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Fréttablaðið í dag

lÍfið Alda Dís Arnar-
dóttir söngkona skellti 
sér í hringferð um 
landið ásamt Guð-
mundi Reyni Gunn-
arssyni og Aroni 
Steinþórssyni 
í staðinn fyrir 
Eurovision. 26

fréttir Fjárhagsáhyggjur plaga 
30 prósent fólks. 4

skoðun Skúli Helgason skrifar 
um leikskólaaldur barna. 10

sport Gunnar Nelson var frábær 
í búrinu í Rotterdam. 12

tÍMaMót Í dag verður haldið 
upp á 21 árs afmæli Neistans með 
sundferð. 14

plús 2 sérblöð l fólk   
l fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

DRÖGUM ÚT 51.000 VINNINGA Á ÁRINU! AÐ VERÐMÆTI 30 MILLJÓNIR HVER!

Formenn á förnum vegi Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, hittir Davíð Oddsson, fyrrverandi formann og ráðherra, nú forsetaframbjóðanda, þar sem 
báðir voru í viðtali á Sprengisandi Bylgjunnar í gærmorgun. Í þættinum greindi Davíð frá ákvörðun sinni um að bjóða sig fram til embættis forseta Íslands. Fréttablaðið/Ernir

Framundan er söguleg barátta
Davíð Oddsson gefur kost á sér í embætti forseta. Andri Snær segir valmöguleikana skýra og fólk eigi kost á 
nýrri framtíðarsýn. Ólafur Ragnar svarar því ekki með vissu hvort hann verði í framboði í sumar.
stjórnMál „Ég sjálfur er þannig að 
langstærstur hluti þjóðarinnar þekkir 
mig mjög vel. Þekkir vonandi mína 
kosti og þekkir vel mína mörgu galla,“ 
sagði Davíð Oddsson, ritstjóri og fyrr-
verandi forsætisráðherra, í útvarps-
þættinum Sprengisandi á Bylgjunni 
í gær. Þar tilkynnti hann að hann 
ætlaði að sækjast eftir embætti forseta 
Íslands í komandi forsetakosningum.

Þá var Ólafur Ragnar Grímsson 
sitjandi forseti í viðtali á Eyjunni í 
gær. Þar gat hann ekki svarað með 
vissu hvort hann yrði á kjörseðlinum 
í sumar í ljósi nýrra framboða til emb-
ættisins.

„Það verður bara að koma í ljós 

hvað ég geri,“ sagði Ólafur aðspurð-
ur um veru hans á kjörseðlinum.
Ólafur sagðist ekki hafa rætt við 
Davíð fyrir framboðstilkynningu 
þess síðarnefnda.

„Þetta stefnir í epíska kosninga-
baráttu. Söguleg ef ekki þjóðsögu-
leg kosningabarátta,“ segir Andri 
Snær Magnason, rithöfundur og 
forsetaframbjóðandi, um tíðindi 
gærdagsins. „Ég hafði ekki búist 
við því að þessir tveir risar for-
tíðarinnar myndu mætast á sama 
velli aftur,“ segir hann.

Þá hafi framboð Davíðs breytt 
landslaginu fyrir kosningar. „Ég 
held að framboð hans búi til miklu 

skarpari línur og skarpari valkosti 
fyrir kjósendur. Ég held að fólk viti 
hvar hann stendur í bæði lýðræðis- 
og umhverfismálum og hver hans 
sýn er á leiðtogahlutverkið.“

Guðni Th. Jóhannesson, sagn-
fræðingur og forsetaframbjóðandi, 
tekur vel í framboð Davíðs og er 
sammála Andra Snæ um að fram-
undan séu sögulegar kosningar.

„Hann er einn umdeildasti 
stjórnmálamaður síðustu aldar og 
það er alltaf líf og fjör í kring um 
Davíð,“ segir Guðni.

Guðni vill ekki meta eigin stöðu 
eftir framboð Davíðs. „Ég velti ekki 
vöngum yfir því. Ég velti því bara 
fyrir mér hvað ég hef fram að færa, 
hver mín sjónarmið eru og hvernig 
mér tekst að fá fólkið í landinu til 
að styðja þau,“ segir Guðni. 
– srs / sjá síðu 8

Hann er einn 
umdeildasti stjórn-

málamaður síðustu aldar og 
það er alltaf líf 
og fjör í kring 
um Davíð.

Guðni Th. Jó-
hannesson forseta-
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Veður

Hæg breytileg átt og víða léttskýjað 
í dag, en suðvestan gjóla og þykknar 
upp norðvestan til síðdegis. Hiti 
allt að 13 stigum sunnanlands yfir 
hádaginn en heldur svalara norðan-
lands. sjá síðu 18

Mæðradagsgleði 

FjáRMáL Fulltrúar Fíkniefna- og saka-
málaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, 
SÞ, eru væntanlegir hingað til lands 
síðar í þessum mánuði í tengslum 
við úttekt á því hvernig Sáttmáli SÞ 
gegn spillingu, sem Ísland er aðili að, 
endurspeglast í íslenskum lögum og 
framkvæmd þeirra.

Það matsferli er gagnlegt fyrir 
stefnumótun og lagasetningu hér á 
landi, að því er kemur fram í skrif-
legu svari innanríkisráðuneytisins við 
fyrirspurn um starf stýrihóps á vegum 
innanríkisráðherra, um eftirfylgni við 
innleiðingu á alþjóðlegum samning-
um gegn mútum og spillingu.

Starf hópsins, sem starfað hefur í 
tæpt ár, hefur einkum snúist um að 
veita íslenskum stjórnvöldum ráðgjöf 
og gera tillögur um viðbrögð við til-
mælum alþjóðlegra stofnana á þessu 
sviði. Auk eftirfylgni frá SÞ hefur 
Ísland fengið tilmæli frá vinnuhópi 
OECD, Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar, og GRECO, samtökum ríkja 
gegn spillingu innan Evrópuráðsins. 
Tilmæli GRECO í fjórðu skýrslunni 
um Ísland snerust um að fyrirbyggja 
spillingu og hagsmunaárekstra hjá 
alþingismönnum, dómurum og 
ákærendum. 

