalt 
gler í gluggum. upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     stærð: 170,7 m2     Bílskúr

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Flétturimi 31  112 Reykjavík 24.900.000

2ja herb. íbúð á jarðhæð með sameiginlegum inngangi tveggja íbúða. Hellulögð 
verönd út frá stofu og afmarkaður sérafnotareitur af lóð. Eignin er með eldhús 
opið við stofu, bjart rými.  Sameiginlegt þvottahús með sértengi. Sérgeymsla í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     stærð: 67,3  m2 

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl 17.30-18.00 

Hjálmholt 13   105 Reykjavík 51.900.00

Frábærlega staðsett sérhæð með bílskúr á þessum eftirsót-
tastað. um er að ræða eign á 2 hæðum með sérinngangi 
samtals skráð 148,3 fm og að auki er bílskúr sem fylgir með 
og er skráður 27,1fm og eignin því alls 175,4fm (bílskúrinn 
er skráður 54,2fm neðri hæðin á helming og opið er á milli 
skúra) í dag eru 4 svefnherbergi í eigninni og uppgert baðher-
bergi. Staðsetning er frábær, húsið er innst í botnlanga í 
fallegri götu og óbyggt svæði við húsið.. 

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     stærð: 175,4 m2

opið Hús miðvikudaginn 27. apríl kl 17:30-18:00

Austurkór 103  203 Kópavogur 59.900.000

gott fjölskyldu-parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Í húsinu eru 
4 svefnherbergi og hægt að bæta við einu til viðbótar.
á jarðhæð eru 2 svefnherb., sjónvarpshol, gestasalerni, þvotta-
herb. og geymsla. góður steyptur stigi upp á aðra hæð.
á efri hæð er hjónaherb., eitt barnaherb., eldhús með borðkrók 
og aðalrými með borðstofu og stofu, útgengt á svalir. mikið útsýni 
er úr húsinu. Húsið er fullklárað að utan en það á eftir að klára 
hluta af innviðum hússins. Heimkeyrsla er grófjöfnuð

upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     stærð: 244,5 m2

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl.17.30-18.00

marargrund 9  210 Garðabæ

Verð: 88.900.000

glæsilegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. um er að ræða 227,2 
fm hús og þar af er bílskúrinn skráður 41 fm (búið er að breyta bílskúrnum í stórt svefnherb., 
baðherb. og stóra geymslu. Í húsinu eru 4 önnur góð svefnherb. og fataherbergi. lofthæð er 
mikil og stórir gólfsíðir gluggar.  Í aðaleigninni eru tvö salerni og er annað þeirra með bæði stórri 
sturtu og baðkari. Sjónvarpshol er á svefnherbergisgangi. Stofan er stór og fallegur ethanol 
arinn skilur á milli setustofu og borðstofu. gólfhiti er í öllum rýmum. lóðin er fullfrágengin með 
torfi, timburverönd og hellulögðubílaplani með snjóbræðslu. 
upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 227,7 m2     Bílskúr

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

naustavör 2-12    200 Kópavogi

naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ kópavogs við 
smábátahöfnina. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEg 
eldhústæki. Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar göngu-
leiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 

-Aðeins 4 íBúðir óseLDAr-

upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4        stærð: 111,1-153,9 m2  

sJÁVAr-

útsýni  

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

nýJAr íBúðir í FossVogi

skógarvegur 12-14  108 Reykjavík 61,8-93 millj

glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi.  
Sérsmíðaðar innréttingar frá HtH.  tæki í eldhúsi eru með 
spanhelluborði og blástursofni með sjálfhreinsibúnaði. 
Borðplata er 20 mm Qarts steinn í ljósum lit. Öllum íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu.

upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús      Herbegi: 3-4      stærð: 66 - 161 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Holtsvegur 23-25  Garðabæ

Fasteignasalan torg kynnir nýja 3ja herbergja 95,9 m2 full-
búna íbúð án gólfefna á fjórðu hæð merkta 0405. Íbúðin sjálf 
er skráð 87,2 m2 auk geymslu skráð 8,7fm. Eitt bílastæði í 
bílastæðahúsi fylgir íbúðinni. tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa, geymsla og hjólageymsla í sameign. um er að 
ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta og fallegasta stað á 
höfuðborgarsvæðinu, urriðaholti í garðabæ. Fallegt og gott 
útsýni, stutt í verslun þjónustu og óspillta náttúru
upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3     stærð: 95,9 m2 

39.500.000

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

glæsilegar íbúðir sem skilast með vöndum innréttingum frá 
Brúnás. 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: 3-4    stærð: 116,1-189,3 m2 



 ÍBÚÐA 
LYFTUHÚS
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HERBERGJA 

ÍBÚÐIR

3ja  4ra FRÁBÆRT 
ÚTSÝNI

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÝTT Í EINKASÖLU: 
17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í 
Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum, fimm íbúðir með 
bílskúrum og næg bílastæði við húsið. Mjög stutt í leikskóla, skóla, 
golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt.  

Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 25. apríl kl.17.00-18.00 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

Dæmi um íbúð

4ra herbergja
Stærð: 147,7 m2 

Kr. 49.500.000Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

Dæmi um íbúð

3ja herbergja
Stærð: 108,9 m2

Sérafnotareitur
Kr. 39.900.000

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

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

www.fstorg.is 

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði 
í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og 
því viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
kirngluna, Salinn og gerðasafn.

upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-6     stærð: 101,3-238,1 m2

nýtt

Hringið og Bókið skoðun s. 820-2222 

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð 45.000.000

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

Herbergi: 5     stærð: 153,1 m2 

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl. 17:30-18:00

Breiðvangur 10   220 Hafnarfjörður 34.900.000

mjög góð 5 herbergja,123 fm íbúð ásamt 23 fm bílskúr á eftirsóttum stað. Íbúðin 
er smekkleg og vel skipulögð með 4 góðum svefnherbergjum, rúmgóð stofa 
og borðstofa með útgengi á s-svalir. Eldhús með góðri innréttingu og nýlegum 
tækjum, vel innréttað þvottahús innaf eldhúsi. 
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 146 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Álfhólsvegur 125   200 Kópavogur 35.900.000

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með útgang á sér afnotareit með 
verönd í stórum sameiginlegum lokuðum garði sem gerir íbúðina einstaklega 
barnvæna. Íbúðin er björt og vel skipulögð með 3 góðum svefnherbergjum.  
Íbúðinni tilheyrir sérmerkt bílastæði á lóð. Örstutt er í skóla og leikskóla. 
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 96,5 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnu 2   113 Reykjavík 39.900.000

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi. Stæði í góðri þriggja bíla 
bílageymslu fylgir. Stórar svalir eru út frá stofu sem  snúa í suður. Í eigninni eru 
þjú svefnherbergi í dag + sjónvarpshol sem gert er ráð fyrir að hægt sé að loka 
og gera að fjórða herberginu. Íbúðin er fallega innréttuð með eikar innréttingum. 
upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     stærð: 125 m2        Bílageymsla 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 18.30-19.00

Hnotuberg 15   220 Hafnarfirði 54.000.000

Frábært fjölskylduhús á rólegum stað í setberginu. Húsið er á einni hæð með 
bílskúr og glæsilegum garði. Í húsinu eru 3 svefnherb, 2 stofur og 2 baðherbergi. 
til suðurs og vesturs er falleg timburverönd. Húsið er viðhaldslítið þar sem það er 
múrsteinaklætt. um er að ræða danskt einingahús svokallað Hosby hús. þrefalt 
gler í gluggum. upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     stærð: 170,7 m2     Bílskúr

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Flétturimi 31  112 Reykjavík 24.900.000

2ja herb. íbúð á jarðhæð með sameiginlegum inngangi tveggja íbúða. Hellulögð 
verönd út frá stofu og afmarkaður sérafnotareitur af lóð. Eignin er með eldhús 
opið við stofu, bjart rými.  Sameiginlegt þvottahús með sértengi. Sérgeymsla í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     stærð: 67,3  m2 

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl 17.30-18.00 

Hjálmholt 13   105 Reykjavík 51.900.00

Frábærlega staðsett sérhæð með bílskúr á þessum eftirsót-
tastað. um er að ræða eign á 2 hæðum með sérinngangi 
samtals skráð 148,3 fm og að auki er bílskúr sem fylgir með 
og er skráður 27,1fm og eignin því alls 175,4fm (bílskúrinn 
er skráður 54,2fm neðri hæðin á helming og opið er á milli 
skúra) í dag eru 4 svefnherbergi í eigninni og uppgert baðher-
bergi. Staðsetning er frábær, húsið er innst í botnlanga í 
fallegri götu og óbyggt svæði við húsið.. 

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     stærð: 175,4 m2

opið Hús miðvikudaginn 27. apríl kl 17:30-18:00

Austurkór 103  203 Kópavogur 59.900.000

gott fjölskyldu-parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Í húsinu eru 
4 svefnherbergi og hægt að bæta við einu til viðbótar.
á jarðhæð eru 2 svefnherb., sjónvarpshol, gestasalerni, þvotta-
herb. og geymsla. góður steyptur stigi upp á aðra hæð.
á efri hæð er hjónaherb., eitt barnaherb., eldhús með borðkrók 
og aðalrými með borðstofu og stofu, útgengt á svalir. mikið útsýni 
er úr húsinu. Húsið er fullklárað að utan en það á eftir að klára 
hluta af innviðum hússins. Heimkeyrsla er grófjöfnuð

upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     stærð: 244,5 m2

opið Hús þriðjudaginn 26. apríl kl.17.30-18.00

marargrund 9  210 Garðabæ

Verð: 88.900.000

glæsilegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. um er að ræða 227,2 
fm hús og þar af er bílskúrinn skráður 41 fm (búið er að breyta bílskúrnum í stórt svefnherb., 
baðherb. og stóra geymslu. Í húsinu eru 4 önnur góð svefnherb. og fataherbergi. lofthæð er 
mikil og stórir gólfsíðir gluggar.  Í aðaleigninni eru tvö salerni og er annað þeirra með bæði stórri 
sturtu og baðkari. Sjónvarpshol er á svefnherbergisgangi. Stofan er stór og fallegur ethanol 
arinn skilur á milli setustofu og borðstofu. gólfhiti er í öllum rýmum. lóðin er fullfrágengin með 
torfi, timburverönd og hellulögðubílaplani með snjóbræðslu. 
upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     stærð: 227,7 m2     Bílskúr

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

naustavör 2-12    200 Kópavogi

naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ kópavogs við 
smábátahöfnina. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEg 
eldhústæki. Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar göngu-
leiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 

-Aðeins 4 íBúðir óseLDAr-

upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4        stærð: 111,1-153,9 m2  

sJÁVAr-

útsýni  

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

nýJAr íBúðir í FossVogi

skógarvegur 12-14  108 Reykjavík 61,8-93 millj

glæsilegar, vandaðar og mjög vel staðsettar íbúðir í lyftuhúsi.  
Sérsmíðaðar innréttingar frá HtH.  tæki í eldhúsi eru með 
spanhelluborði og blástursofni með sjálfhreinsibúnaði. 
Borðplata er 20 mm Qarts steinn í ljósum lit. Öllum íbúðum 
fylgir stæði í bílageymslu.

upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús      Herbegi: 3-4      stærð: 66 - 161 m2 

opið Hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:30-18:00

Holtsvegur 23-25  Garðabæ

Fasteignasalan torg kynnir nýja 3ja herbergja 95,9 m2 full-
búna íbúð án gólfefna á fjórðu hæð merkta 0405. Íbúðin sjálf 
er skráð 87,2 m2 auk geymslu skráð 8,7fm. Eitt bílastæði í 
bílastæðahúsi fylgir íbúðinni. tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa, geymsla og hjólageymsla í sameign. um er að 
ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta og fallegasta stað á 
höfuðborgarsvæðinu, urriðaholti í garðabæ. Fallegt og gott 
útsýni, stutt í verslun þjónustu og óspillta náttúru
upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3     stærð: 95,9 m2 

39.500.000

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

glæsilegar íbúðir sem skilast með vöndum innréttingum frá 
Brúnás. 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: 3-4    stærð: 116,1-189,3 m2 



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

Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

• 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

SÝNINGAR-
ÍBÚÐ

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

Hlíðarás - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 341,8 fermetra 
einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 63 fermetra bílskúr 
á frábærum útsýnisstað við Hlíðarás 20 í Áslandshverfi í 
Hafnarfirði. Eignin er mjög vel skipulögð, smekklega innréttuð 
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Einstakt útsýni er úr 
húsinu yfir Hafnarfjörð að Esju og víðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, fjölskyldurými, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og tvöfaldan bílskúr. Á efri 
hæð er herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af, 
baðherbergi,snyrtingu,  eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi 
sölumaður gsm 8960058.thorbjorn@hraunhamar.is

Línakur - Garðabær - Glæsilegt raðhús
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt nýlegt enda-
raðhús með innbyggðum bílskúr samtals 300 fermetrar 
vel staðsett í Akrahverfi í Garðabæ. Mögulegt er að nýta 
3ja herb. Íbúð á jarðhæð sér þannig að nýtingarmögu-
leikar hússins eru fjölbreyttir.Eignin er afar smekklega 
innréttuð með glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum 
og gólfefnum þar sem allt er fyrsta flokks. Tvennar svalir 
og fallegur garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu 
bílaplani og fleirra. Eign í sérflokk

 
Fagrakinn - Hafnarfjörður - Einbýli
Mjög fallegt mikið endurnýjað tvílyft einbýlishús með kjallara undir 
að hluta til og bílskúr  við Fögrukinn 12 í Hafnarfirði . Húsið er 153,2 
fermetrar í góðu ástandi og skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, 
sjónvarpsherbergi, eldhús og snyrtingu. Í risi eru þrjú herbergi, 
baðherbergi og geymsla. Í kjallara er þvottahús og gott herbergi. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 56 millj

 
Smárarimi - Reykjavík - Einbýli 
Nýlegt glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. bílskúr samtals 200 
fm. Mjög góð staðsetning innst í botnlanga. Suður garður. Húsið 
er steypt og byggt 2005. 4 svefnherb., auðvelt að hafa 5 herbergi í 
húsinu. Ljósar flísar á öllum gólfum með hita, halegon lýsing, tengt 
fyrir sjónvarp ofl í herbergjum, hellulagt bílaplan með hita, suður-
garður í rækt, með hellulögðum gangstígum. Verð 68,5 millj.

 
Vallarbarð 8  -  Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallegt vel byggt einbýli á 
tveimur hæðum með sérstæðum tvöföldum bílskúr samtals 208,6 
fm, við Vallarbarð 8 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, gesta-
snyrtingu, hol, herbergi, stofu, borðstofu, eldhús og þvottahús. 
Nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölufulltrúi 896-0058,  í 
gegnum tölvupóst  thorbjorn@hraunhamar.is

 
Heiðvangur  - Hafnarfjörður  - Einbýli
Nýkomið í sölu sérlega gott vel staðsett einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum mjög góðum bílskúr (57,5 fm), samtals skráð 
200,9 fm en þar utan er glæsileg ný garðstofa ca 12 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fallega ræktaður garður með garðhúsi og fallegum 
trjágróðri. 
Verð 58,9 millj.

 
Krókamýri - Garðabær - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýli á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr samtals um 208 fermetrar vel 
staðsett við Krókamýri 6 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, herbergi, eldhús og þvottahús. 
Á efri hæð eru fjögur góð herbergi, sjónvarpshol,baðherbergi og 
geymsluloft. Sérstæður 28 fermetra bílskúr.Verð 59,9 millj

 
Blómvangur - Hafnarfjörður - Sérhæð
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða 
efri hæð í tvíbýli 157,3 fermetrar þar af er bílskúr 26 fermetrar vel 
staðsett við Blómvang 2. Eignin er mjög vel staðsett í norðurbæ 
Hafnarfjarðar í nálægð við skóla, leikskóla og alla þjónustu. 
Eignin skiptist í forstofu, pall, hol,gestasnyrtingu, stofu, borð stofu, 
eldhús með þvottahúsi inn af. Verð 44,9 millj.

 
Hjallabraut 41 -  Hafnarfjörður -  4 herbergja
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 112,6 fm. (auk geymslu) 
íbúð á 3.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli við Hjallabraut 41.
Nýlegt eldhús og endurnýjað bað. Þrjú svefnherbergi og auk þess 
lítið gluggalaust auka herb. Parket á gólfum. Nýlegt endurnýjað 
þak á húsinu.
Verð 31,7 millj.

 
Boðahlein - Garðabær - Raðhús m. bílskúr
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 83,5 fermetra 
miðjuraðhús ásamt 23,7 fermetra bílskúr samtals 107,2 fermetrar 
við Boðahlein 3 í Garðabæ við Hrafnistu. Eignin er ætluð 60 ára 
og eldri og er laus við kaupsamning. Eignin skiptist í forstofu, 
þvottahús / geymslu, hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, eldhús og 
bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð 39,5 millj.

Lækjargata - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýlishús 
við lækinn í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög fallegt og 
virðulegt einbýli á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 
um 244,2 fm. Húsið er byggt fyrst  árið 1906 og stendur 
á mjög fallegum stað við Lækjargötu 5 við lækinn í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, forsto-
fuherbergi, stofu, borðstofu og eldhús sem er alrými, 
hol, baðherbergi, þvottahús og tvö stór herbergi. Á efri 
hæð eru þrjú góð herbergi, fjölskyldurými, baðherbergi 
og geymsluloft. 

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 
8960058. thorbjorn@hraunhamar.is.

Dalprýði - Garðabæ - Parhús
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt parhús á einni 
hæð samtals um 201,4 fermetrar þar af er bílskúr 35,1 
fermetrar. Eignin er vel staðsett við grænan reit í hrauninu 
við Dalprýði 3 í Garðabæ. 
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
góð herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðher-
bergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. 

Verð 69,9 millj



Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum 
en nú hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða 
byggingum.

Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús með lyftu 
og stæðum í bílageymslu. 

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar 
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjar Reykjavíkur.

• Svalalokanir

• Ísskápur og uppþvottavél

• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð

• Fataskápar í herbergjum og forstofu

• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm

• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

• Einkasala

Nýbygging 

í Vesturbæ Reykjavíkur !

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

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
Aðstoðarmaður í námi 
til löggildingar fasteignasala

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Aðstoðarmaður í námi 
til löggildingar fasteignasala

Smári  
Jónsson  
Aðstoðarmaður í námi 
til löggildingar fasteignasala 

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

Glæsilegt 3ja hæða álklætt 
fjölbýlishús með lyftu við 
Löngulínu 33-35 ásamt 
bílageymslu. 110-128 fm. 
íbúðir. 
Vandaðar innréttingar. 
Sjávarútsýni.

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

• 160 fm. 
• Stórglæsileg penthouseíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Ca. 95 fm. þaksvalir. 
• 2 stæði í bílgeymslu.  
• Vandaðar innréttingar. 
• Innfelld lýsing. 
• Aukin lofthæð. 
• Frábært útsýni.

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.   
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.   

Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.   
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari  
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bíla-
geymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja flestum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

 
HRAUNTUNGA

200 Kóp.  Tengihús.  214,3 fm.  Stórar 
þaksvalir.  Góð staðsetning í lokaðri 

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

109 Rvk.  4ra. herb.  Góðar innrétt-
ingar, parket á gólfum, bað flísalagt.  

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

104 Rvk.  2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.   
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.  

 
LÆKJASMÁRI

200 Kóp.  4ra. herb.  Mjög góð 4ra 
herb. á 1. Hæð.  Stór timburverönd.  

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

107 Rvk.  Snyrtilega og vel við haldin 
2ja herb íbúð, vel skipulögð. 

 
LAUGARNESVEGUR

105 Rvk.  3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla 

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

103 Rvk.  4ra herb 111 fm í VR blokk-
inni.  Góð og snyrtileg íbúð í þessu 

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.  
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

108 Rvk.  3ja herb. 82 fm. Mikið 
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni. 

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

FELLAHVARF
203 Kóp.  Raðhús.   
Mjög vandað, fallegt 
útsýni, innbyggður bílskúr.  
Verð 54,9 millj. 

KRISTNIBRAUT 5 
EFRI HÆÐ
113 Rvk.  189 fm efri sér-
hæð.   Stórglæsilegt íbúð. 
Frábært útsýni. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  
Innbyggður bílskúr.  

KEILUFELL
109 Rvk.  Mjög gott og 
mikið standsett einbýlis-
hús.  Stór og góður garður.  
Sérbyggður bílskúr.

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

111 Rvk.  
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.  

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

105 Rvk.  
115 fm. 4ra herb.  
Góð staðsetning.   
Verð. 28,7 millj.

   

 
ÁLFKONUHVARF 

203 Kóp.   
110 fm 4ra. herb íbúð.  Stæði í 

bílageymslu.  Stór timbursólverönd.   
Sér inngangur. Verð 32,9 millj  

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR  

ÖLLUM GERÐUM  

EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 

Húsin eru 5 til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum  eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

LUNDUR 17 - 23
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu.
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm.  
Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu 
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

RAUÐAGERÐI
• 108 Rvk. 
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.  
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr. 

 Verð 83 millj. 
Opið hús þriðjudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

GALTALIND 10
• 201 Kóp. 
• 4ra til 5 herb. 
• 144,4 fm.  
• 2. hæð. 
• Verönd og svalir.  
• Bílskúr.  

Verð 47,9 millj. 

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

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Opið hús þriðjudag 
á milli kl. 17:15 og 18:00. 

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

Verð 61.8 millj. 

FJARÐARSEL 7
• 109 Rvk.  
• Endaraðhús. 
• Mikið uppgert.  
• Góðar verandir.  
• Bílskúr.  

Verð 46,5 millj. 

Opið hús þriðjudag 
á milli kl. 17:30 og 18:00. 

BAUGAKÓR 13
• 203 Kóp. 
• 5 herb. Jarðhæð. 
• 141,8 fm. 
• Endaíbúð.  
• Bílgeymsla.  

Verð 47,9 millj. 

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

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan. 

Verð 72,5 millj.  

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

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

KIRKJUSTÉTT 15
• 113 RVK. 
• 106,5 fm 
• 4ra herb. 
• Endaíbúð. 
• Efsta hæð. 
• Álklætt hús.  
• Stæði í bílageymslu.  
Verð 37,5 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Aukaíbúð

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

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

  SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVK

Vegna mikillar sölu óskum við eftir öllum eignum á skrá.

Höfum ákveðinn kaupanda að einbýlishúsi á Seltjarnarnesi.

Höfum ákveðinn kaupanda að 2-3 herb. Íbúð í grafarvogi eða mosfellsbæ.

Höfum ákveðinn kaupanda að íbúð í 103 – 104 – 105 – 108 Rvk.

VERÐ FRÁ: 35,3M FURUÁS 25- 221 HFJ

SVANABYGGÐ Á FLÚÐUM

VINDÁS 2 - 110 RVKÁSVEGUR 10 – 101 RVK

ÖLDUGATA 3 – 101 RVK HLÉGERÐI 15-  200 KÓP

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR gsm 690 4966HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR gsm 820 4242

55M

21,9M

29,8M29,9M

44M 57,9M

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FRAMNESVEGUR 8 - 101 RVK 94,5M

Gullfallegt, vel skipulagt og rúmgott 178,1 fm. einbýlishús 
á þessum vinsæla stað í 101. Aukaíbúð með sérinngangi í 
kjallara. Lokaður garður, yfirbyggður að hluta. 

Sölusýning mánudaginn 25.apríl milli kl 17:00 og 17:30.
Vel skipulagt 233 fm raðhús á tveimur hæðum í nýju raðhúsi 
við Furuás í Hafnafirði. Gott skipulag. Afhendingarstig skv. 
samkomulagi.

Vorum að fá í einkasölu fallegan sumarbústað 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 gu-
fubað á palli. Selst með öllum innanstokksmunum. Laust strax.

Sölusýning þriðjudaginn 26. apríl kl. 17:30-18:00.
Rúmgóð og vel skipulögð 82,8 fm. íbúð á 4. (efstu) hæð, 
ásamt 21,8 fm. stæði í bílageymslu, samtals skráðir 104,6 fm. 
Góð stofa, fallegt eldhús, stór borðstofa, tvö svefnherbergi 
og baðherbergi. Geymsla innan íbúðar. Gróið umhverfi. Stutt í 
fallegar gönguleiðir.

Sölusýning mánudaginn 25. apríl kl. 17:30 til 18:00.
Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja íbúð í kjallara í 
fallegu húsi við Ásveg 10 í 104 RVK (Laugardalur)

Sölusýning miðvikudaginn 27. apríl milli kl 17:00 og 17:30
Stakfell fasteignasala kynnir í einkasölu 96,3 fm 5 herbergja 
rishæð í gamla vesturbænum. Vel staðsett, stutt frá 
miðbænum. Gróið umhverfi.

Sölusýning fimmtudaginn 28. apríl milli kl 17:00 og 17:30
Stakfell fasteignasala kynnir í einkasölu, snoturt einbýlishús á 
einni hæð með bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Stendur á 726 fm 
lóð. Eignin er skráð 181,6 fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

Þú tryggir fast verð með þvi að kaupa strax. 
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi. Öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.
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Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS
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ÁRNASON
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Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 
gsm 690 4966

Þorlákur Ómar Einrarsson 
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aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
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Hdl. löggiltur fasteignasali 
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EIRÍKSSON
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fasteignasala
gsm 699 0101

GUÐMUNDUR H.
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HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

535 1000 

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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
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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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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
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SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
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Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.
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SIGURÐSSON
Hdl.  og löggiltur 
fasteignasali
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HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

535 1000 

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

SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
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 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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
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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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON gsm 865 3022
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BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
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AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314
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ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 
gsm 690 4966

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali
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SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
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GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
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Hdl.  og löggiltur 
fasteignasali
gsm. 899-1229

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

535 1000 

BÖÐVAR
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Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
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EINAR S. 
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Löggiltur fasteignasali
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EDWIN 
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
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Skrifstofustjóri
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ÞORLÁKSDÓTTIR
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Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali
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Lögfræðingur B.A., 
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fasteignasala
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 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON gsm 865 3022 GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON gsm 865 3022

NORÐURBAKKI 17C – 220 HFJ 45,9M
OPIÐ HÚS

Sölusýning þriðjudaginn 26. apríl milli kl 17:00 og 17:30.
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 og stæði í bílageymslu

GUÐMUNDUR H. VALTÝSSON gsm 865 3022

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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS
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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

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

HRAFNTINNA 
VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 820 4242

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

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

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 12. apríl milli kl 17-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - FAXAFEN/SKEIFAN  - RVK                                  VERÐTILBOÐ

Erum með í einkasölu gott skrifstofuhúsnæði á 2.hæð á vönduðu skrifstofuhúsi. Plássið er um 240 fm og er á 2.hæð auk 
fundarherbergis í risi. Frábær staðsetning við Suðurlandsbraut ( Bláu Húsin). Húsnæðið er í leigu til 1.07.nk. Verð: Tilboð.  
Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl.lögg.fasts. s: 895-2049, stefan@stakfell.is.

 ÞINGÁS 37 - 110 RVK                                                        59,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl og þriðjudaginn 12. apríl kl. 17:20-18:00. Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi. Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum 
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn. Húsið 
skiptist í anddyri, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú svefnherberg, auðvelt er að bæta því fjórða við, þvottahús, 
fjölskyldu/sjónvarpsherbergi og stóran bílskúr.

EINAR S. VALDIMARSSON gsm 840 0314

OPIÐ HÚS

 DYNGJUVEGUR 6 - 104 RVK                                                         129M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl kl. 18:00-18:30. Mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað miðsvæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 
svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Bílskúr. Stórar útsýnissvalir. Vönduð eign með sögu og sjarma. LAUST 
STRAX.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

OPIÐ HÚS

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 11. apríl milli kl 17:30-18:00
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS
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Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

—  S u m a r h ú s  á  S u ð u r l a n d i  —

Merkurlaut 8 - Skeiða- og Gnúverjahreppi 
Virkilega snyrtilegt sumarhús. Húsið er að grunnfleti 50,6 
fm en rúmgott svefnloft 21,6 fm bætist við þá tölu sam-
tals 70 fm, byggt árið 2006, klætt að utan með viðar-
klæðningu, járn á þaki, „franskir“ gluggar. Heilsárshús/
íbúðarhús. Lóð ca 6.700 fm eignalóð.Verð 22,9 millj.
Uppl. veitir Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891, 
hafsteinn@fasteignasalan.is og Snorri Sigurðarson, 
sími 897-7027, ssig@fasteignasalan.is 
og Snorri Sigurfinnsson, löggiltur fasteignasali.

Smalaholt - Grímsnesi
Sumarhús á eignarlóð í Smalaholti í landi Hæðarenda. 
Háreist timburhús 60 fm að grunnfleti og auk 20 fm 
svefnloft. Húsið er fokhelt og afhendist í því ástandi 
nema um annað sé samið. Seljandi á einnig lóðina við 
hliðina og hún er einnig til sölu. Verð 12,9 millj.
Uppl. veitir Ómar Guðmundsson, sölufulltrúi og 
nemi til löggildingar í fasteignasölu, sími 696 3559 
og omar@fasteignasalan.is
eða Snorri Sigurfinnsson, löggiltur fasteignasali

Heiðarimi 17- Grímsnesi 
Til sölu 70 fm sumarhús í byggingu við Heiðarima 17 í 
landi Klausturhóla í Grímsnesi. Húsið stendur á eignar-
lóð á steyptum sökkli, fokhelt með milliveggjum, raf-
magn í húsi, inntak fyrir kalt vatn er komið að húsi, hita-
veita komin að lóðarmörkum. Opin fyrir skiptum á íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu 2-3ja herb. helst með bílskúr.
Upplýsingar veitir Ágúst Valsson í síma 611 6660  
og gusti@fasteignasalan.is  
eða Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali

Miðholt 27 - Reykholti, Biskupstungum
Gott fullbúið 90 fm raðhús á fallegum stað í Reykholti í 
Biskupstungum. Skráð íbúðarhús en kjörið að nýta sem 
sumarhús. Forstofa, þvottahús, geymsla, eldhús stofa, 
tvö herb, baðherb.
Ásett verð 21,5 millj.

Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Kjóabraut 2 - Flúðir
Tveggja hæða 125 fm fullbúið sumarhús. Neðri hæð 
steypt, efri hæð timbur. Hitaveita. Pallur og heitur pottur. 
Þrjú stór svefnherbergi, eldhús og stofa, tvö baðher-
bergi, þvottahús. Sjónvarpshol. Útsýnislóð.
Ásett verð 32,4 millj.

Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

VANTAR - VANTAR

ALLAR GERÐIR 

SUMARHÚSA  

Á SÖLUSKRÁ

SÍMI 5123400

Kjóabraut 11 - Flúðir
60 fm sumarhús með 150 fm palli með heitum potti. 
3000 fm eigulóð innst í botnlanga. 8 fm geymsluhús á 
lóð. Húsið skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi, stofu, borðstofu og eldhús. Ágætar innréttingar 
og tæki. Parket á gólfi.
Ásett verð 16,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Brúnavegur 5 - Grímsnesi
Fallegt 77  fm sumarhús á kjarri vaxinni glæsilegri út-
sýnislóð, eignarlóð ca 1 ha. Læst hlið inn á svæðið. For-
stofa, tvö rúmgóð svefnherb, glænýtt baðherb, eldhús 
og stofa. Svefnloft. Geymsla. Pallar með heitum potti. 
Hitaveita.
Ásett verð 24,9 millj.

Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fasteignasali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

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

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

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Haraldur Guðjónsson Halla Sigurgeirsdóttir



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

Stýrimannastígur
EINBÝLI

Ca. 177 fm. fallegt einbýlishús á 
frábærum stað i vesturborginni. Á 
hæðinni er anddyri, gestasnyrting, 
tvískipt stofa, eitt svefnherbergi 
og eldhús. Á efri hæðinni eru  3 
svefnherbergi, auk baðherbergis þar 
sem tengt er fyrir þvottavél. Þar er 
einnig lítil geymsla. Kjallari er með 
sérinngangi, þar er vinnurými, stofa, 
svefnherbergi og tvær geymslur. 
Verð 79 millj. Hafið samband við 
sölumenn Foldar og bókið skoðun.

Háteigsvegur
HÆÐ OG RIS TIL LEIGU

Ca 196 fm. falleg sérhæð og ris í ein s  - 
taklega fallegu húsi við Háteigsveg. 
Á hæðinni eru þrjár stofur, eldhús, 
baðherbergi og svefnherbergi með 
útgengi á svalir. Á efri hæðinni 
eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús og rúmgóðar geymslur. 
Leiguverð kr. 370 þúsund. 
Miðhæðin í sama húsi er einnig til 
leigu, leiguverð kr. 250. þús.  
Hafið samband við Rakel Viðarsdóttur 
í síma 552-1400 varðandi skoðun.

Haukdælabraut
EINBÝLI Í REYNISVATNSÁSI VIÐ GRAFARHOLT

Ca. 210 fm. nýtt og vandað hús á 
frábærum stað í Reynisvatnsási við 
Grafarholt. 

Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi. Flísar á gólfum. 
Innbyggður bílskúr. 

Hús og lóð eru fullfrágengin og 
staðsetning hússins einstök. Bókið 
skoðun. 

Verð  87 millj.

Vatnsendahlíð 135
SKORRADAL

Vatnsendahlíð 135, Skorradal: 

Ca. 82 fm. glæsilegt nýtt heilsárshús á 
góðum stað við Skorradalsvatn. 

Frábært útsýni yfir vatnið.

 3 svefnherbergi. 

20 ára lóðarleigusamningur.  

Bragagata 31, 3ja herbergja, 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRI 26/4 KL. 17-17:30

Mjög góð og mikið uppgerð 64,3 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýli. 

Sameiginlegur inngangur með íbúð á 
jarðhæð.  Góðar geymslur.  
Sameiginlegt þvottahús. 

Verð 31,9 millj. 

Opið hús þri 26/4 kl. 17-17:30, 
verð velkomin 

Kaldakinn, Hfj.
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ 

Kaldakinn, Hafnarfirði: Ca.175 fm. 
fallegt steinhús á góðum stað í 
Hafnarfirði. 

Fjögur svefnherbergi, eldhús, 
baðherb. og stofa á hæðinni. Niðri 
er endurnýjuð 2ja herbergja íbúð 
með sérinngangi.  Einnig er hægt að 
hafa opið milli hæða.  Eignin er til 
afhendingar í vor. Skipti möguleg. 

Verð 52,,5 millj.

Eyrarskógur
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

Vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. 

Bústaðurinn er vel staðsettur á 
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi 61 
nálægt Hvalfirði. 

Verð 14,6  millj

TIL LEIGU

Holtagerði 4 , Kóp., hæð og ris m/bílsk. 
OPIÐ HÚS ÞRI 26/4 KL. 17-17:30

Holtagerði 4,  Kóp.  Ca. 168 fm. efri 
hæð og og ris ásamt 43 fm. bílskúr 
á góðum stað í Kópavogi. Hæðin og 
risið bjóða upp á mikla möguleika í 
nýtingu  Forkaupsréttur að kjallara. 
Bílskúrinn er stór og getur hentað vel 
sem vinnuaðstaða. Samtals er eignin 
rúmir 210 fm. Verð 44,8 millj. Þetta 
er kjörin eign fyrir laghenta sem vilja 
auka virði eignarinnar. Opið hús 
þriðjudag 26/4 frá kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Lokastígur 9 4ra herbergja, 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁN 25/4 KL. 17-17:30

Mjög góð 105,2 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð í fallegu 3-býli á 
besta stað í 101 Reykjavík. 

Frábær staðsetning. Þvottahús og 
geymsla innan íbúðar. 

Sérinngangur. 

Verð 44,9 millj. 