Ísland hefur nú orðið að fullu við 
tvennum tilmælum GRECO og upp-
fyllt sex að hluta, þar með talin til-
mæli um að alþingismenn setji sér 
siðareglur, að því er kemur fram í 
svari innanríkisráðuneytisins. Þar er 
bent á að siðareglur alþingismanna 
hafi verið samþykktar á Alþingi í 
mars skömmu eftir að skýrsla Íslands 
var formlega tekin fyrir hjá GRECO. 
Þess vegna hafi ekki verið tekin form-
leg afstaða til þeirra á þeim vettvangi.

„Í siðareglunum er einnig að finna 
ákvæði sem ætti að koma til móts 
við tilmælin um að þingmenn upp-
lýsi um mögulega hagsmunaárekstra 
við meðferð mála vegna persónulegra 

hagsmuna sem þeir kunna að hafa. 
Því má ætla að íslensk stjórnvöld 
hafi í raun uppfyllt fern tilmælanna. 
GRECO þarf þó að staðfesta þá niður-
stöðu á fundi sínum síðar á þessu ári,“ 
segir jafnframt í svari ráðuneytisins.

Tilmæli sem lúta að bættri skrán-
ingu á fjárhagsupplýsingum þing-
manna hafa ekki verið uppfyllt að 
mati GRECO. Samkvæmt tilmælum 
GRECO skulu liggja fyrir upplýsingar 
um eignir þingmanna og framlög sem 
þeir hafa fengið ásamt upplýsingum 
um skuldir þeirra, að undanskildum 
húsnæðislánum og skammtíma-
skuldum innan eðlilegra marka. Þá 
eigi að taka til skoðunar að yfirlit um 
eignir nái einnig til maka og nánustu 
ættingja þó ekki þurfi nauðsynlega 
að gera þær upplýsingar opinberar. 
Alþingi tryggi trúverðugleika þessarar 
skráningar á fjárhagsupplýsingum 
með því að fylgja henni betur eftir. 
Það verði gert með auknu eftirliti, 
ráðgjöf til þingmanna og viðurlögum 
gagnvart þeim sem ekki fara eftir regl-
unum.

Tilmælin eru nú til skoðunar hjá 
Alþingi, að sögn Helga Bernódusson-
ar, skrifstofustjóra þingsins. „Uppi eru 
ýmis sjónarmið meðal þingmanna 

um hvort skrá eigi skuldir umfram 
húsnæðislán og skammtímaskuldir 
en ríkari andstaða gegn því að skrá 
hagsmuni maka og ættmenna. 
Mörgum þingmönnum finnst nóg 
á maka sína og ættmenni lagt með 
einni saman þátttöku í stjórnmálum.“  

GRECO telur uppfyllt tilmæli um 
að fyrir hendi sé málsskot á ákvörð-
unum fyrsta stigs ákæruvalds vegna 
rannsóknar mála og einnig tilmæli 
um að ákvarðanir á fyrsta stigi ákæru-
valdsins séu teknar með sjálfstæðum 
og hlutlægum hætti. ibs@frettabladid.is

SÞ til Íslands vegna 
sáttmála gegn spillingu
Tilmæli samtaka ríkja gegn spillingu eru ekki öll uppfyllt hér á landi.

Uppi eru ýmis 
sjónarmið meðal 

þingmanna um hvort skrá 
eigi skuldir umfram hús-
næðislán og skammtíma-
skuldir en ríkari andstaða 
gegn því að skrá hagsmuni 
maka og ætt-
menna.

Helgi Bernódusson,
skrifstofustjóri 
Alþingis

Siðareglur alþingismanna taka gildi í upphafi nýs þings. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

GRikkLand Fulltrúar Evrópusam-
bandsins og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins koma saman í Brussel í dag 
til að leggja blessun sína yfir nýjustu 
aðhaldsaðgerðir grísku stjórnarinnar.

Þúsundir manna héldu út á götur í 
Aþenu í gær til að mótmæla aðgerð-
unum, áður en þær voru bornar undir 
atkvæði í gríska þinginu.

Þær snúast meðal annars um að 
lækka hámarkslífeyrisgreiðslur og 
hækka skatta á meðal- og hátekjur.

Jean-Claude Juncker, forseti fram-
kvæmdastjórnar Evrópusambands-
ins, segir að gríska stjórnin hafi að 
mestu náð þeim markmiðum, sem 
stefnt var að með fjárhagsaðstoðinni 
frá ESB og AGS.

Christine Lagarde, framkvæmda-
stjóri AGS, segir hins vegar að enn 
séu veruleg göt í þeim aðgerðum, sem 
halda á út í. – gb

Frekara aðhaldi 
er mótmælt 
í Grikklandi

Mótmæli í Aþenu gegn nýjustu að-
haldsaðgerðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

saMGönGuR Hækkun daggjalds á 
langtímastæði við Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar virðist ekki hafa áhrif 
á fjölda flugfarþega sem nýta sér 
flugrútu til þess að komast að og frá 
flugstöðinni.

Þetta kemur fram á vefnum Tur-
isti.is. Daggjaldið hækkaði í byrjun 
apríl úr 950 í 1.250 krónur.

Samkvæmt upplýsingum Isavia 
verða forsvarsmenn flugvallarins 
heldur ekki varir við minni notkun 
flugstöðvargesta á bílastæðunum en 
það eru að mestu leyti bílar farþega 
sem búsettir eru á Íslandi sem lagt 
er í langtímastæði. – gló

Hækkun hefur 
engin áhrif haft

Bílar í stæðum fyrir utan Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

saMGönGuR Hleðslustöðvar fyrir 
rafmagnsbíla eru nú fleiri en bensín-
stöðvar í Japan. Notkun rafmagnsbíla 
hefur aukist þar stöðugt og stjórnvöld 
sett upp rúmlega 40 þúsund hleðslu-
stöðvar, þar af tæplega þrjú þúsund í 
síðasta mánuði.