Opið hús mán 25/4 kl. 17-17:30, 
verð velkomin

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

 

Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Lautasmári 22 - 201 Kópavogi
Fallega og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. 
hæð í góðu fjölbýlishúsi við Lautasmára í Kópa-
vogi.  Birtir fm eru 115,8 fm auk stæði í 
bílageymslu. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. 

Verð: 39.900.000

 Opið hús þriðjudaginn 26. apríl 2016 kl 17:30 - 18:00

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Asparfell 8  - 111 Reykjavík (bjalla 101)
LAUS VIÐ KAUPSAMNING! Vel skipulögð og björt 
2ja herbergja 60.4fm íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi.  
Stutt í skóla, leikskóla og verslun.

Verð: 19.900.000

 Opið hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:00-17:30

OPIÐ
HÚS

60,4 
m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Bræðraborgarstígur 7
102,8 fermetra 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við 
Bræðraborgarstíg 7 í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi 
og baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi í kjallara.

Verð: 45.900.000

3 
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Hraunprýði 
178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í Garðabæ. 
Húsið er byggt 2012 á einni. hæð með opnu bílskýli.
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi 
inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús,  opið bílskýli og geymsla.

Verð: 59.500.000

5 
herb.

2 
herb.

LAuSt tIL AfHendIngA mAí

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Holtsvegur - LAuS StRAX
Holtsvegur glæsilega 181,8 fermetra þakíbúð- 
penthouse merkt 0501 í nýbyggingu við Holtsveg 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
hjónaherbergi með fataherbergi inn af og sér 
baðherbergi. 

Verð: 79.800.000

 Opið hús mánudaginn 25. apríl kl. 17:00 - 17:30

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Bæjargil 88
Gott og mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum 
í Garðabænum. Á neðri hæð er stórt og glæsilegt 
eldhús, borðstofa og stofa auk gestasnyrtingar og 
herbergis, á efri hæð eru 3 góð herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og rúmgott hol.

Verð: 58.500.000

6 
herb.

 Opið hús þriðjudaginn 26. apríl kl.  17.30-18:00

OPIÐ
HÚS

209
m2.

Þóra
Fasteignasali

gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður fannar
guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg g. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

gísli elí 
guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

maría mjöll 
guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

OPIÐ
HÚS



Hlíðarás 20
221 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög fallegt, vandað og bjart 342 
fm einbýlishús með miklu útsýni.

Fimm svefnherbergi, þrjú baðher-
bergi, sérsmíðaðar innréttingar 
og skápar, mikil lofthæð, stórir 
gluggar, arinn í stofu, granít 
borðlötur, 63fm bílskúr, innfelldar 
hurðir, innfelld lýsing, Miele tæki og 
fataherbergi.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

110.000.000

STÆRÐ: 342 fm EINBÝLI       HERB: 7

Engjateigur 17-19
105 REYKJAVÍK

307, 2 fm atvinnuhúsnæði í 
Listhúsinu við laugardal.

Fasteignin er í dag veitingastaður 
Gló ásamt skrifstofum salernum og 
eldhúsi. Eignin nýlega endurnýjuð 
að miku leyti.  Sterkur leigjandi, nýr 
10 ára leigusamningur.

Allar upplýsingar veitir: Hannes 
Steindórsson, hannes@fastlind.is

91.000.000

STÆRÐ: 307 fm   ATVINNUHÚSNÆÐI

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til sölu 5. hæðin í þessu glæsilega húsi sem stendur við Hamraborg 1-3 Kópavogi. Um er að 
ræða 316 fm (brútto) skrifstofuhæð, vel skipulögð og innréttuð. Mjög snyrtilegt og vel innrétt-
að skrifstofuhúsnæði. Á hæðinni eru nú 7 herbergi, eldhús/kaffistofa, en hægt er að hafa þar 
allt að 14 herbergi. Glæsilegt útsýni. Þak var endurnýjað 2012 og húsið málað að utan.
Afhending eignar er 15. nóvember 2016.

Hamraborg 1-3 Kópavogi

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til leigu 292,5 m2 atvinnuhúsnæði með innkeyrsluhurðum, mikil lofthæð.  
Í húnæðinu er um 25,m2 milliloft.    Afhending fljótlega.

Skemmuvegur 26 Kópavogi

TIL LEIGU
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Vantar allar gerðir eigna á skrá
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 857 2267Ólafía 

898 8242Árný

     
Ritari Leifu

r

 820 8100

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:15-18:45  Afar vönduð og vel skipulögð 3ja 
herb. 120,0 fm íbúð á jarðhæð auk stæðis í snyrtilegri bílageymslu í glæsilegu 
lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í Fossvogsdal. Eins og sérbýli í lúxús fjöl-
býlishúsi með garði. Verð 49,9 millj.

Lundur 1, 200 Kóp 
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Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Fallegt 239,2 fm einbýlishús með 42,9 fm tvöföldum bílskúr samtals 282,1 fm. Góð 
innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu ásigkomulagi.  
Möguleiki á aukaíbúð. Afar skemmtilegt staðsetning við Ægissíðuna, KR svæðið 
og Háskóla Íslands. Eignin er til sýnis eftir samkomulagi. Tilboð óskast.

Sörlaskjól 18, 107 Rvk. 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Bókið skoðun hjá Alberti í síma 8210626

Bókið skoðun hjá Alberti í síma 8210626

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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✿   Hlutfall heildarorkukaupa af meðalárslaunum fyrir 100 fermetra íbúðarhúsnæði 
á Íslandi og í nokkrum styrkþegalöndum EES-sjóðsins.

✿  Meðalverð á orku til húshitunar frá hitaveitu  
í Evrópu, Bandaríkjunum, Suður-Kóreu og Japan.

✿  Uppbyggingarsjóður EES
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Virkjanir og hitaveitur draga úr kolefnislosun sem svarar til kolefnisbind-
ingar skóglendis sem þekur nær hálft landið ef miðað er við olíu. Þetta er 
eitt mikilvægasta framlag landsins í baráttunni við loftlagsbreytingar og 
þjóðin hefur tækifæri á að nýta enn frekar í sátt við umhverfið samhliða 
því að bæta nýtni og kolefnisjafna rekstur og framkvæmdir.

41% skógur

✿  Eitt mikilvægasta framlag Íslands í baráttunni við 
loftslagsbreytingar.

ORKUSTOFNUN

Hlutverk Orkustofnunar
Stefnumótun í orkumálum
       •  Stjórnvöldum til ráðuneytis
       •  Langtíma áætlanagerð í orkumálum
       •  Standa fyrir orkurannsóknum
       •  Safna, varðveita og miðla gögnum  
           um orkulindir og nýtingu þeirra

Leyfisveitingar
Auðlindanýting
      •  Vatnsorka
      •  Jarðvarmi
      •  Olía og gas 
      •  Jarðefni
      •  Nytjavatn
      •  Ár og vötn

Eftirlit með auðlindanýtingu
Raforkueftirlit
Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna
Alþjóðlegt samstarf
      •  EEA Grants - Uppbyggingarsjóður EES
      •  Geothermal ERA NET
      •  World Energy Council
      •  CEER, IGA, IEA
      •  Annað alþjóðlegt samstarf

Orkusjóður
Orkusetur
Niðurgreiðslur á húshitun
Upplýsingamiðlun
Gagnamál, orkunýting, rannsóknir 

íslensKi JaRðvaRmaKlasinn  Kynningarblað Kynningarblað íslensKi JaRðvaRmaKlasinn 
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Tækniframfarir líklegar til að 
bylta greininni
„Jarðvarmageirinn er alls ekki 
stór í samanburði við aðrar end-
urnýjanlegar orkulindir. Ástæð-
an er fyrst og fremst sú að jarð-
varminn er eingöngu tæknilega 
aðgengilegur á völdum stöðum í 
heiminum þ. á m. Íslandi,“ segir 
Gunnar. „Sem dæmi voru 18 jarð-
varmastöðvar sem framleiða raf-
magn gangsettar í heiminum á 
síðasta ári. Samanlagt afl þeirra 
er rúmlega 300 megavött, en það 
jafngildir afli Hellisheiðarvirkj-
unar, svo dæmi sé tekið.“

Hins vegar er mikil þróun 
á tækni og þekkingu sem gæti 
valdið mjög hröðum framförum 
á næstu áratugum og gert jarð-
varmanýtingu hagkvæma á fleiri 
stöðum en raunin er í dag. Ástæða 
þessa er tvíþætt, að mati Gunn-
ars; annars vegar hafa mörg ríki 
í vesturheimi tekið upp styrktar-
kerfi fyrir endurnýjanlega orku 
sem jarðvarminn nýtur góðs af, 
og hins vegar nýtur jarðvarma-
leit og -vinnsla tækniframfara 
sem eiga upptök sín í olíugeiran-
um og á meðan olíuverð var hátt 
á síðustu árum var miklum fjár-
munum varið í tækniþróun.

Fjárfestar úr öðrum greinum
Töluvert er um að fjárfestar 
úr öðrum geirum líti til jarð-
varmans sem fjárfestingarkosts 
og slíkir aðilar leita til reyndra 
ráðgjafa sem geta aðstoðað þá við 
að skilja fjárhagslegar áhættur 
tengdar jarðvarmaverkefnum. 
„Sem dæmi aðstoðaði KPMG ný-
lega evrópskt gasfyrirtæki við 
fjárfestingar í jarðvarmaverk-

efnum á Ítalíu og var það fyrsta 
fjárfesting þess fyrirtækis í þess-
um geira,“ segir Gunnar. „Þó leit 
og vinnsla jarðvarma og gass eigi 
marga sameiginlega fleti er þó-
nokkur munur þar á og þá kemur 
til okkar kasta að skýra muninn.

KPMG er einnig að vinna fyrir 
fjárfestingarsjóði sem hyggjast 
fjárfesta í jarðvarmageiranum 
og í þeim tilfellum erum við að 
þjónusta viðskiptavini sem eru 
með mikla og sérhæfða þekk-
ingu á öðrum endurnýjanlegum 
orkugjöfum, s.s. vindi og sólar-
orku, en leita til okkar þar sem 
þeir gera sér grein fyrir eðlismun 
þessara greina og jarðvarmans,“ 
segir Gunnar.

Íslensk reynsla mikilvæg
„Þekking og reynsla íslenskra 
vísindamanna er þekkt og rómuð 
víða. Þar sem uppbygging fjár-
málaþekkingar á þessu sviði hjá 
KPMG er fremur nýlega tilkomin 
í samanburði við tækniþekkingu 
Íslendinga þá hjálpar það veru-
lega í okkar markaðssetningu 
að geta vísað til reynslu félaga 
okkar hér heimafyrir á tækni-
sviðinu. Verkefni okkar eru bæði 
sjálf sprottin þar sem fjárfest-
ar leita til íslensku skrifstofunn-
ar beint en einnig þannig að er-
lendar skrifstofur KPMG leita til 
þeirrar íslensku fyrir hönd sinna 
viðskiptavina,“ heldur Gunnar 
áfram.

Erindi Gunnars á ráðstefnunni 
Iceland Geothermal Conference 
fjallar um nýja nálgun við mat á 
fjárhagslegri áhættu jarðvarma-
verkefna. Aðferðin hefur einmitt 
verið þróuð í öðrum geirum endur-

nýjanlegrar orku, s.s. vindorku 
og sólarorku, og nefnist á ensku 
„Decoupled Net Present Value“ 
eða DNPV og hefur KPMG á Ís-
landi aðlagað hana áhættuþáttum 
jarðvarmaverkefna. Segir Gunnar 
að aðalkostur hennar sé að mat á 
áhættuþáttum sé mun gegnsærra 
og auðskiljanlegra en í þeim að-
ferðum sem oftast eru notaðar í 
þessum fræðum.

Jarðvarmageirinn er alls ekki stór í saman-
burði við aðrar endurnýjanlegar orkulindir. 

Ástæðan er fyrst og fremst sú að jarðvarminn er 
eingöngu tæknilega aðgengilegur á völdum stöðum í 
heiminum þ. á m. Íslandi. 
 Gunnar Tryggvason

Hlutverk ríkisins er 
að búa til góða innviði og 
reyna ekki sjálft að búa 
til nýsköpun eða stýra 
henni. Frumkraftur 
nýsköpunar verður alltaf 
á hendi frumkvöðlanna. 
Umgjörð, skattaum-
hverfi, réttir hvatar fyrir 
frumkvöðla og fjárfesta 
skipta þannig gríðarlegu 
máli af hálfu ríkisins. 

Einar Gunnar Guðmundsson

Gunnar Tryggvason Senior Manager hjá KPMG heldur erindi á Iceland Geothermal Conference um mat á fjárhagslegum 
áhættum og tækifærum í jarðvarmaverkefnum.  Mynd/STeFÁn

Ör þróun á næstu áratugum 
Ráðgjafarsvið KPMG á Íslandi hefur á undanförnum árum markað sér sess sem ráðgjafi fyrir fjárfesta í jarðvarmageiranum á heimsvísu. 
Gunnar Tryggvason Senior Manager hjá KPMG heldur erindi á Iceland Geothermal Conference um mat á fjárhagslegum áhættum og 
tækifærum í jarðvarmaverkefnum. Á ráðstefnunni segir Gunnar meðal annars frá reynslu KPMG á þessu sviði.  

Það er óhætt að segja að mikil ný-
sköpun sé í orkuiðnaði hér á landi 
um þessar mundir. Öll orkufyrir-
tækin leggja talsverða áherslu á 
nýsköpun og má nefna uppbygg-
ingu á Reykjanesi, Hellisheiði og 
Norðurlandi í því samhengi, að 
sögn Einars Gunnars Guðmunds-
sonar, forsvarsmanns nýsköpun-
ar hjá Arion banka. „Þar snýst allt 
um að tengja saman ólíka geira, 
s.s. orku, framleiðslu, ferðaþjón-
ustu og fleiri geira. Virðisaukning 
mun eiga sér stað þegar þessi teng-
ing verður til. Orkugeirinn snýst 
ekki bara um að selja rafmagn og 
hita, heldur að nýta tækifærin til 
að stuðla að uppbyggingu í fjöl-
breytileika.“

Þessu til viðbótar er stuðnings-
umhverfið fyrir frumkvöðla á Ís-
landi býsna gott, að sögn Einars 
Gunnars. „Icelandic Startups og 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMI) 
sinna mikilvægu ráðgjafarhlut-
verki, Íslenski jarðvarmaklas-
inn einbeitir sér að því að virkja 
umhverfið og tengja ólík fyrir-

tæki saman. Svo er vitaskuld við-
skiptahraðallinn Startup Energy 
Reykjavik en þar fá sjö teymi ár-
lega hlutafé frá bakhjörlunum 
(Arion banka, Landsvirkjun, NMI 
og GEORG) auk virkrar ráðgjaf-

ar frá mentorum sem koma víðs 
vegar að úr atvinnu- og háskóla-
samfélaginu. Að fá tækifæri til að 
kynna eigin hugmynd fyrir tugum 
mentora, sem rýna til gagns og 
opna á sitt tengslanet, er ómetan-
legt.“

Samvinna mikilvæg
Ein grunnforsenda nýsköpunar í 
orkuiðnaði er góð samvinna opin-
berra aðila og einkafyrirtækja, að 
sögn Einars Gunnars. „Hlutverk 
ríkisins er að búa til góða innviði 
og reyna ekki sjálft að búa til ný-
sköpun eða stýra henni. Frum-
kraftur nýsköpunar verður alltaf 
á hendi frumkvöðlanna. Umgjörð, 
skattaumhverfi, réttir hvatar 
fyrir frumkvöðla og fjárfesta 
skipta þannig gríðarlegu máli af 
hálfu ríkisins.“ Hann tekur dæmi 
af Startup Energy Reykjavik sem 
dæmi um drifkraftinn frá einka-
geiranum. „Það er mitt mat að ár-
angurinn sem þar hefur náðst sé 
einna helst vegna þess hversu vel 
aðstandendum verkefnisins hefur 

Frumkvöðlar og 
nýsköpun mæta 
vaxandi skilningi 
Öll orkufyrirtækin hér á landi leggja talsverða áherslu á nýsköpun í orkuiðnaði. 
Stuðningsumhverfið fyrir frumkvöðla er nokkuð gott þar sem ólíkir aðilar koma 
að, bæði einkafyrirtæki og opinberar stofnanir. Ein grunnforsenda áframhaldandi 
nýsköpunar er góð samvinna opinberra aðila og einkafyrirtækja.

„Orkugeirinn snýst ekki bara um að selja rafmagn og hita, heldur að nýta tækifærin til að             stuðla að uppbyggingu í fjölbreytileika,” segir einar Gunnar Guðmundsson, forsvars-
maður nýsköpunar hjá Arion banka. Mynd/AnTOn BRInK
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Það er mikilvægt 
að einkageirinn 

haldi áfram að fóstra 
umhverfið, t.d. með 
viðskiptahröðlunum 
(Startup Reykjavik, 
Startup Energy, Startup 
Tourism) en þar fá ung 
fyrirtæki raunverulegt 
tækifæri til að verða 
lífvænleg. Icelandic 
Startups hjálpar fyrir-
tækjum að sækja inn á 
alþjóðaumhverfið. 
Klasarnir í jarðvarma og 
ferðaþjónustu tengja 
ung fyrirtæki við þau 
þroskaðri.
 Einar Gunnar Guðmundsson

„Orkugeirinn snýst ekki bara um að selja rafmagn og hita, heldur að nýta tækifærin til að             stuðla að uppbyggingu í fjölbreytileika,” segir Einar Gunnar Guðmundsson, forsvars-
maður nýsköpunar hjá Arion banka. MYND/ANTON BRINK

tekist að vinna saman. Það sem 
ríkið hefur gert vel er að búa til 
sífellt betri umgjörð fyrir frum-
kvöðla og fjárfesta, s.s. með end-
urgreiðslu á þróunarkostnaði, 
skattaafslætti fyrir fjárfesta sem 
leggja fyrirtækjum til fjármagn, 
skattaafslætti fyrir erlenda sér-
fræðinga og fleira. Ég vil svo 
nefna Tækniþróunarsjóð sérstak-
lega, sem er afskaplega mikilvæg-
ur fyrir íslenskt tækni- og frum-
kvöðlaumhverfi. Þar er ríkið í mik-
ilvægu hlutverki.“

Aðspurður um dæmi um vel 
heppnaða nýsköpun í orkugeiran-

um nefnir hann fyrst fyrirtækið 
Keynatura en það stefnir á fram-
leiðslu andoxunarefnisins as-
taxanthin úr þörungum. „Þar er 
verið að nýta jarðvarma og og yl-
ræktarþekkingu í bland við líf-
tækni. Einnig má nefna DT Equip-
ment, en það hefur þróað tækni 
til að efnagreina ál í álkerjum 
í rauntíma. Svo finnst mér afar 
áhugavert hvernig orkuiðnaður-
inn og ferðaþjónustan tengjast sí-
fellt meir. Aðsókn í Hellisheiðar-
virkjun og Ljósafossvirkjun er 
dæmi þess. Við munum sjá fjölda 
nýrra innviða- og þjónustufyrir-
tækja sækja meira í samþættingu 
þessara tveggja ólíku en skyldu 
greina.“

Bjartsýnn á framtíðina
Einar horfir björtum augum til 
næstu ára, ekki síst þar sem allur 
fjölbreytileiki og aðgengi að þjón-
ustu fyrir ung fyrirtæki hefur 
batnað mikið undanfarin ár. „Það 
er mikilvægt að einkageirinn haldi 
áfram að fóstra umhverfið, t.d. 
með viðskiptahröðlunum (Startup 
Reykjavik, Startup Energy, Start-
up Tourism) en þar fá ung fyrir-
tæki raunverulegt tækifæri til að 
verða lífvænleg. Icelandic Start-
ups hjálpar fyrirtækjum að sækja 
inn á alþjóðaumhverfið. Klas-
arnir í jarðvarma og ferðaþjón-
ustu tengja ung fyrirtæki við þau 
þroskaðri. Sjávarklasinn á Grand-
anum og fleiri bjóða skrifstofuað-
stöðu fyrir fyrirtæki úr ólíkum 
geirum. Þar ægir öllu saman og 
ég tel víst að úr slíkum suðupotti 
spretti upp ný verkefni og aðgengi 
fyrirtækja að fjármagni.“

Allt eru þetta einkaaðilar, að 
sögn Einars Gunnars, sem sjá 
sér hag í því að vinna enn meira 
og nánara með umhverfinu og 
styrkja það um leið. „Inni í öllum 

þessum fyrirtækjum eru ein-
staklingar sem skilja virðið í því 
að veita þennan stuðning. Ég get 
tekið minn vinnustað, Arion banka, 
sem gott dæmi, en í lok ársins 2016 
verður bankinn búinn að fjárfesta í 
yfir 70 sprotafyrirtækjum í gegn-
um Startup Reykjavik og Startup 
Energy. Slíkt gerist ekki af sjálfu 
sér. Það þarf getu, vilja og skilning 
til að taka þannig verkefni að sér.“

Þegar kemur að umræðu um ný-
sköpun í orkuiðnaði er ekki hægt 
að sleppa því að nefna aðgengi 
að fjármagni. „Á síðasta ári voru 
stofnaðir þrír nýir framtakssjóðir 
á Íslandi, Eyrir sprotar, Frumtak 
2 og Brunnur vaxtasjóður. Allir 
sjóðirnir hafa nú þegar byrjað að 
fjárfesta. Í heildina eru þetta rúm-
lega 11 milljarðar sem þeir munu 
fjárfesta á árunum 2015-2018. Það 
þarf ekki að tíunda hvaða áhrif 
þetta hefur.“

Ríkisvaldið þarf, að sögn Ein-
ars Gunnars, að halda áfram á 
núverandi braut, með því að ein-
falda regluverk og gera það að-
gengilegra. „Mér sýnist vaxandi 
skilningur á því að íslensk fyrir-
tæki eru ekki bara í samkeppni 
við hvert annað, heldur er Ísland í 
samkeppni við önnur lönd um hæfa 
starfskrafta og eðlilega en vel 
samkeppnishæfa skattalega hvata 
fyrir frumkvöðla og fjárfesta. Ein-
falt og skilvirkt kerfi fyrir kaup-
rétti starfsfólks sem koma inn á 
fyrstu stigum reksturs þarf líka 
að vera samkeppnishæft við út-
lönd. Aðalatriðið er þó að stöðug-
leiki í reglum og lögum sé til stað-
ar. Hvikar breytingar fæla frá. 
Heilt yfir er ég jákvæður gagnvart 
þeirri þróun sem hefur átt sér stað. 
Það er margt ógert, en það er sýni-
legur skilningur alls staðar í sam-
félaginu á mikilvægi nýsköpunar 
óháð geirum.“
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Það er kraftur í þér
Gagnvirk orkusýning Landsvirkjunar við Ljósafoss  
varpar ljósi á orkuna sem býr í öllum hlutum. 
 
Ljósafossstöð er í um 45 mínútna akstursfjarlægð  
frá Reykjavík. Verið velkomin.

Opnunartíma og leiðarlýsingar  
má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir
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Rómverjar notuðu 
stórar hellur eða 

eins konar steypu í sín 
gólf yfir holrýmin sem 
voru undir þeim. Reykur-
inn, sem kom frá eld-
stæði utanhúss, var 
leiddur um holrýmin og 
fór síðan út og upp úr 
þaki um rör í veggjum.  
Í Reykholti hefði heita 
loftið komið frá hvernum 
um lagnirnar.

Guðmundur Þorsteinsson

Guðmundur Þorsteinsson hefur kynnt 
sér nýtingu jarðvarma á 13. öld.   

Á árunum 1997 til 2006 fóru fram 
fornleifarannsóknir í Reykholti í 
Borgarfirði á vegum Þjóðminja
safns Íslands og fleiri stofnana. 
Dr. Guðrún Sveinbjarnardótt
ir stjórnaði þessum rannsókn
um. Meðal annars hafa rannsókn
ir þessar leitt í ljós leifar mann
virkja sem virðast bera vitni um 
tilraunir til að nota jarðhita í hag
nýtum tilgangi. Höfundur þess
arar umfjöllunar hefur rýnt í 
skýrslur um þessar rannsóknir og 
fleiri heimildir í meira en áratug. 
Þeim mannvirkjum, sem tengjast 
notkun gufu úr hvernum Skriflu, 
virðist ekki hafa verið lokið en þau 
eru mjög sérkennileg og ekki mun 
vitað um önnur sambærileg. Hér 
eru nokkur atriði þessara athug
ana tekin úr óprentaðri grein og 
fjallað lítillega um þau.

Sögulegar heimildir og forn
leifar staðfesta að heitt vatn frá 
hvernum Skriflu, sem liggur stutt 
frá bæjarstæðinu í Reykholti en 
nokkru lægra, hefur verið leitt 
gegnum tvær samhliða aðskild
ar lagnir, aðra mjög forna, í laug 
sem ætluð var til baða, Snorra
laug. Tvær aðrar lagnir hafa verið 
rannsakaðar. Sú lengri fannst 
1964 og liggur frá Skriflu í átt að 
bæjarhólnum. Þessi lögn er gerð 
með ýmsum hætti og höfundur 
telur að það sé gert til að finna 
bestu aðferð til að leiða gufu frá 
hvernum inn í bæjarhúsin. Styttri 
lögnin sem uppgötvaðist 1929 ligg
ur inn í hús með gólfi af einstakri 
gerð, lagt hellum úr hverasteini og 
er hér nefnt helluhús. Líklegt er að 
staðið hafi til að tengja þessa lögn 
við þá lengri, ætlaða tilraunalögn, 

Nýting jarðhita í Reykholti á 13. öld
Guðmundur Þorsteinsson hefur kynnt sér nýtingu jarðvarma fyrr á öldum í Reykholti í Borgarfirði í meira en áratug. Snorri Sturluson þykir 
líklegur hugmyndasmiður að mannvirkjum sem komið hafa í ljós við fornleifauppgröft. Hér fara nokkur atriði úr athugunum Guðmundar.

 Með Auðlinda-
garðinum vill HS 

Orka vekja fólk til 
umhugsunar um þær 
auðlindir sem fyrirtækinu 
hefur verið treyst fyrir.

Auðlindagarðurinn sem byggst 
hefur upp í grennd við jarðvarma
ver HS Orku á Suðurnesjum er 
einstakur á heimsvísu, boðar nýja 
tíma, nýja hugsun og hvetur til 
enn frekari þróunar á aukinni og 
bættri nýtingu á því sem frá jarð
varmaverunum kemur. Fyrirtæki 
Auðlindagarðsins nýta hvert um 
sig með beinum hætti tvo eða fleiri 
auðlindastrauma frá jarðvarma
verum HS Orku og verða því af 
augljósum ástæðum að vera stað
sett á Suðurnesjum í grennd við 
jarðvarmaverin. Starfsemi Auð
lindagarðsins hefur byggst upp á 

sameiginlegum hagsmunum fyrir
tækjanna, þ.e. affall eins er hrá
efni fyrir annan, nálægðinni og 
nánu þverfaglegu samstarfi. Með 
Auðlindagarðinum vill HS Orka 
vekja fólk til umhugsunar um þær 
verðmætu auðlindir sem fyrirtæk
inu hefur verið treyst fyrir og því 
falið að tryggja að endist kynslóð 
fram af kynslóð.

Markmið Auðlindagarðsins er 
„Samfélag án úrgangs“, það er að 
nýta beri alla þá auðlindastrauma 
sem streyma inn í og frá fyrir
tækjum garðsins til fulls og á sem 
ábyrgastan hátt, samfélaginu til 

framþróunar og heilla. Virkjun 
jarðhita á Suðurnesjum leggur til 
hráefni í fjölþætta framleiðslu. Í 
fjölnýtingunni er fólgið breiddar
hagræði, þar sem sama hráefnið 
er nýtt í framleiðslu margra vöru
tegunda. Starfsemin innan Auð
lindagarðsins einkennist af rann
sóknum, þróun og nýsköpun. Hluti 
af starfsemi Auðlindagarðsins er 
að fylgjast með og skapa vett
vang fyrir vísindi og tækniþróun 
svo að nýta megi betur auðlinda
straumana og skapa þannig vett
vang fyrir samvinnu fyrirtækja 
í ólíkum greinum og með ólíkan 

bakgrunn. Auðlindagarðurinn er 
því um leið öflugt og ört stækkandi 
frumkvöðlasetur.

Það er jafnframt stefna HS 
Orku að byggja nýja auðlinda
garða samhliða nýtingu jarðhita 
á öðrum svæðum. Fjölnýting auð
linda styður við haldbæra nýtingu 
þeirra og stuðlar að sjálfbærri 
þróun samfélagsins. HS Orka 
heldur ótrauð áfram að rækta 
Auðlindagarðinn sinn á skynsam
an og ábyrgan hátt, samfélaginu 
til heilla.

Nánar: www.audlindagardurinn.is

Auðlindagarðurinn er einstakur
Sívaxandi áhersla er nú lögð á sjálfbæra og hagkvæma nýtingu auðlinda jarðar. Auðlindagarðurinn er sýnidæmi sem á örugglega eftir að 
rata í kennslubækur um hagkvæma nýtingu endurnýjanlegra orkulinda; dæmi um það hvernig hægt er á hagkvæman og umhverfisvænan 
hátt að nýta náttúruauðlind sem flestir töldu upprunalega að væri einungis nýtanleg til orkuframleiðslu.

sem mun hafa staðist væntingar.
Höfundur hefur fært rök fyrir 

því að styttri lögninni hafi verið 
ætlað að leiða gufu frá Skriflu inn 
fyrir virkisvegg og gegnum gafl
vegg helluhússins og um bil sem 
eru á milli gólfhellnanna en þær 
eru vandlega skorðaðar í blöndu 
úr leir og möl. Þetta má skoða sem 
tvöfalt gólf með rými fyrir flæði 
lofts á milli gólflaga. Til að halda 
gufunni í rásunum hefði þurft að 
leggja torf yfir hellurnar sem lágu 
á neðra lagi, jarðvegi, og þá lík
lega með leir á milli fleiri laga 
torfsins til að minnka rakaflæði 
upp í og um hið eiginlega gólflag. 
Á miðju gólfi helluhússins virðist 
hafa verið unnið að gerð háfs til að 
flytja gufuna út og upp úr húsinu. 
Ætlunin virðist hafa verið að nota 
gufuna til að hita húsið með aðferð 

sem þekkt var meðal Rómverja á 
stórveldistíma þeirra og nefnd
ist hypocaust, í lauslegri þýðingu 
gólfhitun með eldi.

Rómverjar notuðu stórar hellur 
eða eins konar steypu í sín gólf 
yfir holrýmin sem voru undir 
þeim. Reykurinn, sem kom frá 
eldstæði utanhúss, var leiddur um 
holrýmin og fór síðan út og upp úr 
þaki um rör í veggjum. Í Reykholti 
hefði heita loftið komið frá hvern
um um lagnirnar og átt að fara um 
bilin milli hellnanna, sem lágu á 
jarðvegi, og síðan út um háfinn. 
Engin leið er nú að vita hvaða 
hugmyndir hafa þá verið uppi 
um endanlegan frágang gólfs þar 
sem allar framkvæmdir þessarar 
fyrstu þekktu tilraunar til virkj
unar gufu virðast hafa stöðvast 
snögglega ófullgerðar. Ef tekist 

hefði að koma í veg fyrir raka
flæði hefði mátt koma fyrir end
ingargóðu timburgólfi.

Hypocaust og ýmis afbrigði 
þess voru þekkt og notuð á Norð
urlöndum á 13. öld. 

Eina norska dæmið er frá 
Þrándheimi, áður Niðarósi, en 
þar þekktu Íslendingar vel til. 
Unnið var við þetta hitakerfi á ár
unum123152, en á þeim árum eða 
öldum voru steinsmiðir og arki
tektar frá Englandi að byggja þar 
dómkirkju úr steini. Þeir munu 
hafa unnið, samkvæmt heimildum 
og eðli málsins, að gerð þessa ein
staka afbrigðis en á árunum 1237
39 dvaldi Snorri Sturluson einmitt 
í Niðarósi. Í þetta afbrigði var not
aður reykur frá eldi í sérstökum 
kyndiklefa en Snorri átti nægan 
reyk úr hvernum Skriflu heima í 
Reykholti. Hugmyndatengsl eru 
greinanleg og má rekja leið þekk
ingar á hypocaust frá Rómaborg 
til Englands og þaðan til Niðaróss 
og að lokum til Reykholts.

Þegar höfundur ályktar um 
gerð mannvirkjanna og hlutverk 
miðar hann við reynslu sína og 
annarra staðkunnugra manna af 
fjölbreytilegum verklegum fram
kvæmdum. Hann getur bent á 
ýmsa staði í nágrenni Reykholts 
þar sem hægt hefði verið að afla 
efnis til verksins. Þessi ætlaða 
tilraunalögn var þétt nægilega 
vel með leir til að hún hefði getað 
haldið í sér gufunni. Hins vegar 
lítur út fyrir að styttri lögninni, 
sem liggur inn í helluhúsið, hafi 
aldrei verið lokið. Ýmis atriði auð
velda að tímasetja lagningu hita
kerfisins til Sturlungaaldar. Höf

undur telur að verkið hafi stöðvast 
þegar Snorri Sturluson var veginn 
í Reykholti í september 1241.

Þrátt fyrir vantrú margra voru 
í byrjun 20. aldar uppi hugmynd
ir um virkjun hveravatns, bæði í 
fljótandi og loftkenndu formi, til 
hitunar íveruhúsa. Fyrsta þekkta 
nothæfa gufuvirkjunin var gerð á 
SturluReykjum á árunum 1908
11. Aðferðir og efni þess tíma sýna 
áhugaverðar hliðstæður við fram
kvæmdir miðaldamanna.
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Hérna blómstrar sköpunin

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

Nýsköpunarfyrirtækið GeoSilica hefur komið sér vel fyrir 

á Ásbrú innan um önnur framsækin tæknifyrirtæki, en þar eru 

unnar hágæða heilsuvörur úr kísil fyrir ört stækkandi markað, 

jafnt heima og erlendis.

Enda þótt saga GeoSilica sé ævintýri líkust er hún í anda þeirrar 

grósku og frumleika sem einkennir samfélagið á Ásbrú. 
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Annar stofnenda GeoSilica, Fida Muhammad Abu Libdeh, 
kom 16 ára til Íslands, flosnaði úr námi sakir lítils stuðnings 
í íslensku, en vissi samt alltaf innst inni að hún gæti náð 
langt. Svo fór að þessi kraftmikla kona frá Palestínu tók 
Háskólabrú Keilis, þar sem hún blómstraði bæði í íslensku 
og öðrum fögum. Að því loknu tók hún BSc-gráðu frá HÍ 
í umhverfis- og orkutæknifræði Keilis. Núna blómstrar hún 
í draumastarfinu á Ásbrú.

REYKJANESBÆR

ÁSBRÚ
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„Stjórnvöld hafa fyrst og síð-
ast unnið að framgangi jarðhit-
ans með markvissum kynning-
um í sendiráðum erlendis, hjá 
fjölþjóðastofnunum og í sam-
starfi við fjölmarga erlenda aðila 
sem áhuga hafa á íslenskri jarð-
hitaþekkingu,“ segir Benedikt og 
bendir jafnframt á að starfsmenn 
utanríkisþjónustunnar sinni fjöl-
mörgum kynningum á fundum og 
ráðstefnum þar sem sendiskrif-
stofur séu til staðar í ríkjum eða 
á vettvangi stofnana á borð við 
FAO, Matvæla- og landbúnaðar-
stofnun Sameinuðu þjóðanna, og 
víðar.

Ísland nýtur sérstöðu
Benedikt segir Ísland njóta nokk-
urrar sérstöðu í orkumálum. „Sér-
staðan markast fyrst og fremst af 
áralangri nýtingu jarðhita, bæði 
lághita til húshitunar og fjöl-
nýtingar, meðal annars í rækt-
un, líftækni og ferðaþjónustu, og 
nýtingu háhita til raforkufram-
leiðslu,“ segir hann.