Flestar eru opnar almenningi en 
nokkrar eru í einkaeigu. Bensínstöðv-
ar eru rúmlega 34 þúsund. Bensínbílar 
eru þó enn töluvert fleiri en rafmagns- 
eða vetnisbílar í landinu en búist er 
við að það breytist á næstu árum. – sg

Rafstöðvar eru 
orðnar fleiri

 Hljómsveitin Fjallabræður fagnaði mæðradeginum í gær með tvennum tónleikum í Gamla bíói. Þá var líka efnt til mæðradagsgöngunnar Göngum 
saman í tilefni af deginum, en markmið hennar var að vekja athygli á rannsóknum á orsökum og eðli brjóstakrabbameins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERnIR
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533
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www.bva.is
470 5070
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www.ib.is
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Mest seldu sendibílar 
Evrópu í 18 ár 

KÍKTU Í KAFFI OG REYNSLUAKTU 
Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali 
sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault sendibíl og láttu 
sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.411.000 kr. án vsk.
2.990.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.379.000 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.992.000 kr. án vsk.
 4.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

www.renault.is
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Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki

Efnahagsmál Nærri þriðjungur 
landsmanna hefur áhyggjur af fjár-
málum heimilis síns. Konur hafa 
meiri áhyggjur en karlar. Þetta sýna 
niðurstöður skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis.

Breki Karlsson, hagfræðingur og 
forstöðumaður Stofnunar um fjár-
málalæsi, segir að niðurstöðurnar 
rími við niðurstöður rannsókna hér 
heima og erlendis. Það bendi til þess 
að mikil ástæða sé til að fara í átak til 
að efla fjármálalæsi, og þá sérstaklega 
kvenna. „Samkvæmt mínum rann-
sóknum og reyndar líka erlendum 
rannsóknum þá eru konur yfirleitt í 
meiri áhættu þegar kemur að fjármál-
um,“ segir Breki. Víða séu átaksverk-
efni til að hjálpa konum sérstaklega.

Samkvæmt niðurstöðum könn-
unarinnar segjast 29 prósent hafa 
áhyggjur af fjármálum heimilis síns, 
66 prósent svara spurningunni neit-
andi, 3 prósent eru óákveðin og 2 
prósent svara ekki. Sé einungis horft 
til þeirra sem afstöðu taka segjast 30 
prósent hafa áhyggjur en 70 prósent 
segjast ekki hafa áhyggjur. Sé horft til 
þeirra karla sem afstöðu taka segjast 
25 prósent hafa áhyggjur en 75 pró-
sent hafa ekki áhyggjur. Sé horft 
til kvenna segjast 35 prósent hafa 
áhyggjur en 65 prósent segjast ekki 
hafa áhyggjur.

„Það er kannski ekkert óeðlilegt að 
vera með áhyggjur af fjármálum. Það 
er alltaf einhver óvissa. Vandamálið 
er fyrst þegar þær verða íþyngjandi,“ 
segir Breki. Hann segir rannsóknir 
benda til þess að staða kvenna í fjár-
málum sé yfirleitt verri en staða karla. 
Í könnun hans frá 2014 hafi komið 
fram að 30 prósent kvenna ættu ekki 
nægan varasjóð til þess að geta lifað 
í meira en mánuð, en einungis 21 
prósent karla. Þá hafi komið fram að 
42 prósent kvenna hafa tekið lán á 
undanförnum tólf mánuðum til að 

Konur eru líklegri en karlar til 
að hafa áhyggjur af fjárhagnum
Yfir þriðjungur kvenna hefur áhyggjur af fjármálum heimilis síns en fjórðungur karla. Hagfræðingur segir 
niðurstöðuna í takt við alþjóðlegar rannsóknir. Sjötíu prósent fólks segjast ekki hafa fjárhagsáhyggjur.

ná endum saman og 34 prósent karla. 
„Staða kvenna er verri. Þetta er ekki 
einskorðað við Ísland heldur er þetta 
alþjóðlegt,“ segir Breki.

Hringt var í 1.161 þar til náðist í 797 
samkvæmt lagskiptu úrtaki dagana 
2. og 3. maí. Svarhlutfall var 68,6 pró-
sent. Spurt var: Hefur þú áhyggjur af 
fjármálum heimilis þíns? Alls tóku 95 
prósent í afstöðu til spurningarinnar. 
jonhakon@frettabladid.is

slys Ungur drengur fannst með-
vitundarlaus í Laugardalslaug um 
hádegisbil í gær.

Skjót viðbrögð sundlaugargesta 
og starfsmanna laugarinnar eru talin 
hafa bjargað drengnum, en endur-
lífgun var hafin þegar sjúkralið og 
lögregla komu á staðinn.

Drengurinn var fluttur á slysadeild 
og var líðan hans góð í gær að sögn 
Loga Friðfinnssonar, forstöðumanns 
Laugardalslaugar.

Slysið varð undir göngubrú í laug-
inni og sagði Logi í samtali við Vísi í 
gær að næstu skref væru að yfirfara 
myndavélar og verkferla en alltaf sé 
unnið eftir ákveðinni áætlun í kjölfar 
slíkra slysa. – gló

Bjargað frá 
drukknun í 
Laugardalslaug

Skjót viðbrögð starfsmanna og sund-
laugargesta eru talin hafa bjargað 
drengnum. Fréttablaðið/SteFán

hEilbrigðismál Rúmur fimmtung-
ur, 21,9 prósent, hefur frestað því að 
sækja sér læknisþjónustu sem þörf 
var á. Þetta kemur fram í könnun 
Rúnars Vilhjálmssonar, prófessors 
í félagsfræði við Háskóla Íslands.

Könnunin var gerð á síðasta ári og 
er hlutfallið svipað og í könnun frá 
árinu 2006 en ástæður þess að ein-
staklingar leita ekki læknisþjónustu 
strax þó þörf sé á hafa breyst. 

Í fyrri rannsókn sögðu 30 prósent 
kostnað ástæðuna en í nýju könn-
uninni sagði 41prósent kostnaðinn 
nú ástæðu fyrir frestun þess að leita 
til læknis. Frá þessu er greint á vef 
BSRB. – gló

Fimmtungur 
frestar því að 
fara til læknis breki Karlsson, 

forstöðumaður 
Stofnunar um fjár-
málalæsi
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Þrír af tíu hafa áhyggjur af fjárhagsstöðu heimilis síns. niðurstaðan er sögð í takt við rannsóknir. Fréttablaðið/Daníel. 

✿   hefur þú áhyggjur af fjármálum heimilis þíns?