„Önnur mjög mikilvæg sér-
staða er að Íslendingar nýta end-
urnýjanlega orkugjafa til raforku-
framleiðslu og samþætta dreif-
ingu hennar óháð uppruna,“ segir 
Benedikt og bendir á að fjölmörg 
ríki skorti þekkingu á því hvernig 
dreifa eigi orku. Til dæmis hvern-
ig skipta eigi úr dreifingu jarð-
efnaeldsneytis á borð við kol, gas 
og olíu, og tengja yfir í dreifingu á 
hreinni og endurnýjanlegri orku.

„Að lokum er sérstaða Íslands 
í orkumálum ekki síst mannauð-
urinn sem að baki orkuiðnaðin-
um stendur,“ segir Benedikt. Ís-
land hafi, vegna sérstöðu sinn-
ar, yfir að ráða hlutfallslega mjög 
stórum orkuiðnaði. „Það er ekki 
síst vegna stóriðjunnar sem hér 
eru orkufyrirtæki sem eru mjög 
samkeppnishæf. Þar má nefna 
verkfræðifyrirtæki, fyrirtæki 
í raforkuframleiðslu, vélsmiðj-
ur, þjónustufyrirtæki og einnig 
sterkar stofnanir á borð við OS, 
ÍSOR, Umhverfisstofnun og fleiri. 
Þá má ekki gleyma Jarðhitaskóla 
Sameinuðu þjóðanna sem hefur 
verið starfræktur á Íslandi frá 
1979.“

Sterk staða Íslands
„Staða Íslands í alþjóðlegu sam-
starfi um orkumál er afar sterk,“ 
segir Benedikt. „Umfang og mik-
ilvægi nýtingar endurnýjanlegra 
orkugjafa í efnahagslegu sam-
hengi er risavaxið á Íslandi og 

sú staðreynd er betur og betur 
þekkt innan fjölþjóðasamfélags-
ins,“ segir hann.

Benedikt bendir á að með gerð 
nýs loftslagssamnings – Parísar-
samkomulagsins, sé ljóst að flest 
ríki jarðar hafi ákveðið að bregð-
ast við minnkun losunar gróður-
húsaloftslagstegunda með auk-
inni nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa. „Í þessu samhengi ráð-
gera iðnríki að auka framlög sín 
til loftslagstengdra verkefna, og 
þar með orkuverkefna, margfalt 
með þátttöku fyrirtækja, banka 
og sjóða.“

Til þess að hrinda endurnýjan-
legum orkuverkefnum á sviði jarð-

hitanýtingar í framkvæmd í fram-
tíðinni segir Benedikt að þess-
ar stofnanir muni í vaxandi mæli 
sækja þekkingu til þeirra sem 
búi yfir sérþekkingu og ekki síst 
reynslu sem nýst geti þróunarríkj-
um. „Staðan hefur því aldrei verið 
sterkari, mun vaxa áfram og nú 
þegar eru íslensk stjórnvöld helstu 
samstarfsaðilar fjölþjóðastofnana 
sem sinna þessum verkefnum. Þar 
má nefna IRENA, SE4All og Al-
þjóðbankann.“

Benedikt segir mikilvægara nú 
en nokkru sinni fyrr að Ísland sé 
virkur þátttakandi í alþjóðlegu 
samstarfi um orkumál. „Öll við-
brögð alþjóðasamfélagsins við 
loftslagsvandanum miðast við að 
auka hlut endurnýjanlegra orku-
gjafa. Þekking Íslands og reynsla 
svarar þeim viðbrögðum mjög vel 
á vettvangi jarðhitaþekkingar.“

Gott samstarf milli ráðuneyta
Utanríkisráðuneytið og atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytið, ANR, 
eiga í góðu samstarfi um jarðhita-
mál, að sögn Benedikts. „Sam-
starfið lýtur ekki síst að ýmsum 
samningum eða viljayfirlýsing-
um við ríki um samstarf á jarð-
hitasviðinu. Þá eiga ráðuneytin í 
margs konar samstarfi sem lýtur 
að þátttöku og starfi á vettvangi 

alþjóðastofnana með liðsinni 
sendiráða,“ útskýrir Benedikt.

Hann segir utanríkisráðuneyt-
ið þó ekki hlutast til um að fá fjár-
festa til landsins. „Utanríkisráðu-
neytið fer ekki með málefni er-
lendrar fjárfestingar á Íslandi, 
þar eru önnur ráðuneyti líkt og 
ANR í forsvari. Íslandsstofa sem 
er stofnun sem heyrir að hluta 
til undir utanríkisráðuneytið er 
með Fjárfestingastofu innanborðs 
en hún starfar með ANR í þeim 
málaflokki,“ upplýsir Benedikt. 
Hann bendir þó á að sendiráð Ís-
lands erlendis sinni oft kynning-
um eða fundarsetum með aðilum 
sem áhuga kunna að hafa á bein-
um fjárfestingum á Íslandi.

Unnið gegn loftslagsbreytingum
Benedikt segir Ísland sannarlega 
leggja sitt af mörkum á alþjóða-
vettvangi þegar kemur að lofts-
lagsbreytingum. „Annars vegar 
hefur Ísland lagt fram til Lofts-
lagssamnings Sameinuðu þjóð-
anna metnaðarfull áform um að 
draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda innanlands og umhverf-
isráðherra lagði fram á síðasta 
ári metnaðarfulla verkefnaáætl-
un sem lýtur að loftslagsmálum 
í tengslum við ríkjaráðstefnuna 
COP21,“ segir hann.

Þá sé Ísland að vinna með er-
lendum lykilstofnunum á sviði 
loftslagsmála, ekki síst stofnun-
um sem sinni orkutengdum verk-
efnum. Þar megi nefna Alþjóða-
bankann, IRENA og SE4All. „Ís-
land er í fararbroddi þegar að 
kemur að menntun sérfræðinga á 
sviði jarðvarma og landgræðslu, 
sem eru lykilmálefni til framtíðar 
til að sporna við neikvæðum lofts-
lagsbreytingum.“

Jarðvarmaklasinn mikilvægur
Inntur eftir því hvort mikilvægt 
sé að hafa sterkan jarðvarma-
klasa á Íslandi svarar Benedikt: 
„Utanríkisráðuneytið fær fjöl-
margar fyrirspurnir árlega um 
samstarfsmöguleika erlendra 
stofnana og fyrirtækja við ís-
lenska aðila. Í þessu samhengi 
er gífurlega mikilvægt að geta 
vísað slíkum fyrirspurnum til 
jarðvarmaklasans sem getur 
unnið frekar úr þeim. Jafnframt 
er mjög mikilvægt að sendiráð 
Íslands erlendis sem sinna mikið 
jarðvarmatengdum málefnum, í 
samstarfi við þjóðríki, stofnanir, 
fyrirtæki og svo framvegis, geti 
snúið sér beint til klasans varð-
andi faglega meðferð mála, sem 
þau eru að vinna að og tengjast 
iðngreininni.“

 Umfang og mikil-
vægi nýtingar endur-
nýjanlegra orkugjafa í 
efnahagslegu samhengi 
er risavaxið á Íslandi og 
sú staðreynd er betur og 
betur þekkt innan fjöl-
þjóða samfélagsins.

Benedikt Höskuldsson

Benedikt Höskuldsson, sendifulltrúi hjá utanríkisráðuneytinu, segir mikilvægara nú en nokkru sinni fyrr að Ísland sé virkur þáttakandi í alþjóðlegu samstarfi um orkumál. 
FréttaBlaðið/Ernir

Mikilvægt að Ísland sé virkur þátttakandi
Stjórnvöld á Íslandi hafa unnið ötullega að útbreiðslu þeirrar jarðhitaþekkingar sem Íslendingar búa yfir. Benedikt Höskuldsson, 
sendifulltrúi hjá utanríkisráðuneytinu, segir stöðu Íslands í alþjóðlegu samstarfi um orkumál afar sterka.
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Guðmundur Hagalín Guðmunds-
son, forstöðumaður virkjanarekst-
urs Orku náttúrunnar, segir mik-
ilvægt að gefa íslenskum iðn-
aði tækifæri. „Íslenskur iðnaður 
er jafngóður eða betri en annars 
staðar. Þegar við vorum að undar-
búa okkar starf fórum við víða til 
að skoða og komumst að því. Við 
hjá Orku náttúrunnar hikum ekki 
við að láta gera hluti hér á landi ef 
við vitum um íslenska aðila sem 
vilja spreyta sig á þeim. Þeir sem 
bera ábyrgðina þurfa að hafa þekk-
ingu og áræði og gefa iðnaðinum 
tækifæri,“ lýsir Guðmundur. Hann 
segir ekki öll orkufyrirtækin vera 
þannig, sum treysti sér ekki alltaf 
til að sleppa hendinni af þeim sem 
framleiða hlutina og búnaðinn.

Þarf tækifæri til að þróast
Svo hægt sé að auka hlut Íslend-
inga í því að þjónusta flókinn vél-
búnað sem hingað til hafi þurft 
að kaupa að utan segir Guðmund-
ur að þeir sem eigi slíkan búnað 
þurfi að hafa þekkingu sem geri 
þeim kleift að taka af skarið. „Þeir 
þurfa að vinna með iðnaðinum og 
gefa honum tækifæri til að þróast 
og takast á við verkefnin. Kostn-
aðurinn af því að kaupa þjónust-
una frá öðrum löndum er meiri en 
af því að kaupa þjónustuna á Ís-
landi, þó svo að fyrstu sporin séu 
dýr eru þau ódýrari en ef þjónust-
an er keypt að utan.“

Samkvæmt Guðmundi eru innan 
við hundrað ár síðan vélsmiðja á 
Þingeyri við Dýrafjörð gerði við 
vélbúnað breskra togskipa. „Skipin 
fóru af Íslandsmiðum heim til Eng-
lands til löndunar á afla. Sigldu svo 
á Íslandsmið aftur en komu við á 
Þingeyri við Dýrafjörð til þess að 
láta endursmíða og laga það sem 
laga þurfti. Þá er ekki úr vegi að 
nefna Marel og Össur sem eru há-
tæknifyrirtæki á heimsvísu. Þá 
sjá íslensk fyrirtæki um viðgerð-
ir og viðhald á íslenska togaraflot-
anum með ágætum árangri. Flug-

leiðir reka á Íslandi viðhald og eft-
irlit á flugflota sínum og fleiri eru 
til jafns við það besta sem gerist í 
veröldinni,“ útskýrir Guðmundur.

Skortur á iðnmenntuðu fólki
Við Íslendingar höfum allt sem 
þarf til að bera til þess að þjón-
usta flókinn vélbúnað á heims-
vísu, að sögn Guðumundar. „Við 
höfum verkfræðingana, markaðs-
fólkið og athafnafólkið sem hefur 

þekkingu á viðfangsefninu en 
iðnmenntað fólk er hér af skorn-
um skammti. Fái íslenskir tækni- 
og iðnaðarmenn tækifæri standa 
þeir í flestum tilfellum framar 
en þeir erlendu í því hvað varðar 
sýn á viðfangsefnið vegna þess að 
uppeldið í fámennu samfélagi veit-
ir sjálfkrafa aðgengi að miklum 
breytileika sem veldur því að við 
Íslendingar erum oft mjög fljótir 
að finna lausnir og gerum það vel. 

Þessi eiginleiki fer þó þverrandi 
en myndi byggjast upp aftur ef við 
aukum virðingu fyrir iðngreinum í 
landinu því án iðngreina höfum við 
ekkert að gera með verkfræðinga 
til þjónustu í iðnaði.“

Þekkingin nýtist hér heima
Guðmundi finnst persónulega of 
mikið um að gerðir séu þjónustu-
samningar beint við erlenda aðila 
í stað þess að gera þjónustusamn-

inga við íslensk iðnfyrirtæki. Hann 
segist ef til vill hugsa á öðruvísi 
máta en margir þar sem hann hafi 
búið um hríð í Danmörku. 

„Við sem erum við stjórnvöl-
inn þurfum að hugsa um íslenskan 
iðnað. Sem dæmi get ég nefnt að ef 
þú kaupir þér eldspýtnastokk í búð 
í Danmörku þar sem er til dansk-
ur stokkur og bandarískur þá er 
þér réttur danski stokkurinn ef 
þú biður ekki um hinn. Ef þú biður 
hins vegar um þann bandaríska þá 
horfa þeir í augun á þér eins og þú 
sért ekki í lagi og hugsa: „Hvern-
ig dettur þér í hug að okkar hend-
ur hafi vinnu ef þú kaupir þetta frá 
Bandaríkjunum?“ 

Ég hef svolítið haft þetta í huga 
með orkuiðnaðinn. Þar sem við 
höfum haft beinan samning við 
erlenda aðila og hægt hefur verið 
að flytja samninginn, þá höfum 
við gert það, flutt hann yfir til ís-
lenskra aðila. Þá þjónusta þeir 
okkur en sækja sér þá þekkingu 
sem vantar til þeirra aðila sem 
samningurinn var við áður, sem 
eru þá framleiðendur búnaðarins. 
Þannig nýtist þekkingin þeim til að 
sinna öðrum í landinu og þekking-
in situr eftir hér,“ lýsir Guðmundur 
og bætir við að þess konar hollusta 
við iðnaðinn í landinu sé afskap-
lega mikilvæg. „Ef við kaupum alla 
þekkingu að utan erum við bara að 
halda við erlendri þekkingu. Við 
verðum fyrst og fremst að hugsa 
um okkur sjálf.“

Standa jafnfætis erlendum aðilum
Framtíðarsýn Guðmundar er sú 
að með viðhaldsstarfsemi Orku 
náttúrunnar byggist upp þekking. 
„Starfsemin er þegar komin það 
langt að ekki verður aftur snúið, 
Sá tími mun því koma að Íslending-
ar standa jafnfætis erlendum aðil-
um og taka að sér viðhald á háþró-
uðum vélbúnaði jarðgufuraforku-
vera. Við þekkjum kröfurnar og 
vitum hvert við þurfum að leita,“ 
segir hann.

Við vonum að tekjur 
fyrirtækja í ferðaþjón
ustu á Reykjanesi aukist, 
góðum störfum fjölgi og 
að virðisaukinn verði 
sem mest eftir á svæð
inu.

Róbert Ragnarsson

Guðmundur Hagalín Guðmundsson, 
forstöðumaður virkjanareksturs ON.

Guðmundur segir mikilvægt að gefa íslenskum iðnaði tækifæri en iðnaðurinn hér er jafngóður eða betri en annars staðar að 
hans sögn.  MYND/PJETUR

Guðmundur segir Íslendinga hafa allt sem þarf til að þjónusta flókinn vélbúnað á 
heimsvísu.

Íslenskur iðnaður þarf að fá tækifæri
Hollusta við íslenskan iðnað er nauðsynleg samkvæmt Guðmundi Hagalín Guðmundssyni, forstöðumanni Orku náttúrunnar. Hann segir 
íslenska iðnaðar- og tæknimenn standa flestum framar fái þeir tækifæri og að Íslendingar hafi allt til að þjónusta flókinn vélbúnað.

Reykjanes Geopark fékk form-
lega vottun sem „geopark“ á 
þrettándu haustráðstefnu Euro-
pean Geoparks Network í Rokua 
Geopark í Finnlandi í septem-
ber 2015. Þar með varð Reykja-
nesskagi hluti af verndaráætlun 
Unesco eða Unesco Global Geo-
park.

Að sögn Róberts Ragnarsson-
ar, stjórnarformanns Reykja-
nes Geopark, voru markmiðin 
með stofnun garðsins í upphafi 
að ná saman hagsmunaaðilum 
til að byggja upp þróunaráætlun 
um uppbyggingu ferðaþjónustu 
sem byggir á einstökum jarð-
minjum Reykjaness. „Í áratugi 
hefur verið rætt um mikilvægi 
þess að gera svæðinu betri skil, 
t.d. með stofnun eldfjallagarðs, 
jarðminjagarðs eða stærri fólk-
vangs. Ari Trausti Guðmundsson 
hefur verið einn helsti hvatamað-
ur þessara hugmynda og byggj-
um við á þeim. Þegar við kynnt-
umst hugmyndafræði geoparka, 
í gegnum Kötlu Geopark, sáum 
við að þetta myndi henta okkur. 
Árið 2012 stofnuðum við Reykja-
nes Geopark og í fyrra fengum 
við alþjóðlega vottun eins og fyrr 
segir.“

Róbert segir  aðstandendur 
garðsins hafa væntingar til þess 
að fleiri ferðaþjónustuaðilar 
komi að verkefninu og nýti sér 
vottunina til að bjóða upp á ein-
staka jarðminjaferðamennsku. 
„Við vonum að tekjur fyrirtækja 
í ferðaþjónustu á Reykjanesi auk-
ist, góðum störfum fjölgi og að 
virðisaukinn verði sem mest eftir 
á svæðinu.“

Í garðinum má m.a. finna 
flekaskil Ameríku og EvróAsíu 
og hægt er að fylgja þeim sprung-
um áfram inn í landið. „Þetta er 
einstakt á heimsvísu, að geta séð 
flekaskilin, en þau eru grunnur 
þess sem hér er og fólk vill skoða; 
jarðvarmann, gígaraðir, hraun-
breiðuna, háhitasvæðin, Bláa 
lónið og orkuvinnsluna. Allt þetta 
og meira til má sjá á frekar litlu 
svæði sem er einstakt. Á tveimur 
dögum er hægt að sjá í Reykjanes 
Geopark jarðminjar sem eru vítt 
og breitt um heiminn.“

Í sumar verður áherslan lögð 
á áframhaldandi uppbyggingu á 
Reykjanesi og nýtt verkefni við 
Brimketil, að sögn Róberts. „Kaf-
arar hafa sýnt áhuga á uppbygg-
ingu köfunaraðstöðu við Bjarna-
gjá svo dæmi sé tekið. Reykjanes 

Geopark, ásamt Reykjanesbæ, 
er að vinna úr umsóknum um lóð 
fyrir þjónustumiðstöð við Vala-
hnjúk sem ég bind miklar vonir 
við. Við erum líka að berjast fyrir 
því að fá stuðning ríkisins fyrir 

landvörslu á svæðinu, en það er 
afar mikilvægt verkefni.“

Nánari upplýsingar um Reykjanes 
Geopark má finna á www.reykja
nesgeopark.is.

Einstakar jarðminjar
Reykjanes Geopark býður upp á fjölbreyttar og einstakar jarðminjar. Garðurinn fékk sérstaka vottun á síðasta ári sem aðstandendur vona 
að efli enn frekar ferðaþjónustu á Reykjanesi.  Í sumar verður lögð áhersla á áframhaldandi uppbyggingu.

Róbert Ragnarsson er stjórnar
formaður Reykjanes Geopark. 

Kleifarvatn og Sveifluháls tilheyra Reykjanes Geopark. 
MYND/MARKAÐSSTOFA REYKJANESS
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Íslenski orkuháskólinn í Háskól-
anum í Reykjavík býður upp á fjöl-
breytt úrval námskeiða og náms-
leiða á meistarastigi en einn-
ig fyrir sérfræðinga í greininni. 
„Auk Háskólans í Reykjavík standa 
Orkuveita Reykjavíkur og Íslensk-
ar orkurannsóknir að náminu. Aðrir 
samstarfsaðilar eru t.d. Landsvirkj-
un, Green Energy Group, Arctic 
Circle, íslenskar verkfræðistofur og 
ýmis samtök í geiranum. Einnig er 
lögð rík áhersla á erlent samstarf til 
dæmis við háskóla á borð við Har-
vard og Tufts í Bandaríkjunum og 
Tinajin háskóla í Kína,“ segir Halla 
Hrund Logadóttir, framkvæmda-
stjóri námsins.

Yfir 90% nemenda Íslenska 
orkuháskólans koma að utan. Þau 
Dagur Helgason, Fritz Steingrube 
og Viviana Leon Rincon hafa öll 
stundað nám í skólanum frá því í 
haust. Dagur lauk efnaverkfræði 
frá HÍ fyrir tveimur árum. Hann 
var ákveðinn í því að fara í eitthvert 
nám tengt orkuiðnaði og jarðhita. 
„Ég leitaði víða um heim en datt svo 
niður á Íslenska orkuháskólann sem 
passaði fullkomlega við það sem ég 
var að hugsa. Þar er fókuserað á 
jarðhitann sem er mitt helsta áhuga-
svið,“ segir Dagur. Honum líkar 
námið mjög vel. „Hér hefur maður 

góða tengingu við fagaðila og við 
höfum til dæmis unnið mikið með 
Íslenskum orkurannsóknum. Þá er 
námið mjög persónulegt, við höfum 
greiðan aðgang að kennurunum og 
mörgu góðu fagfólki.“

Fritz kom úr allt annarri átt en 
Dagur, hafði stundað nám í stjórn-
málafræði og félagsvísindum í 
Þýskalandi. Hann segir því margt 
hafa verið nýtt fyrir sér og mikið 

sem hann þurfti að læra á stuttum 
tíma. „Mig langaði að gera eitthvað 
sem tengdist endurnýjanlegri orku. 
Ég leitaði víða en námið í HR var 
það þar sem mest áhersla var lögð 
á orkumálin meðan aðrar námsleið-
ir voru meira almennt á sviði um-
hverfismála,“ segir hann.

Viviana lærði orkufræði í heima-
landinu Brasilíu. „Mér líkaði vel 
nálgunin í íslenska náminu. Þar er 
ekki aðeins kennd hugmyndafræð-
in eins og víða heldur fáum við góða 
innsýn í tæknilegu hliðina,“ segir 
Viviana sem vonast til að nýta þekk-
ingu sína til að vinna að orkumál-
um í Suður-Ameríku en hún segir 
tækifærin í endurnýjanlegri orku í 
heimsálfunni mikil.

Halla segir mikinn vöxt hafa 
verið í aðsókn undanfarin ár, og 
hefur nemendafjöldi meira en fjór-
faldast. „Nýting endurnýjanlegrar 
orku er eitt af mikilvægustu við-
fangsefnum mannkynsins í dag. 
Námið tekur á tæknilegum og 
efnahagslegum þáttum nýtingar 
orku, en umhverfismál skipa líka 
stóran sess í starfsemi Íslenska 
orkuháskólans,“ lýsir Halla.

Nánari upplýsingar um Íslenska 
orkuháskólann má finna á  
www.en.ru.is/ise

 Hér hefur maður góða tengingu við fagaðila 
og við höfum til dæmis unnið mikið með 

Íslenskum orkurannsóknum. Þá er námið mjög 
persónulegt, við höfum greiðan aðgang að kennur-
unum og mörgu góðu fagfólki.
 Dagur Helgason, meistaranemi

Íslenski orkuháskólinn
Markmið Íslenska orkuháskólans í HR er að mennta sérfræðinga framtíðarinnar á sviði endurnýjanlegrar orku. Þau Fritz frá Þýskalandi, 
Viviana frá Brasilíu og Dagur frá Íslandi hafa góða reynslu af náminu. Þau eru ánægð með þá tengingu sem það hefur við orkuiðnaðinn.

Hér eru meistaranemarnir Fritz Steingrube, Dagur Helgason og Viviana Leon Rincon með Höllu Hrund Logadóttur, fram-
kvæmdastjóra Íslenska orkuháskólans.  MyND/PjetuR

Ingvar Magnússon vélvirki til vinstri ásamt Frímanni Grímssyni.

Fyrir nokkru tók fyrirtækið að 
sér verkefni í viðgerðum á rótor-
um í gufuhverfla sem gerði kröf-
ur um fullkomnari mælitæki og 
búnað. Í framhaldi af því var fjár-
fest í mæliarmi sem getur mælt 
með tvenns konar hætti, próp eða 
3D skanna.

Própinn og skanninn henta vel 
til að mæla reglulega hluti með 
mikilli nákvæmni, óháð stærð 
hlutarins sem mæla á. Skanninn 
hefur það fram yfir própinn að 
hann getur mælt nánast allt, sama 
hvernig lögun hlutarins er. Hægt 
er að ferðast með arminn og stað-
setja hann nánast hvar sem er.

Nú fyrir skemmstu var tekið 
í notkun nýtt úrvinnsluforrit til 
hönnunar og gæðaskoðunar. Þá 

er hægt er að taka gögnin sem 
skanninn gefur og breyta þeim 
yfir í gegnheilt líkan (e. solid 
model) sem gefur kost á að búa til 
fullkomnar teikningar eða skrár 
sem hægt er að láta 3D prenta 
eða vinna með öðrum hætti. Deil-
ir sinnir miklu af gæðaskoðunum 
(e. quality inspection) og þá með 
þeim hætti að fylgjast með sliti á 

vélarhlutum, nýjum sem gömlum, 
og út frá þeim gögnum eru teknar 
ákvarðanir um hvort hlutirnir eru 
í lagi eða ekki.

Deilir bíður þar með upp á einn 
öflugasta búnað sem í boði er í aft-
urvirkri hönnun (e. reverse eng-
ineering) í heiminum, þetta hefur 
ekki verið í boði á opnum markaði 
hjá íslensku fyrirtæki fyrr enn 
nú. Hingað til hefur Deilir ekki 
verið að nota þennan búnað fyrir 
utan starfstöð fyrirtækisins en 
möguleiki er á að nota búnaðinn á 
öðrum sviðum atvinnulífsins þar 
sem unnið er með form og hönnun.

ef áhugi er fyrir frekari upplýsing-
um er hægt að senda fyrirspurn á 
netfangið ingvar@deilir.is.

Nýjung í mæli-  
og hönnunarvinnu
Fyrirtækið Deilir technical Services hefur verið starfandi frá árinu 1998 og hefur 
síðustu ár starfað í jarðorkuverum í viðgerðum á gufuhverflum og íhlutum 
tengdum því. Hjá fyrirtækinu starfa eingöngu sérfræðingar í viðhaldi og 
endurbótum á vélbúnaði tengdum jarðorkuverum. 

Vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi 
hefur sennilega ekki farið fram 
hjá neinum og horfir nú í enn eitt 
metárið hvað varðar fjölda ferða-
manna sem sækja landið heim. 
Hefur þessi þróun meðal annars 
breytt landslagi margra fyrir-
tækja, skapað ný störf, þekkingu 
og þróun í atvinnugrein sem stend-
ur nú undir meira en þriðjungi af 
gjaldeyristekjum þjóðarinnar.

En hvers vegna hafa ferðamenn 
svona mikinn áhuga á Íslandi og 
er líklegt að þessi þróun haldi 
áfram á komandi árum? „Þegar 
Ferðamálastofa spyr ferðamenn 
um ástæðu heimsóknar til Íslands 
eru yfir 80 prósent svarenda sem 
segja að aðdráttarafl náttúrunn-
ar sé helsta ástæða þess að þau 
komi til landsins. Talið er að um 
90 prósent þeirra sem koma til Ís-
lands heimsæki ýmist Bláa lónið, 
Jarðböðin, heita uppsprettuhveri 
eða fjöldann allan af sundlaug-
um víðsvegar um landið. Það er 
því auðveldlega hægt að segja 
að ferðamaðurinn upplifi orku-
tengda afþreyingu í yfirgnæfandi 
meirihluta og hugnist það afskap-
lega vel,“ segir Ásta Kristín Sig-
urjónsdóttir, klasastjóri Íslenska 
ferðaklasans. „Það má því segja 
að þessar atvinnugreinar, orka og 
ferðaþjónusta, séu löngu farnar að 
vinna saman og að samspil þeirra 
hafi verið óhjákvæmilegt."

Ásta segir það hins vegar oft 
vilja gerast að þessum atvinnu-
greinum sé stillt upp hver á móti 
annarri eins og það sé ákveðið 
náttúrulögmál. „Tækifæri í mark-
vissri samvinnu eru hins vegar 
óþrjótandi. Þannig getur samspil 
þessara tveggja greina lagt grunn-
inn að enn frekari afþreyingar-
möguleikum, skýrari ímyndar-
sköpun og aukinni verðmætasköp-
un. Með uppbyggingu og kynningu 
á sjálfbærum samfélögum á Ís-
landi höldum við sérstöðu okkar 
sem land endurnýjanlegra orku-
gjafa sem verður eftirsóknarvert 
að sækja heim um ókomin ár.“

Ásta Kristín kallar eftir því að 
fólk sé óhrætt við samtalið. „Öll 
þróun og uppbygging í ferðaþjón-
ustu sem og öðrum atvinnugrein-
um á Íslandi stendur og fellur með 
því hversu vel okkur tekst að vinna 
úr tækifærunum sem landið okkar 
gefur af sér.“

Samspil orku og 
ferðaþjónustu

„Ferðamaðurinn upplifir orkutengda 
afþreyingu í yfirgnæfandi meirihluta 
og hugnast það afskaplega vel,“ segir 
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir.

tækifæri í markvissri 
samvinnu eru hins vegar 
óþrjótandi. Þannig getur 
samspil þessara tveggja 
greina lagt grunninn að 
enn frekari afþreyingar-
möguleikum, skýrari 
ímyndarsköpun og 
aukinni verðmæta-
sköpun.

Ásta Kristín Sigurjónsdóttir

Nú fyrir skemmstu 
var tekið í notkun nýtt 
úrvinnsluforrit til hönn-
unar og gæðaskoðunar.

Ingvar Magnússon

jaRðVaRMaKLaSINN Kynningarblað
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 319.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar



BÍLAR &
FARARTÆKI

GlæsileGur Audi Q5 2015 
árGerð

Audi Q5 V6T Quattro ekinn 4.þkm 
disel,ssk,5,9 í 100, nývirði 9,7.m 
feitletrað TILBOÐ 8,3.m raðnúmer 
213423 Bíllinn er á staðnum í 
núpalind 1 kóp.5885300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 
4matic. Árgerð 2015, ekinn 31 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.310028.

TOYOTA Corolla active. Árgerð 2014, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.141737.

VW Caddy ecofuel. Árgerð 2008, 
ekinn 121 Þ.KM, metan, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.280136.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Jeep Grand Cherokee Overland , 
7/2014, ek 45 þús km, dísel, mjög vel 
búinn bíll, ásett verð 10950 þús, er á 
staðnum, raðnr 220512.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW Póló árg 05 ek 153 þús litur 
grásans 5-dyra 1,2 vél skoðaður 17 
góð heilsársdekk topp bíll með góða 
smurbók verð 525 þús. Uppl. í s. 892 
7852

 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.

 Húsbílar

Til sölu húsbíll VW LT 35 árg. 2001 ek. 
129þús. Sk. ‘17 með bilaða vél. Verð 
800þús Uppl. í s. 861 0096

 Fellihýsi

 Hjólbarðar

FráBær deKKjAtilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

jApAnsKAr VélAr eHF.
 BílApArtAsAlA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 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

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

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



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

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

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

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

 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 og 
dyRasíMakeRfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RaflagNiR, dyRasíMaR. s. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 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

 geymsluhúsnæði

geyMslUR.is 
 síMi 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

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

sÓlaR ehf
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu. Nánari uppl á 
skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 8, 
104 R milli 10-16. We are looking for 
people for cleaning jobs. More info at 
Sólar office Kleppsmýrarveg 8, 104 R 
between 10-16. Must speak icelandic 
or english.

vaNTaR vaNa MeNN 
á dekkJaveRksTæði 
dekkveRk. NokkRaR 

sTÖðUR laUsaR.
1. Verkamaður á gólfi. 

2. Sölumaður í afgreiðslu. 

3. Sumarstarfsmenn í törn 
tímabundna vinnu.

Góð laun í boði fyrir hraða 
og góða menn. Möguleikar á 

stöðuhækkun og framtíðarstarfi 
fyrir klára menn. Vinnutími 10-19

Upplýsingar í síma 578-7474 
Einar Björgvin, eða koma á 

staðinn

 atvinna óskast

vaNTaR þig 
sTaRfsMeNN?

Erum með iðnaðarmenn og 
almenna verkamenn á skrá sem 

geta byrjað fljótlega. Einnig 
bílstjóra með meirapróf

Við finnum réttu mennina fyrir 
þig. 

Verkleigan sími:780-1000 

e: vinna@verkleigan.is
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til sölu

heilsa

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Save the Children á Íslandi



Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Mekkín Guðnadóttir
áður húsfreyja að Sigtúnum 

Eyjafjarðarsveit, síðast til heimilis að 
Dvalarheimilinu Hlíð,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn 
16. apríl. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 

þriðjudaginn 26. apríl kl. 13.30. 

Þeim sem vilja minnast Mekkínar er bent á  
Dvalarheimilið Hlíð.

Bjarni Kristjánsson Elísabet Guðmundsdóttir
Gunnar Kristjánsson Oddný Vatnsdal
Jón Guðni Kristjánsson 
Sigrún Kristjánsdóttir Haraldur Hauksson
  Helga Sigrún Harðardóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Jónína Magna Snorradóttir 
hjúkrunarfræðingur, 

Klapparstíg 1, 101 Reykjavík,
 sem andaðist 19. apríl, verður 

jarðsungin þriðjudaginn 26. apríl nk.  
kl. 13.00 frá Hallgrímskirkju.

Þorsteinn Sv. Stefánsson
Davíð Einarsson  Kolbrún Edda Aradóttir
Egill Búi Einarsson  Helga Sigríður Ívarsdóttir
Sara Davíðsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 
Hafsteinn Ágústsson 

frá Varmahlíð í Vestmannaeyjum, 
lést fimmtudaginn 21. apríl á 

Hraunbúðum, dvalarheimili aldraðra. 
Útförin fer fram frá Landakirkju í 

Vestmannaeyjum, laugardaginn 30. 
apríl kl. 14.00. 

Sara Hafsteinsdóttir Þórólfur Guðnason
Svava Hafsteinsdóttir Ólafur H. Sigurjónsson
Aðalheiður Hafsteinsdóttir Sigurður Ingi Ólafsson
Ágústa Hafsteinsdóttir Ástþór Jónsson
Lára Hafsteinsdóttir Einar Birgisson
Örn Hafsteinsson Sólveig Jónsdóttir
Árni Hafsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Okkar ástkæra eiginkona,  
móðir, systir, mágkona,  

tengdamóðir, amma og langamma,
Hervör Jónasdóttir
lést 15. apríl síðastliðinn  

á Landspítalanum. 
Útförin hennar fer fram  

frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 26. apríl kl. 15.

Helgi Ágústsson
Jónas R. Helgason Unnur Árnadóttir
Guðmundur B. Helgason Helga Jóna Benediktsdóttir
Helgi Gunnar Helgason Fríða Ingibjörg Pálsdóttir
Oddfríður S. Helgadóttir Hjalti Daníelsson
Hallgrímur Jónasson Guðbjörg Þorvaldsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Jón Gestur Jónsson 

(Donni) 

lést síðastliðinn þriðjudag í faðmi 
fjölskyldu sinnar. Útför fer fram 

miðvikudaginn 27. apríl kl. 13.00  
frá Hafnarfjarðarkirkju. 

Rósa Arnórsdóttir
Ólafur Örn

Sigrún
Hrafnhildur og Guðjón 

Áslaug 
barnabörn og barnabarnabörn. 

„Ég var búin að hlaupa lengi áður en ég 
ákvað að fara að hlaupa maraþon. Og 
hafði nú aldrei neitt sérstaklega ætlað mér 
að hlaupa maraþon, ég var búin að hlaupa 
fullt af hálfum. Svo var góður vinahópur 
okkar sem var að fara í hlaupið í Berlín, 
ég ákvað að slá til og maðurinn minn sem 
var nú eiginlega ekkert farinn að hlaupa 
ákvað að koma líka. Það var nú eiginlega 
upphafið að þessu.“

Þetta segir Rúna Hauksdóttir Hvann-
berg, forstjóri Lyfjastofnunar, en hún er 
fyrsta íslenska konan til þess að klára öll 
maraþonin innan World Marathon Maj-
ors keppninnar; í Berlín, London, Tókíó, 
New York, Boston og Chicago. Rúna 
kláraði röðina í Boston-maraþoninu sem 
haldið var mánudaginn 18. apríl.