Já

n Ján	Já

nei

n nei

30%

25%35%

70%

n nei

75%65%
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 2. og 3. maí 2016

fErðaþJónUsta Samtök ferða-
þjónustunnar eru ekki andsnúin 
heimagistingu, líkt og boðið er upp 
á á Airbnb og sambærilegum vef-
síðum, segir í yfirlýsingu frá sam-
tökunum. Heldur vilja samtökin að 
myndaður verði enn skýrari rammi 
utan um atvinnustarfsemina.

Samtökin hafa bent stjórnvöldum 
á vaxandi vanda sem snýr að leyfis-
lausri starfsemi í Reykjavík og hafa 

tekið þátt í endurskoðun laga iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra um veit-
ingastaði, gististaði og skemmtana-
hald sem er fyrir Alþingi.

Í umsögn samtakanna um frum-
varpið segir:

„Samkvæmt upplýsingum frá 
Airbnb eru nánast 4.000 íbúðir eða 
að minnsta kosti 8.000 herbergi 
í boði á landinu, aðeins á þeirra 
vefsíðu. Einnig hefur komið fram 

að aðeins þrettán prósent þessara 
aðila hafa tilskilin leyfi. Af þessum 
tölum má ráða að að minnsta kosti 
í Reykjavík sé löglegur gistirekstur 
kominn í minnihluta ef litið er til 
fjölda herbergja.“

Samtök Ferðaþjónustunnar 
benda á að Berlínarborg sé að glíma 
við svipuð vandamál og sprottið 
hafi upp í Reykjavík og velta því 
fyrir sér hvort Reykjavíkurborg 

hyggist ekki taka á vandanum og 
setja skýrari viðmið um hlutfall 
heimagistingar í miðborginni.

Í frumvarpi iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra er rekstraraðilum íbúðar-
gistingar gert skylt að birta leyfis-
númer starfsemi sinnar í allri sölu 
og markaðssetningu.

Samtök ferðaþjónustunnar telja 
að slíkt muni stuðla að skilvirkara 
eftirliti og vera mjög til bóta. – kbg

Aðeins þrettán prósent þeirra sem bjóða heimagistingu með leyfi

SaF vilja skýran ramma um íbúðagist-
ingu. Fréttablaðið/Vilhelm



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Nýr vefur
     
 

Mazda3 er brautryðjandi á marga vegu. Framúrskarandi aksturseiginleikar Mazda halda bílnum límdum við veginn á 
meðan SkyActiv tæknin tryggir sparneytni án þess að skerða vélarafl. Að keyra Mazda3 er hrein ánægja fyrir þann 
sem vill algjöra stjórn því stýrissvörunin er frábær og viðbragðið næmt.

Útlit Mazda3 þykir sérstaklega vel heppnað. Útlínur bílsins gæla við augað enda er Mazda3 smíðaður í anda KODO 
hönnunarinnar sem innblásin er af hreyfingum, krafti og lipurð blettatígurs. 

Mazda3 er sportlegur fólksbíll með spennandi akstureiginleika, háþróaðan öryggisbúnað, notendavænt upplýsinga-
kerfi, einstaka eldsneytisnýtingu og fyrsta flokks þægindi.

Fáanlegur sjálfskiptur frá 3.590.000 kr. 
Komdu og reynsluaktu Mazda3

SKYACTIV
Technology

FRAMÚRSKARANDI AKSTURSUPPLIFUN 
ER AÐALSMERKI MAZDA

MAZDA3 FRÁ 3.190.000 KR.

Mazda3_sedan_akstursupplifun_5x38_20160412_END.indd   1 13.4.2016   11:18:06



SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

Korputorg   
112 Reykjavík

Sími 551 5600    
utilegumadurinn.is 

FERÐAVAGNAR

KAUPLEIGA
GRÆNIR BÍLAR

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

BÍLDSHÖFÐA
AKUREYRI 
SELFOSSI

ALLT FYRIR
BOLTANN!2.290

NIKE
GK JR MATCH

Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is

Gleðiganga í Tókýó 

Gleðin við völd Þúsundir manna tóku í gær þátt í svokallaðri Regnbogagöngu í Tókýó, höfuðborg Japans. Þar 
voru mættir fulltrúar samkynhneigðra og annarra kynferðisminnihluta ásamt stuðningsfólki þeirra til að 
andæfa fordómum og mismunun í samfélaginu. Fréttablaðið/EPa

Kanada Eldarnir í Alberta í Kanada 
hafa haldið áfram að magnast dag 
frá degi. Síðan á föstudag hefur eld-
svæðið þrefaldast að flatarmáli og 
búist er við því að ástandið eigi enn 
eftir að versna.

Stjórnvöld í Alberta telja allar 
líkur á að glíman við eldana geti 
staðið yfir mánuðum saman, enda 
ekkert lát á þurrkatíðinni.

Miklir hitar eru á þessum slóðum 
og verulegt hvassviðri gerir ástandið 
enn verra. Einhver úrkoma var í gær 
en dugði engan veginn til. Úrhellis-
rigningu þurfi.

Eldarnir þöktu í gær nærri 3.000 
ferkílómetra svæði en náðu á föstu-
daginn yfir þúsund ferkílómetra.

Þykkur reykur hvílir yfir svæðinu 
og fólk er hvatt til að halda sig inni 
eða koma sér í burtu. Sérstaklega er 
ástandið erfitt fyrir fólk með önd-
unarfærasjúkdóma, sem varað er 
við því að fara út úr húsi.

Eldarnir hafa eyðilagt meira en 
1.600 byggingar í Fort McMurray 
og á annan tug bygginga í Anzac. 80 

þúsund manns hafa forðað sér frá 
borginni. Nærri helmingurinn hefur 
leitað ásjár hjá Rauða krossinum og 
um fimm þúsund hafa fengið inni í 
samkomuhúsum meðan stjórnvöld 
leita að bráðabirgðahúsnæði.

Rachel Notely, forsætisráðherra 
Albertafylkis, sagði í gær að öllum 
íbúum hafi verið forðað úr borginni. 
Lögreglumenn hafa leitað í borginni 
að fólki, sem kynni að leynast þar 
enn og tókst að bjarga nokkrum 
burt á lífi. Ekki er vitað til þess að 
eldarnir hafi kostað mannslíf.

Hundruð slökkviliðsmanna hafa 
barist við eldana og við slökkvi-
starfið hefur verið notast við 88 
slökkvibifreiðar, fimmtán þyrlur og 

tugi flugvéla, sem notaðar hafa verið 
til að varpa vatni niður á eldana.

Tjónið hefur verið gróflega metið 
á nærri 10 milljarða kanadadala, 
eða um 950 milljarða króna.
gudsteinn@frettabladid.is

Eldarnir magnast enn
Ekkert lát er á þurrkatíð í Alberta. Búist er við að glíman við eldana geti haldið 
áfram næstu mánuðina. Eldsvæðið hefur þrefaldast að flatarmáli síðustu daga.

Canadians �ee wild�re
A huge wild�re, fuelled by soaring

temperatures and tinder-dry forest,
has forced the evacuation of the

entire population of the Canadian
city of Fort McMurray - 

more than 60,000 people

Fort
McMurray

Edmonton

Source: Wire agencies

Ottawa

ALBERTA
C A N A D A

U.S.

ALASKA
(U.S.)

800km
500 miles

© GRAPHIC NEWS

Eldarnir í alberta
Eldsvæðið hefur þrefaldast 

að flatarmáli síðan á  
föstudag og ekkert lát er á 

útbreiðslunni.

Alaska 
(Bandaríkin)

Kanada
Alberta

Fort 
McMurray

Edmonton

Ottawa

Bandaríkin

800 km
500 mílur

3.000
ferkílómetra svæði er nú 
undirlagt af gróðureldunum 
í Alberta í Kanada.
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Aukasýning komin í sölu

Tryggðu þér sæti tímanlega 
Miðasala á harpa.is & tix.is

San Francisco ballettinn,  
undir stjórn Helga Tómas sonar, 
sýnir valda kafla úr nokkrum af 
dáðustu verkum flokksins ásamt 
Sinfóníuhljómsveit Íslands  
á Listahátíð vorið 2016.  
 
Sýningar verða 28.— 31. maí  
í Eldborgarsal Hörpu.

Hátindar á ferli Helga 
San Francisco ballettinn  
í fyrsta sinn í Eldborg



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

Davíð Oddsson, ritstjóri og fyrrver-
andi forsætisráðherra, hefur fleygt 
hatti sínum í hringinn í baráttunni 
um Bessastaði. Þetta tilkynnti hann 
í útvarpsþættinum Sprengisandi á 
Bylgjunni í gær. Hann segist hafa 
tekið ákvörðunina fyrir örfáum 
dögum og gat ekki svarað því með 
vissu hvort framboð Ólafs Ragnars, 
sitjandi forseta, hefði haft áhrif á 
hans eigið framboð.

„Ég get ekki svarað þessu með 
afgerandi hætti vegna þess að það 
er svo stutt síðan ég fór eiginlega 
að láta þetta mál ná einhverjum 
tökum á mér,“ sagði hann.

Davíð segir að hann bjóði sig 
meðal annars fram vegna reynslu 
sinnar og til að bjóða upp á meiri 
fjölbreytileika í kosningunum.

„Ég tel að það mætti hafa einum 
fleiri rétti á forsetaframboðs-
matseðlinum og ég gæti kannski 
passað þar inn í,“ sagði Davíð. 
„Bæði reynsla mín og þekking sem 
er nokkur gæti fallið vel að þessu 
starfi.“

Stígur Ólafur til hliðar?
Þá var Ólafur Ragnar Grímsson, 
sitjandi forseti, í viðtali á Eyjunni 
á Stöð 2. Hann gat ekki svarað því 
hvort hann yrði á kjörseðlinum í 
sumar eftir að nýleg framboð litu 
dagsins ljós.

Eiríkur Bergmann, stjórn-
málafræðiprófessor við Háskólann 
á Bifröst, segir framboðið sprengju 
inn í kosningarnar. „Þar til maður 
sér einhverjar tölur er svolítið erf-
itt að átta sig nákvæmlega á þessu. 
Maður gerir ráð fyrir að Ólafur og 
Davíð taki fylgi hvor frá öðrum,“ 
segir Eiríkur og gefur sér að Ólafur 
Ragnar verði enn í framboði en 

Eiríkur getur ekki spáð um hvort 
Ólafur víki.

„Hann myndi ekki opna á þetta 
svona nema að hann sé að fara að 
hallast að þeirri niðurstöðu að 
draga sig í hlé,“ segir hann.

„Vendingar íslenskra stjórnmála 
undangengin misseri hafa verið svo 
ótrúlegar. Það er ekkert í framboði 
Davíðs Oddssonar efnislega sem 
ætti að breyta afstöðu Ólafs Ragn-
ars til síns framboðs. Báðir leggja 
þeir ofuráherslu á reynslu, það er 
að segja flokkspólitíska reynslu, en 
það er nýtilkomin röksemd um for-
setaembættið.“

Gott fyrir Guðna  
og Andri aftur í leiknum
Eiríkur metur það sem svo að fram-
boð Davíðs sé gott fyrir Guðna Th. 
Jóhannesson, „Í fyrsta kasti myndi ég 
halda að þetta væri gott fyrir Guðna. 
Davíð Oddsson sækir eflaust megnið 
af sínu fylgi inn í raðir Ólafs og þá 
verðum við að gefa okkur að Ólafur 
haldi áfram.“

Eiríkur segir Andra Snæ Magna-
son hafa verið kominn út í horn 
eftir framboð Guðna Th. Nú þegar 
Davíð sé kominn fram gæti hagur-
inn vænkast hjá Andra. „Hann var 
kominn út í horn í þessu framboði 
sem snerist um Guðna og Ólaf. Sú 
mynd sem blasti við okkur var sú 
að hann ætti enga möguleika. Þessi 
staða gæti sett hann inn í myndina 
aftur þar sem atkvæðin fara að dreif-
ast meira.“

Kynslóðirnar berast  
á banaspjót
Þá segir Eiríkur stefna í átök á milli 
20. og 21. aldar í komandi forseta-
kosningum. „Þar er önnur víglína. 
Ólafur Ragnar og Davíð Odds-

son eru andstæðir pólar íslenskra 
stjórnmála á 20. öldinni. Nú stilla 
þeir sjálfum sér upp nánast hlið við 
hlið í þessum kosningum. Reynslan 
gegn nýgræðingunum,“ segir hann.