Rúna hljóp sitt fyrsta maraþon árið 
2008 í Berlín, næst tók hún þátt í New York 
árið 2009 og síðan árið 2012 í London.

„Svo hljóp ég eiginlega ekkert svolítið 
lengi, en í febrúar 2015 fór ég til Tókíó, 
Chicago tók ég svo í fyrrahaust og svo var 
ég að klára núna í Boston. Ég er sem sagt 
búin að taka 3 maraþon á 14 mánuðum,“ 
segir Rúna.

Spurð út í það hvernig maður fari að því 
að undirbúa sig fyrir maraþon segir Rúna 
að í rauninni þurfi bara að hlaupa.

„Maður þarf náttúrulega að leggja þetta 
dálítið upp og undirbúa sig í að minnsta 
kosti þrjá mánuði.“ 

Rúna segist hlaupa ákveðið mikið á 
viku og bæta í eftir því sem nær líði. „Það 
mikilvægasta finnst mér vera að maður 
ljúki maraþoni þannig að maður klári sig 
ekki. Maraþon er í sjálfu sér er ekki mjög 
hollt, en það er mjög gaman að hlaupa,“ 
segir hún.

Eiginmaður Rúnu, Friðrik Ármann 
Guðmundsson, er líka mikill hlaupagarp-

ur, en hann var fyrsti íslenski maðurinn til 
þess að klára maraþonin sex. Hann kláraði 
síðasta hlaupið í Chicago í fyrra.

„Friðrik kláraði röðina á undan mér, 
hann var í Boston-hlaupinu árið 2013, 
þegar sprengjan varð. Þá var ég ekki að 
hlaupa en ég hefði líklega ekki náð að 
klára, af því að hlaupinu var hætt og ég 
hefði verið á þeim tíma. Við vorum ekki á 
staðnum þegar sprengingin varð en þetta 
var mjög hrikalegt, sérstaklega daginn 
eftir.“

Alls hefur Rúna tekið þátt í níu mara-
þonum, en auk stóru sex hefur hún 
hlaupið í París, Feneyjum og Flórens. 
Spurð hvort hún ætli að hlaupa hérna 
heima segist hún ekki viss.

„Ég á heima vestur í bæ, og eins og ég 
sagði þá þarf maður að hlaupa ansi mikið 
til þess að æfa sig fyrir maraþon. Þá byrja 
ég alltaf vestur í bæ og fer út á Nes, og þá er 
ég búin að hlaupa talsvert mikið af mara-
þonleiðinni. Það er ekkert nýtt við það, 
mér finnst mjög gaman að sjá nýjar borgir 
og prufa eitthvað nýtt. Við hjónin höfum 
notað þetta mikið til þess að ferðast og sjá 
heiminn með fjölskyldunni.“ – sbv

Hjón fyrst Íslendinga til 
að hlaupa maraþonin sex
Rúna Hauksdóttir Hvannberg er fyrsta íslenska konan til þess að klára öll sex maraþon 
innan World Marathon Majors keppninnar. Hún nýtur þess að sjá nýjar borgir. Eigin-
maðurinn, Friðrík Guðmundsson, er fyrsti íslenski karlinn til að hlaupa maraþonin sex.

Rúna Hauksdóttir Fannberg er fyrsta íslenska konan til þess að ljúka 
öllum hlaupum í World Marathon Majors röðinni.  

Rúna og maðurinn hennar, Friðrik Ármann Guðmundsson, eru bæði 
búin að ljúka hlaupunum sex. Hér eru þau eftir síðasta hlaup Rúnu.

1507 Þýski kortagerðarmaðurinn Martin Waldseemuller er fyrstur 
til að nota heitið Ameríka á heimskorti sínu, Universalis Cosmo
graphia.
1792 Fallöxi er fyrst notuð í Frakklandi þegar stigamaðurinn Nico
las Pelletier er tekinn af lífi.
1915 Eldsvoði verður í Reykjavík er Hótel Reykjavík og ellefu önnur 
hús við Austurstræti, Pósthússtræti og Hafnarstræti brenna og 
tveir menn farast.
1944 Óperettan Í álögum, eftir Sigurð Þórðarson og Dagfinn Svein
björnsson, er frumsýnd. Þetta er fyrsta íslenska óperettan.
1945 Rauði herinn umlykur Berlín.
1953 Grein birtist í vísindatímaritinu Nature um byggingu kjarn
sýrunnar DNA. Höfundarnir eru Watson og Crick, sem síðar fengu 
Nóbelsverðlaun.
1971 Um það bil 200 þúsund manns mótmæla Víetnamstríðinu í 
höfuðborg Bandaríkjanna, Washington.
1990 Hubblegeimsjónaukanum er komið fyrir á sporbaug um 
jörðina af geimferjunni Discovery.
1991 Bifreið er ekið upp á Hvannadalshnúk í fyrsta skipti.
2015 Jarðskjálfti 7,8 að stærð skellur á Katmandú í Nepal. Nærri 
8.000 manns láta lífið og yfir 100 þúsund missa heimili sín.

Merkisatburðir

Við hjónin höfum notað 
þetta mikið til þess að 

ferðast og sjá heiminn með 
fjölskyldunni.

Rúna Hauksdóttir Hvannberg,  
forstjóri Lyfjastofnunar

Fólk ber eigur sínar 2 dögum eftir að jarðskjálftinn skellur á Nepal. 
NoRdic PHotos/AFP
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. land
6. rún
8. vefnaðarvara
9. kirna
11. tveir eins
12. óstilltur
14. rófa
16. pot
17. af
18. óðagot
20. pfn.
21. traðkaði

LÓÐRÉTT
1. lummó
3. stefna
4. trjátegund
5. eyrir
7. starfræksla
10. kusk
13. skarð
15. rótartauga
16. margsinnis
19. eldsneyti

LÁRÉTT: 2. Kúba, 6. úr, 8. tau, 9. ker, 11. rr, 12. ókyrr, 
14. skott, 16. ot, 17. frá, 18. fum, 20. ég, 21. tróð.
LÓÐRÉTT: 1. púkó, 3. út, 4. barrtré, 5. aur, 7. rekstur, 
10. ryk, 13. rof, 15. tága, 16. oft, 19. mó.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung

La
us

n 
sí

ðu
st

u 
su

do
ku

↓
 

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.

6 1 3 9 2 7 8 4 5

5 7 8 6 4 3 1 9 2

9 4 2 1 5 8 3 7 6

1 3 5 4 6 9 2 8 7

2 6 9 7 8 1 5 3 4

7 8 4 5 3 2 6 1 9

4 9 6 3 1 5 7 2 8

8 5 1 2 7 4 9 6 3

3 2 7 8 9 6 4 5 1

9 1 6 4 3 7 2 5 8

2 8 7 5 6 1 9 3 4

5 3 4 8 9 2 1 6 7

6 2 1 9 7 4 3 8 5

7 9 3 1 5 8 6 4 2

4 5 8 6 2 3 7 9 1

1 6 5 2 4 9 8 7 3

3 4 2 7 8 6 5 1 9

8 7 9 3 1 5 4 2 6

2 5 7 3 6 1 4 9 8

8 6 3 4 9 2 1 5 7

9 1 4 5 7 8 6 2 3

4 7 8 1 5 9 3 6 2

1 2 5 7 3 6 9 8 4

3 9 6 8 2 4 5 7 1

5 3 2 9 1 7 8 4 6

6 8 9 2 4 3 7 1 5

7 4 1 6 8 5 2 3 9

2 8 1 5 7 3 9 6 4

9 6 5 4 1 2 8 3 7

7 3 4 6 8 9 5 1 2

6 1 2 9 5 8 7 4 3

8 4 7 2 3 1 6 5 9

3 5 9 7 4 6 1 2 8

1 7 8 3 6 4 2 9 5

4 9 6 8 2 5 3 7 1

5 2 3 1 9 7 4 8 6

3 8 4 7 2 5 9 1 6

9 5 1 3 8 6 4 7 2

6 2 7 9 1 4 5 8 3

8 7 5 1 6 9 2 3 4

1 9 2 4 7 3 6 5 8

4 3 6 2 5 8 7 9 1

7 1 8 5 4 2 3 6 9

2 6 3 8 9 7 1 4 5

5 4 9 6 3 1 8 2 7

3 7 6 1 4 8 2 5 9

9 5 4 2 6 7 3 8 1

8 1 2 9 3 5 7 4 6

4 6 8 3 7 9 5 1 2

5 2 9 4 8 1 6 3 7

7 3 1 5 2 6 4 9 8

1 9 3 6 5 2 8 7 4

2 8 5 7 1 4 9 6 3

6 4 7 8 9 3 1 2 5

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Norðankaldi og dálítil él austast, en annars hægari og bjart með köflum. 
Fremur svalt í veðri.

veðurspá Mánudagur

Þar sem þú gengur hjá 
endurvinnslustöð á 
leið í vinnuna og ert 
svo endurvinnslu
sinnaður þá væri 

gott ef þessi stígvél 
enduðu þar OG kæmu 

Jájá, ekkert 
mál. Ég sver 

það við vinsra 
eistað á mér að 
þau fara beint 

þangað.

ekki aftur 
hingað 
heim.

Má ég kynna, nýju 
vinnukúrekastígvélin! Ég 
púlla þetta alveg, svona 

viðloðandi músík
bransann og þannig...

Sweet Home 
Alabama, segi 

ég nú bara!

Hugsa sér, að Kamilla 
hafi verið eitthvað 

skeptísk á þetta lúkk. 
Ég hef grun um að 

ég sé einfaldlega of 
mikið karlmenni fyrir 

hana í þessu.

Já...þú veist 
samt hvað svona 

týpur kallast 
ekki satt?

Uuu...
Matchó!

Hálfvitar. Þeir 
eru kallaðir 

hálfvitar 

Jæja, sæll 
vinur,

ég heiti Sigurjón og mun 
sjá um þig í þessu prófi.

Hæææ

Ertu stressaður?
Nei, í 

rauninni 
ekki.

Ég var að tala 
við pabba þinn. Núhh..

EKki fokka 
þessu upp! 

Ekki klúðra!!

Til haming ju með daginn, 
mamma!!

Ó boj, ó boj! 
Takk!

Þetta er sko 
uppáhaldið 

þitt!!

Kaloríusnautt 
konfekt!!

Kaloríu
snautt?

Bíddu, það 
vantar botnanna 

í þetta?

Já, við gerðum 
þetta. FYRIR 

MÖMMU!!

Spot on, krakkar...
helmingi færri 

kaloríur fyrir bolluna 
mig.

Tatev Abrahamyan (2.342) átti leik gegn 
Önnu Zatonskih (2.470) í kvennaflokki 
bandaríska meistaramótsins í skák.
Svartur á leik
15...Bc5! 16. Dxc5 Hxc5 17. Rxc5 Dd4+ 18. 
Kh1 Dxc5 og svartur vann skömmu síðar.  
Abrahamyan er efst á mótinu. Fabiano 
Caruana er efstur á sjálfu aðalmótinu en 
lokaumferð beggja móta fer fram í kvöld. 
www.skak.is  Sumarmót í Vin.
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KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

CRIMINAL   KL. 8 - 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 5:40 - 8
ALLEGIANT   KL. 10:30

CRIMINAL   KL. 5:30 - 9 - 10:30
CRIMINAL VIP   KL. 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE HUNTSMAN  KL. 6:40 - 8 - 10:30
THE HUNTSMAN VIP  KL. 8
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 5:40 - 8
THE JUNGLE BOOK 2D VIP KL. 5:40
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:40
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8

CRIMINAL   KL. 5:30 - 8 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 5:40 - 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 10:30
ALLEGIANT   KL. 5:30 - 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:15

CRIMINAL   KL. 8 - 10:30
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 5:40 - 9
ALLEGIANT   KL. 8
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 6
ROOM   KL. 10:40

CRIMINAL   KL. 10:30
THE HUNTSMAN  KL. 8 - 10:30
THE JUNGLE BOOK 3D  KL. 8

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND

95%

HÖRKU SPENNUMYND MEÐ ÚRVALSLEIKURUM 
Í ÖLLUM HELSTU HLUTVERKUM

KEVIN COSTNER, RYAN REYNOLDS,
GARY OLDMAN OG TOMMY LEE JONES.

Sýnd með íslensku tali

Ævintýri þar sem allt fer “algjörlega” úrskeiðis

Ævar Vísindamaður, Steinn Ármann Magnússon og 
Laddi ásamt fjölda annarra úrvalsleikara

LUCIA DI
LAMMERMOOR

Ópera í beinni

í kvöld í Háskólabíói

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

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

FORELDRBÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI FRUMSÝND

29. APRÍL

HUNTSMAN: WINTERS WAR 5:30, 8, 10:25

THE BOSS 5:50, 8, 10:10

HARDCORE HENRY 10:25

MAÐUR SEM HEITIR OVE 8

KUNG FU PANDA 3 5:50 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Louder than bombs    17:45  
Fyrir framan annað fólk / in front of others ENG SUB   18:00  
Son of saul // Saul fia    17.45 
Mia madre    20:00   
Anomalisa    20:00 
Rams / Hrútar ENG SUB   20:00  
The Witch / Nornin    22:15 
Spotlight    22:00  
The look of silence   22:00    

Norræna húsinu
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík

Skipuleggjandi: GRAL-NORDEN

www.gralsbodskapur.org

Miðvikudaginn

27. apríl 2016

kl.  20:00
Aðgangseyrir 500,-- kr.

vasey-leuze@gral-norden.net

Sími: 842 2552  

Að uppgötva okkur sjálf  -

Samkvæmt Gralsboðskapnum

Fyrirlestur á ensku: Christopher Vasey

frá heila til anda

Hvað?  
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

25. apríl 2016
Fyrirlestrar
Hvað?  Í leiðinni | Að skálda (í) söguna
Hvenær?  17.15
Hvar?  Menningarhús Spönginni
Rithöfundurinn Vilborg Davíðs-
dóttir fjallar í erindi sínu um að 
skálda sögur og að skálda í sögur. 
Vilborg, sem er þjófræðingur, hefur 
sent frá sér sjö sögulegar skáldsögur 
sem gerast á fyrri öldum á Íslandi, 
Grænlandi og Bretlandseyjum. Í 
leiðinni er röð fræðandi fyrirlestra 
sem haldin er í Borgarbókasafninu 
Spönginni síðasta mánudag í 
hverjum mánuði.

Ljósmyndasýningar
Hvað?  Þögul leiftur – ljósmynda-
sýning Vesturfarasetursins
Hvenær?  11.00

Hvar?  Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Þögul leiftur 
eftir sagn- og ættfræðinginn Nelson 
Gerrard stendur nú yfir í Esju 
á þriðju hæð í Hörpu. Á 
sýningunni eru nærri 
400 ljósmyndir af 
íslenskum land-
nemum en hún 
veitir innsýn 
í andlitsljós-
myndun vestan-
hafs á tímum 
vesturferða á 
árunum 1870-
1910. Miðaverð 
er 1.500 krónur.

Hvað?  Bowie – The 
Session
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Bowie – The 
Session eftir Gavin Evans er nú 
opin á 4. hæð Hörpu í Esju. Evans 
hefur ljósmyndað fjöldann allan af 
skærustu stjörnum samtímans og 
myndaði Bowie margoft. Sýningin 
var opnuð 19. febrúar í The Insti-
tute í Holzmarkt í Berlín og fer vítt 
og breitt um heiminn í ár. Miðaverð 
er 1.500 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Með fróðleik í fararnesti – 
Fuglaskoðun í Grafarvogi
Hvenær?  11.00
Hvar?  Bílastæðið við Grafarvogs-
kirkju

Gunnar Þór Hallgrímsson, dósent 
við Líf- og umhverfisvísindadeild 
Háskóla Íslands, og Tómas Grétar 

Gunnarsson, forstöðu-
maður Rannsóknar-

seturs Háskóla 
Íslands á Suður-

landi, leiða 
ferð í Grafar-
vogi þar 
sem farfugl-
arnir safnast 
saman. Hist 
verður á 

bílastæðinu við Grafavogskirkju 
þaðan sem gengið verður inn í 
voginn. Þátttakendur taki með sér 
sjónauka og gjarnan fuglabækur. 
Áætlað er að ferðin taki um tvær 
klukkustundir. Þátttaka er ókeypis 
og allir velkomnir.

Uppistand
Hvað?  Uppistand Siggu Daggar
Hvenær ?  20.30
Hvar?  Edinborgarhúsinu á Ísafirði
Sigga Dögg kynfræðingur fer með 
meinfyndið uppistand um hvernig 
það er að uppgötva sig sem kynveru. 
Hún gerir hárbeitt grín að eigin 
kynferðislegri tilraunastarfsemi og 
forvitni um eigin líkama og annarra. 
Miðaverð er 2.000 krónur.

Tónlist
Hvað?  Trúbadorinn Roland
Hvenær?  21.00
Hvar?  American bar
Trúbadorinn Roland slær á létta 
strengi á American bar í kvöld.

Hvað?  Þorgrímur og Tómas
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tíu dropar
Gítarleikarinn Þorgrímur Þorsteins-
son og bassaleikarinn Tómas Leó 
spila djass á kaffihúsinu Tíu dropum 
í kvöld.