„Þeir eru líka fulltrúar hinna 
íslensku stjórnmálaflokka sem hinir 
frambjóðendurnir virðast ekki vera 
í sama mæli.“ 

Er framboð Ólafs og Davíðs til 
höfuðs Pírötum sem hafa mælst 
vel í skoðanakönnunum?

„Ég veit það nú ekki en það er 
klárt að þeir hafa báðir stillt sér 
upp sem andstæðingar róttækra 
þjóðfélagsbreytinga eins og boð-
aðar eru í nýrri stjórnarskrá og með 
rannsóknarskýrslu Alþingis.“

Orðið að átökum 20. og 21. aldarinnar
Stjórnmálafræðiprófessor segir forsetaframboð Davíðs Oddssonar eins og sprengju inn í komandi kosningar. Ólafur Ragnar Grímsson 
gefur því undir fótinn að víkja til hliðar. Framboð Davíðs sagt geta gagnast Guðna Th. Jóhannessyni og Andra Snæ Magnasyni.

Alveg mátulegur

Heimilis
GRJÓNAGRAUTUR
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Davíð Oddsson fyrir utan höfuðstöðvar 365 í Reykjavík í gær. Hann tilkynnti um 
framboð sitt til forseta í viðtali á Sprengisandi Bylgjunnar. FRéttABlAðið/ERniR

[Ólafur Ragnar] 
myndi ekki opna á 

þetta svona nema að hann sé 
að fara að hallast að þeirri 
niðurstöðu að 
draga sig í hlé.
Eiríkur Bergmann, 
prófessor í stjórn-
málafræði

Stefán Rafn 
Sigurbjörnsson
stefanrafn@frettabladid.is
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Nú vinnum við!
Óskum Grétu Salóme góðs gengis

SamSUngSetrid.iS

65” Samsung JS9005

539.900.-Eurovision verðlækkun kr. 110.000,-  Nú kr:

55” Samsung JU6075

Verð áður kr. 239.900,-  Nú: 189.900.-
55” Samsung JU8005

Verð áður kr. 379.900,-  Nú: 329.900.-

EUROVISION

EUROVISION EUROVISION

30% afsláttur 
af MultiRoom hátölurum og Soundbar 

bæði bognum og beinum
R3

WAM3500
HW-J8511
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Frá degi til dags

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

ÞRÓUÐ Í SAMVINNU VIÐ

590 2045 |  BENNI.IS 561 4200 / NESDEKK.IS

Það er stefna meirihluta Samfylkingarinnar, 
Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata í 
Reykjavík að auka þjónustu við fjölskyldur yngri 

barna þannig að bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla 
verði brúað á komandi árum. Við náðum mikilvægum 
áfanga á dögunum þegar borgarráð samþykkti tillögu 
skóla- og frístundasviðs um að bjóða öllum börnum 
sem fædd eru í janúar og febrúar 2015 innritun á leik-
skólum borgarinnar frá og með haustinu.

Reglur borgarinnar hafa kveðið á um að öll börn 
innritist á leikskóla árið sem þau verða tveggja ára 
en í ágúst næstkomandi getum við í fyrsta sinn boðið 
öllum börnum sem eru 18 mánaða og eldri leikskóla-
pláss. Þar kemur m.a. til að stóru fæðingarárgangarnir 
eftir hrun eru að færast upp í grunnskólana og meira 
jafnvægi að skapast varðandi stærð árganga á leik-
skólastiginu. Þessu fylgir að nú er hægt að finna laus 
leikskólapláss í hverfum þar sem áður hafa verið langir 
biðlistar, s.s. í vesturbænum.

Það mun koma í ljós á næstu vikum hvort öll börn 
fædd í janúar og febrúar 2015 þiggja þau leikskólapláss 
sem þeim standa til boða og þá skýrist myndin af því 
hvort hægt verði að bjóða enn yngri börnum pláss í 
haust. Vilji okkar stendur til þess en frekari skref í þá 
veru kalla á viðbótarfjármagn úr borgarsjóði.

Brúum bilið frá fæðingarorlofi
Í samstarfssáttmála meirihlutans segir að áætlun verði 
unnin um að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leik-
skóla og teknar upp viðræður við ríkið og Alþingi um 
að ná því markmiði. Nú liggja fyrir tillögur starfshóps 
um lengingu fæðingarorlofs úr 9 mánuðum í 12 og er 
mikilvægt að stjórnmálaflokkarnir styðji þau áform í 
aðdraganda þingkosninga í haust. Samfylkingin hefur 
talað fyrir því um árabil og mun beita sér af krafti í 
þeirri baráttu.

Framundan er vinna á vegum borgarinnar við að 
móta áætlun um fjölgun leikskólaplássa fyrir börn 
yngri en 18 mánaða. Það verður eitt mikilvægasta fjár-
festingarverkefni næstu ára í Reykjavík.

Öll 18 mánaða börn  
á leikskóla

Framundan 
er vinna á 
vegum 
borgarinnar 
við að móta 
áætlun um 
fjölgun 
leikskóla-
plássa fyrir 
börn yngri en 
18 mánaða.

Skúli Helgason
formaður skóla- og frí-
stundaráðs Reykjavíkur

Enda ætlar 
þjóðin ekki 
að ganga að 
kjörborðinu í 
júní til þess 
að kjósa sér 
forseta til 
fortíðar 
heldur 
framtíðar.

Sá sem dáir fortíðina missir tökin á nútím-
anum.“ Það er ekki laust við að þessum 
ágæta málshætti hafi skotið upp í hugann 
við atburði gærdagsins. Dagurinn hófst á 
Sprengisandi Bylgjunnar með því að Davíð 

Oddsson, fyrrverandi borgarstjóri, forsætisráðherra, 
aðalbankastjóri SÍ og núverandi ritstjóri Morgun-
blaðsins, tilkynnti um framboð sitt til forseta Íslands. 
Efalítið kemur þetta mörgum á óvart en það þarf ekki 
að koma nokkrum manni á óvart að Davíð telur að 
fyrst að hann sé kominn fram þá þurfi fólk aðeins að 
velja á milli hans og sitjandi forseta. Aðrir frambjóð-
endur eigi því þarna lítið erindi en mikið erfiði.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands og enn 
forsetaframbjóðandi þegar þessi orð eru skrifuð, 
mætti svo í Eyjuna á Stöð 2 og fór fögrum orðum um 
Davíð Oddsson en svaraði engu um það hvort hann 
ætlaði sér að vera áfram í framboði í ljósi atburða 
dagsins. Það kæmi þó ekki á óvart ef Ólafur Ragnar 
tilkynnti um það á næstunni að hann væri hættur 
við enda er kominn frambjóðandi sem virðist deila 
áhyggjum hans af einhverri skelfingar óvissu um 
framtíðina. Óvissan virðist helst eiga rætur sínar að 
rekja til fjölmennustu mótmæla Ís landssögunnar, 
til boðaðra alþingiskosninga með haustinu og að 
ógleymdri röskun á valdajafnvægi gömlu flokkanna 
samkvæmt könnunum. Ekkert af þessu snerist þó 
um forsetaembættið, störf sitjandi forseta, ritstjóra 
Morgunblaðsins eða fyrrverandi forsætisráðherra. 
Heldur snerist þetta um þjóð sem vill breyta samfé-
lagi sínu til betri vegar með því að losna undan oki 
stjórnmála þar sem hagsmunatengsl og hreppapóli-
tík hafa ráðið för áratugum saman. Ekkert af þessu 
ætti heldur að verða að óyfirstíganlegu verkefni fyrir 
hverja þá manneskju sem þjóðin velur til forseta í 
sumar.

Öll þessi óvissa virðist þó valda þeim Davíð og 
Ólafi Ragnari umtalsverðum áhyggjum. Að sama 
skapi verður þeim svo tíðrætt um fortíðina og hversu 
vel þeir hafi nú staðið sig í hinum og þessum þjóð-
þrifamálunum á sínum tíma. Margt af því er efalítið 
satt, rétt og þakkarvert en því er ekki að neita að ekki 
var það allt jafn vel heppnað og aðdáunarvert svona 
eftir á að hyggja. Enda ætlar þjóðin ekki að ganga að 
kjörborðinu í júní til þess að kjósa sér forseta til for-
tíðar heldur framtíðar. Framtíðar sem er eðli málsins 
samkvæmt full af óvissu sem þjóðin hlýtur að taka 
fagnandi og sem tækifæri til þess að byggja hér betra 
samfélag.

Það er fallega boðið af þeim Davíð og Ólafi 
Ragnari að bjóðast til þess að vera öryggisventlar á 
þessum óvissutímum en þá þurfa þeir eins og aðrir 
Íslendingar að fara að líta til framtíðarinnar. Þangað 
til það gerist þá getum við hin bara sagt nei, nei, nei, 
nú er þessi tími liðinn.

Öryggisventlar 
á óvissutímum

Kirkjugarðar heimsins
Andri Snær Magnason forseta-
frambjóðandi segir í viðtali 
við Fréttablaðið í dag að 
framundan séu ljóðsögulegar 
forsetakosningar eftir að Davíð 
Oddsson steig inn í hringinn. 
Hann hefur vafalaust rétt fyrir 
sér að hér verður um sögu-
legar kosningar að ræða, sér í 
lagi þar sem tveir gamalgrónir 
risar muni keppa og þar munu 
mætast stálin stinn. Andri sagði 
líka að hann ætti ekki von á að 
risar fortíðar kæmu arkandi 
inn á völlinn. Fjölmargir eru 
þreyttir yfir langri veru Ólafs 
og Davíðs í stjórnmálum en 
pistlahöfundi er efst í huga 
eftirfarandi textabrot eftir 
Magga Eiríks: „Ofmetnastu ekki 
af lífsins móðurmjólk, kirkju-
garðar heimsins geyma ómiss-
andi fólk.“

Hættur við að hætta  
við að hætta?
Árið 2016 hlýtur að teljast 
eitt sögulegasta ár íslenskrar 
stjórnmálasögu og enn er árið 
ekki hálfnað. Gærdagurinn er 
einn þeirra sem byggja þessa 
sögu. Eftir að framboð Davíðs 
var orðið dagljóst gat Ólafur 
Ragnar ekki svarað því með 
festu hvort hann yrði í fram-
boði í sumar. Hvað veldur því 
að reynslumesti og einn vinsæl-
asti stjórnmálamaður Íslands 
og jafn sjálfsöruggur maður og 
Ólafur Ragnar standi ekki fast á 
sínu? stefanrafn@frettabladid.is

9 .  m a í  2 0 1 6   m Á N U D a G U R10 s k o ð U N   ∙   F R É T T a B L a ð i ð
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Ólafur Ragnar og Davíð telja 
að íslenska þjóðin muni 
ekki spjara sig án þeirra. 

Nærtækara væri að segja að 
íslenska þjóðin muni ekki spjara 
sig nema án þeirra.

Það er ekki vegna þess að þeir 
séu gamlir skröggar. Gamlir 
skröggar eru oft ágætir og sjálfur 
hef ég verið einn slíkur frá að 
minnsta kosti sjö ára aldri. Og 
það eiga ekki að vera aldurstak-
mörk á því að bjóða fram krafta 
sína í opinberri þjónustu. Bæði 
Donald Trump og Hillary eru 
eldri en Davíð – að ekki sé talað 
um fulltrúa ungu kynslóðarinnar, 
Bernie Sanders, sem er enn eldri. 
Þetta segir að vísu sína sögu um 
ógöngur bandarískra stjórn-
mála en hins vegar er óvarlegt að 
útiloka fólk frá ábyrgðarstöðum 
á þeim forsendum að það sé á til-
teknum aldri. Gott ef það er ekki 
einn vandi alþingis að þar vantar 
gamalt fólk – og raunar ungt líka; 
þar eru þau öll um fertugt og 
fimmtugt.

Vald-aldur
Þetta snýst ekki um aldur þessara 
manna heldur um feril þeirra, 
erindi þeirra við nútímann, eða 
öllu heldur framtíðina. Þetta snýst 
um það Ísland sem þeir standa 
fyrir þeir Davíð og Ólafur Ragnar – 
það Ísland sem þeir færðu okkur. 
Og hafa margt gert vel, mikil 
ósköp, og annað síður.