Kynfræðingur-
inn Sigga Dögg 

verður með 
uppistand í Edin-

borgarhúsinu á Ísafirði 
í kvöld.
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Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

14.24 Svampur 
Sveinsson 

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Two and a Half Men 
07.50 2 Broke Girls 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Project Runway 
11.05 Who Do You Think You Are 
11.50 Á fullu gazi 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
13.55 Britain's Got Talent 
14.45 Britain's Got Talent 
15.40 ET Weekend 
16.25 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
16.56 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag 
19.15 The Goldbergs 
19.40 Grand Designs. House of the 
Year 
20.30 Vice 4 
21.05 Outlander 
22.05 Game Of Thrones Sjötta 
þáttaröðin um hið magnaða valda-
tafl og blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne. 
22.55 Empire 
23.40 Major Crimes 
00.25 11/22/63 
01.10 The Social Network 
03.10 Covert Affairs 
03.50 Ballers 
04.20 The Brink 
04.45 The Middle 
05.10 Grand Designs. House of the 
Year

17.10 The Amazing Race 
17.55 Drop Dead Diva 
18.40 One Born Every Minute 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.35 Hell's Kitchen USA 
21.25 The Flowerpot Gang 
22.30 The Originals 
23.15 I.Zombie 
23.55 Who Do You Think You Are? 
00.55 Hell's Kitchen USA 
01.40 The Flowerpot Gang 
02.40 The Originals 
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.30 Austin Powers. The Spy Who 
Shagged Me 
13.05 Ocean's Twelve 
15.10 Fed up 
16.45 Austin Powers. The Spy Who 
Shagged Me 
18.20 Ocean's Twelve Sjálfstætt 
framhald myndarinnar Ocean's 
Eleven. Hún segir frá Danny 
Ocean sem safnar saman hóp af 
þjófum og svikahröppum í New 
York. Þaðan liggur leið þeirra til 
Amsterdam, Rómar og Parísar þar 
sem þrjú stór rán liggja fyrir en það 
reynir á kænsku hópsins að yfir-
stíga þær hindranir sem á veginum 
verða. Eins og áður eru aðalhlut-
verkin í höndum George Clooney, 
Matt Damon, Andy Garcia, Brad 
Pitt, Julia Roberts auk Catherine 
Zeta-Jones. 
20.25 Fed up 
22.10 A Haunted House 2 
23.35 The X-Files 
01.35 Special Forces 
03.20 A Haunted House 2

16.40 Popp- og rokksaga Íslands 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Hvolpasveitin 
18.19 Hæ Sámur 
18.27 Unnar og vinur 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Paradísarfuglar 
21.10 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Todmobile og Jon Anderson 
23.45 Hálfbróðirinn 
00.35 Kastljós 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Top Chef 
09.50 Survivor 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 The Office 
13.55 Scorpion 
14.40 Life Unexpected 
15.25 Younger 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.45 Stjörnurnar á EM 2016 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 Limitless 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Girlfriends' Guide to Divorce 
00.35 Madam Secretary 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 Limitless 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope 
18.30 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.20 Cougar Town 
19.45 Sjálfstætt fólk 
20.25 Léttir sprettir 
20.45 Heilsugengið 
21.20 The 100 
22.05 Dallas 
22.45 Nikita 
23.25 Friends 
23.50 Sjálfstætt fólk 
00.30 Léttir sprettir 
00.45 Heilsugengið 
01.15 The 100 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Valero Texas Open 
13.05 HSBC Women's Open 
14.55 Valero Texas Open 
20.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.55 Valero Texas Open

09.30 Kiel - Barcelona 
10.50 Zagreb - PSG 
12.10 Haukar - KR 
13.50 Everton - Man. Utd. 
15.30 Fiorentina - Juventus 
17.10 Sunderland - Arsenal 
18.50 Tottenham - WBA 
21.00 Messan 
22.15 Leicester - Swansea 
23.55 Wolfsburg - Augsburg

07.20 Sampdoria - Lazio 
09.05 Man. City - Stoke 
10.45 Liverpool - Newcastle 
12.25 Körfuboltakvöld 
12.55 Roma - Napoli 
15.00 Gary Lineker's FA Cup Film 
15.55 Crystal Palace - Watford 
17.40 Football League Show 
2015/16 
18.10 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
18.35 Ensku bikarmörkin 2016 
21.10 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
21.40 Spænsku mörkin 2015/2016 
22.10 Barcelona - Sporting 
23.50 KR - Haukar 
01.30 Formúla E 2015/16

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Ævintýri Tinna 
08.25 Kalli á þakinu 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.22 Latibær 
11.45 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.23 Kalli á þakinu 
12.45 Mæja býfluga 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.55 UKI 
15.00 Ljóti andarunginn og ég 
15.22 Latibær 
15.45 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.23 Kalli á þakinu 
16.45 Mæja býfluga 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.55 UKI 
19.00 Baddi í borginni

Fáðu þér áskrift á 365.is

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.

 | 20:25
FED UP
Mögnuð heimildarmynd 
frá 2014 sem fjallar um 
áhrif viðbætts sykurs í 
bandarískum matvælaiðnaði 
á heilsu manna. 

 | 20:35
HELL’S KITCHEN
Gordon Ramsay er snillingur í 
að etja saman efnilegum 
áhugamönnum um matreiðslu 
í einstaklega harðri keppni um 
starf á alvöru veitingahúsi.

 | 19:00
FRIENDS
Ein vinsælasta sjónvarpssería 
allra tíma er sýnd á 
Gullstöðinni fjóra daga 
vikunnar, frá mánudegi til 
fimmtudags klukkan 19.

 | 20:30
VICE
Ferskur og stórgóður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 21:05
OUTLANDER
Magnaðir þættir um hjúkrun-
arkonuna Claire sem tók þá 
ákvörðun í síðustu þáttaröð 
að fara ekki aftur til síns tíma 
heldur dvelja með rómantíska 
elskhuga sínum á 18. öld.

 | 19:40
GRAND DESIGNS:
HOUSE OF THE YEAR
Kevin McCloud heimsækir 
nokkur glæsilegustu hús 
Bretlands en árlega velur 
Konunglega breska 
arkitektafélagið, Hús ársins.

HÚS ÁRSINS!

 | 22:05
GAME OF THRONES
Sjötta þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja 
þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron 
Throne.
 

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

MÁNUDAGA TIL

FIMMTUDAGA
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VERIÐ VELKOMIN AÐ
DVERGSHÖFÐA 2

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

  

FARANGURSBOX HJÓLAFESTINGAR

Silfurlitað, 330 l. 
Innra mál: 

 

135x78x38 cm.

GÆÐA FARANGURSBOX OG 
HJÓLAFESTINGAR Á FRÁBÆRU 
VERÐI FRÁ nordrive.bilanaust.is

Bíllinn heldur ábyrgðinni 
með vottuðum varahlut 
frá okkur!  
LÆGRA VERÐ · VOTTUÐ GÆÐI · 3 ÁRA ÁBYRGÐ

– MIKIÐ ÚRVAL AF RAFGEYMUM OG NEYSLUGEYMUM



NÝR ISUZU D-MAX 
VERÐ FRÁ 5.790.000 BEINSKIPTUR, 6 GÍRA

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

TILBOÐ
NÚNA FYLGIR ÖLLUM ISUZU D-MAX

DRÁTTARBEISLI OG HEITKLÆÐNING Á PALLINN
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

35OO kg
NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Kjúklingur (bringur, úrbeinuð læri, 
heill kjúklingur. Bara það sem 
hentar best hverju sinni.)
Sætar kartöflur
Wasabi-hnetur
Konfekttómatar (eða aðrir tóm-
atar)
Rauðlaukur
Rauð paprika
Fetaostur
Salat
Sweet chilli sósa

Byrjið á að elda kjúklinginn 
og sætu kartöf lurnar. Kjúk-
lingurinn er settur í eldfast 
mót sem hefur verið smurt með 
ólífuolíu. Veltið kjúklingnum 
upp úr olíunni og kryddið síðan 
eftir smekk (gott að nota vel af 
kryddinu, helst þannig að það 
hjúpi kjúklinginn alveg). Setjið 
álpappír yfir formið. Skerið sætu 
kartöf lurnar í bita og setjið á 
ofnplötu. Dreifið ólívuolíu yfir 
og kryddið með Maldon-salti og 
pipar. Setjið nú kjúklinginn og 
sætu kartöf lurnar í 180°C heitan 
ofn í um 30 mínútur, eða þar til 
kjúklingurinn er fulleldaður og 
kartöf lurnar mjúkar í gegn.
Skerið papriku, tómata og 
rauðlauk smátt og gróf hakkið 
hneturnar. Skerið kálið niður. 
Skemmtilegt er svo að bera hvert 
og eitt hráefni fram sitt í hverri 

skálinni og bera þannig á borð. 
Þá getur hver og einn skellt í sitt 
eigið salat og ráðið hlutföllunum. 
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com.

Einfalt kjúklingasalat

Fyrirsætan Cara Delevingne tók þátt í Lady 
Garden fimm kílómetra góðgerðarhlaupinu í 
London um helgina. Sveitt og sæl á svipinn.

Nýjustu Íslandsvinirnir, Kim og Kanye, kíktu í brúð-
kaup hjá vinum sínum. Kim var í svörtum kjól og 
vakti talsverða athygli á Snapchat. Fyrir áhugasama 
er snappið hjá henni einfaldlega kimkardashian.

2 5 .  a p r í l  2 0 1 6   M Á N U D a G U r

Lífið



Q U I C K R E F R E S H ™ Á K L Æ Ð I
Rennilás gerir það afar einfalt er að taka  
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

A F S L ÁT T U R
25%

S Í Ð U S T U  D A G A R !

T E M P U R-D A G A R

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.
Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan
Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og 

hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar 
nýja TEMPUR® Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum  

og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan  
stuðning og hámarksþægindi. 

Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™  
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

T E M P U R ® H Y B R I D  H E I L S U DÝ N A N
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!
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Frægir á  

Georg prins vakti heldur betur athygli í sloppnum sínum þegar 
hann heilsaði forsetahjónunum í heimsókn þeirra. Prinsinn fékk 
að vaka korteri lengur en venjulega svo hann gæti heilsað upp á 
þau hjónin og sloppurinn sem hann klæddist seldist upp hjá fram-
leiðandanum. NordicPhotos/Getty

obama-hjónin hittu ekki bara hinn unga prins í heimsókn sinni heldur kíktu 
þau líka í hádegismat í Windsor-kastala með drottningunni.

ferð og flugi

Kourtney, 
enn einn nýi Íslands-
vinurinn, mætti líka í 

brúðkaupið og voru þær 
systur klæddar nokkurn 

veginn í stíl. Með í för var 
vinur þeirra Jonathan 

cheban en hann kom líka 
með þeim systrum til 

Íslands.

söngvarinn Lionel richie var í góðum gír í London á 
dögunum en hann kom þar fram í brúðkaupi og flutti 
nokkra slagara. Það hefur sjálfsagt kostað brúðhjónin 
nokkra þúsundkalla.



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

Ég var alveg ótrú-
lega sáttur við við-

brögðin sem Ég fÉkk við 
Webcam. mig langar að gera 
eins mikið af myndum og Ég 
get svo Ég fór strax í að 
undirbúa næstu mynd og 
hóf að skrifa handritið að 
snjó og salóme um leið og 
búið var að frumsýna 
Webcam. Þetta hefur verið 
virkilega lærdómsríkt 
ferli en samt sem áður mjög 
skemmtilegt.

„Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á 
kvikmyndagerð, ég hef verið að gera 
stuttmyndir og bíómyndir frá því ég 
man eftir mér, markmið mitt var allt-
af að gera mynd í fullri lengd,“ segir 
Sigurður Anton Friðþjófsson, leik-
stjóri og handritshöfundur, spurður 
út í áhuga hans á kvikmyndagerð en 
hann er um þessar mundir að leggja 
lokahönd á nýjustu mynd sína Snjó 
og Salóme, en hún er væntanleg í 
kvikmyndahús í október.

Snjór og Salóme er rómantísk 
gamanmynd sem fjallar um unga 
konu, Salóme, sem hefur átt í on/
off sambandi við besta vin sinn og 
langverandi leigufélaga, Hrafn, í rúm 
fimmtán ár. Allt breytist þegar Hrafn 
barnar aðra dömu, Ríkeyju og hún 
flytur inn.

„Já, það er óhætt að segja að mynd-
in sé bæði gamanmynd og drama, 
þar sem við fylgjumst með hvernig 
Salóme, sem leikin er af Önnu Haf-
þórsdóttur, greiðir úr þessari flækju 
og kemur lífi sínu aftur í rétt horf,“ 
segir Sigurður og bætir við að Anna 
hafi einnig leikið aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Webcam sem hann 

skrifaði handritið að og leikstýrði.
Leikhópur myndarinnar er alls 

ekki af verri endanum en ásamt 
krökkunum sem fóru með hlutverk 
í kvikmyndinni Webcam, fara þau 
Guðjón Davíð Karlsson, Gunnar 
Helgason og Ólafía Hrönn með hlut-
verk í myndinni. Eins og áður hefur 
komið fram leikstýrði Sigurður kvik-
myndinni Webcam sem frumsýnd var 

í fyrrasumar. Myndin fékk góða dóma 
og gekk vonum framar að hans sögn.

„Ég var alveg ótrúlega sáttur við 
viðbrögðin sem ég fékk við Web-
cam. Mig langar að gera eins mikið 
af myndum og ég get svo ég fór strax 
í að undirbúa næstu mynd og hóf að 
skrifa handritið að Snjó og Salóme 
um leið og búið var að frumsýna 
Webcam. Þetta hefur verið virkilega 
lærdómsríkt ferli en samt sem áður 
mjög skemmtilegt,“ segir Sigurður.

Fram undan er nóg um að vera hjá 
Sigurði en hann er meðframleiðandi 
að kvikmyndinni Tungl sem leikstýrt 
er af Magnúsi Thoroddsen Ívarssyni.

„Ég hef lifað og hrærst í þessum 
geira í nokkur ár. Ég ætla að gera 
eins mikið af kvikmyndum og ég get, 
fram undan eru spennandi verkefni. 
Meðal annars er ég að framleiða 
myndina Tungl sem fer í tökur fljót-
lega, svo stefni ég á að koma Snjó og 
Salóme inn á erlendar kvikmyndahá-
tíðir. Það er bæði rosalega gott tæki-
færi til að kynna myndina og getur 
skapað ný og skemmtileg tækifæri,“ 
segir Sigurður fullur bjartsýni á kom-
andi tíma. gudrunjona@frettabladid.is

Hef brennandi áhuga 
á kvikmyndagerð
Sigurður Anton Friðþjófsson, handritshöfundur og leikstjóri, er um 
þessar mundir að leggja lokahönd á nýjustu kvikmynd sína, Snjó og 
Salóme. Myndin er væntanleg í kvikmyndahús í október.

Sigurður Anton Friðþjófsson, handritshöfundur og leikstjóri, ásamt hluta af leikhópnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 
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Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á  

Tilboðsvika í Hafinu

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hafið Fiskverslun fagnar nú 10 ára afmæli, af því 
tilefni ætlum við að vera með tilboðsviku dagana 
25. til 29. apríl í öllum verslunum Hafsins.

Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70 
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

25. - 29. apríl

 Ýsa í sósum
1.590 kr. kg.

 Þorskur í basil/hvítlauk
1.590 kr. kg.

 Líbönsk langa
1.590 kr. kg.

HAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Þar sem ég vinn á auglýsingastofu 
er ég alveg að drepast úr týpuálagi 
og eitt af mínum flúruðu karakter
einkennum er að ég drekk alveg 
geggjað mikið kaffi. Það geri ég til 
að örva heilann, vera hress og fá 
sturlaðar hundraðþúsundkróna
hugmyndir. Það setti því talsvert 
stórt strik í týpureikninginn 
þegar kaffivél vinnustaðarins gaf 
upp öndina um daginn. Getiði 
ímyndað ykkur áfallið? Hún var 
reyndar örugglega búin að hella 
upp á sjö milljónir kaffibolla yfir 
mánuðinn en engu að síður var 
þetta kjaftshögg. Ég fann hvernig 
tærnar krulluðust af spennu í 
Birkenstockinniskónum og frá
hvarfseinkennin kitluðu mig í 
heilabörkinn.

Ég reifst einu sinni við konu á 
netinu sem hélt því fram að kaffi 
væri mest ávanabindandi eiturlyf 
í heimi. Þetta er eina skiptið sem 
ég hef rifist við nokkurn mann á 
netinu á ævi minni. Hefur þessi 
kona aldrei prófað heróín eða 
krakk?

Allavega. Í kaffileysinu var 
brugðið á það ráð að hella uppá 
á gamla mátann (sem ég veit 
ekki alveg hvernig er, örugglega 
bara skrúfað frá heita vatninu í 
krananum og látið renna í gegnum 
poka af BKI) og dregnar fram 
tvær risakönnur með pumpu sem 
höfðu ekki litið sólarljós síðan í 
næntís.

Á svipstundu var ég komin til 
himna. Það er nefnilega fátt betra 
en síðustu droparnir úr pumpu
könnu sem prumpufrussast í 
bollann og skvettast á skyrtuna í 
leiðinni. Sjóðheitt og þunnt kaffi 
sem er á litinn eins og te. Eins og 
maður sé skyndilega staddur á 
Litlu Kaffistofunni með tilheyr
andi plastdúkum, upprúlluðum 
pönnukökum með sykri og gömlu 
fótboltaskrauti. Og á svoleiðis stað 
vilja allir auglýsingahipsterar vera.

Álag

Þarftu skjóta afgreiðslu á ein- 
blöðungum, bæklingum, vegg-
spjöldum, skýrslum, eða nafn- 
spjöldum? Þá gæti stafræna 
leiðin hentað þér. Sendu okkur 
línu og fáðu verðtilboð.

STAFRÆNT
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TRYGGÐU ÞÉR EIN VINSÆLUSTU RÚM LANDSINS Í FORSÖLU Á 30% AFSLÆTTI

ROYAL FORSALA

30%
AFSLÁTTUR!

Royal Corinna (Queen Size 153x200 cm) 
Fullt verð 124.621 kr.

FORSÖLUVERÐ 87.235 kr.
Royal Corinna (90x200 cm) 

Fullt verð 83.709 kr.

FORSÖLUVERÐ 58.596 kr.

Troy höfuðgaflar 
Stærð 160x125cm (bxh) • Svartur eða hvítur

Verð áður 59.847 kr.

NÚ 38.901 kr.
Stærð 200x125cm (bxh) • Svartur eða hvítur

Verð áður 69. 780 kr.

NÚ 45.357 kr.

Ný sendig af Royal rúmum kemur í byrjun maí

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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