Þetta snýst um vald. Þetta snýst 
um það hversu lengi þeir hafa 
setið að völdum – lengi lengi 
lengi. Þetta snýst ekki um aldur 

þessara manna heldur vald-aldur. 
Hversu ráðríkir þeir hafa verið 
nú um áratuga skeið, rúmfrekir, 
valdsæknir. Og hvernig þeir hafa 
farið með það vald sem þeim 
hefur verið falið – og þeir hafa sótt 
sér. Þetta snýst um eðli valdsins í 
lýðræðisríki.

Það er ekki tilviljun að reglan 
er sú í lýðræðisríkjum að forsetar 
skuli ekki sitja lengur en tiltekinn 
tíma. Fyrir því eru ýmsar ástæður, 
meðal annars sú hugmynd að 
mikilvægt sé að samfélög endur-
nýi sig reglulega en staðni ekki, 
með því meðal annars að fela 
ólíkum einstaklingum úr ólíkum 
áttum vald.

Það er líka almennt talið í lýð-
ræðisríkjum að einstaklingum sé 
ekki hollt að vera í valdastöðum 
of lengi, valdið spilli þeim, brengli 
hugsunarhátt þeirra, verði að 
sjálfstæðu afli í þeim sem leitist 
við að viðhalda sjálfu sér. Á sama 
hátt er talið að það sé samfélagi 
hættulegt að tilteknir einstak-
lingar fái of mikil völd of lengi.

Við höfum séð hvernig Ólafur 
Ragnar hefur alla sína forseta-
tíð leitast við að færa út valdsvið 
forsetaembættisins og hvernig 
hann notaði það og virðingu þess 
til að greiða götu fjárglæframanna 
víða um lönd – og reyndar manna 
sem Davíð hafði séð til þess að 
fengju bankana í sínar hendur. 
Við þekkjum skapferli Davíðs, 
heift hans og hefnigirni. Við þetta 
hefur svo bæst ný tilhneiging til 
hégómaskapar. Um daginn var 
Morgunblaðið, sem hann ritstýrir, 
notað undir margra blaðsíðna 
hyllingu á honum að norður-
kóreskum hætti, sem skrifuð var 
af helsta skjallara hans gegnum 
tíðina, og hann meðal annars 
sagður hafa fært Íslendingum epli 
utan jólanna, aukinheldur önnur 
nútímagæði. Það væri skrýtin 
tilfinning að fá fyrir forseta mann 
sem lætur skrifa þvílíkt og annað 
eins um sjálfan sig.

Hringurinn eftirsóknarverði
Báðir eiga þeir Ólafur Ragnar og 

Davíð mikinn og merkilegan feril 
að baki en nú er löngu mál að 
linni; þeirra Ísland er samfélag 
kvótakerfis og kvótaframsals – þar 
sem þeir komu báðir við sögu – 
samfélag auðræðis og undanskota; 
þetta er samfélag valdhyggju og 
klíkuskapar þar sem gæðum var 
ótæpilega útdeilt til útvalinna 
samkvæmt ströngu en óskráðu 
kerfi. Þetta er samfélag karlræðis 
og bakherbergja, og báðir standa 
þeir vörð um óbreytt fyrirkomu-
lag í flestum þeim málum sem 
varða mestu um kjör almenn-
ings og kannski framtíðarbyggð í 
landinu. Þeir eiga líka sameigin-
lega einkennilega óbeit á opinni 
umræðu og óháðri fréttamennsku.

Kannski að það sé einn mæli-
kvarðinn á það hvernig við veljum 
okkur forseta: hvort viðkomandi 
treysti sér í viðtal við fréttamenn 
RÚV.

Og kannski er annar mæli-
kvarði: þráin eftir valdinu. Um 
eitrað samspil valds og einstak-
linga hafa verið skrifaðar ótal 
bækur, til dæmis Hringadróttins-
saga Tolkiens: hringurinn eftir-
sóknarverði er einmitt forseta-
embættið. Þegar við göngum að 
kjörborðinu þurfum við að sjá 
fyrir okkur hver er Hobbittinn hér 
sem við gætum treyst til að bera 
þennan hring næstu misserin – og 
láta hann sjálfviljugur af hendi 
eftir í mesta lagi tólf ár.

Hringadróttinssaga
Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

í DAG

Það er ekki vegna þess að 
þeir séu gamlir skröggar. 
Gamlir skröggar eru oft 
ágætir og sjálfur hef ég verið 
einn slíkur frá að minnsta 
kosti sjö ára aldri. Og það 
eiga ekki að vera aldurs-
takmörk á því að bjóða 
fram krafta sína í opinberri 
þjónustu. 

Andi breytinga svífur yfir 
vötnum í Samfylkingunni. Í 
lok þessa mánaðar hefst raf-

ræn allsherjaratkvæðagreiðsla um 
formann flokksins og á landsfundi í 
byrjun júní veljum við nýja forystu. 
Stefnumótunin á landsfundi verður 
einnig með óhefðbundnum hætti. 
Unnið verður áfram með afrakstur 
hugmyndasmiðja í þjóðfundar-
fyrir komulagi sem tryggir að skoð-
anir allra fái að heyrast.

Þær breytingar sem eiga sér nú 
stað á forystu og starfsháttum Sam-
fylkingarinnar eru nauðsynlegar. 
Grasrótin hefur lengi verið vanrækt 
og upplifun margra er að ákveðin 
gjá hafi myndast milli þingflokks 

og grasrótar. Það er ekki skrítið ef 
litið er til þess að engin endurnýjun 
varð í þingliði Samfylkingarinnar 
í síðustu alþingiskosningum. Það 
liggur á að eðlileg endurnýjun eigi 
sér stað. Miðað við fylgi flokksins í 
skoðanakönnunum mun það ekki 
gerast af sjálfu sér.

Ný kynslóð jafnaðarmanna 
stendur á kantinum og bíður eftir 
tækifæri til að láta ljós sitt skína. 
Vilji Samfylkingin lifa af sem 
stjórnmálaafl verða núverandi 
þingmenn flokksins að búa til pláss 
fyrir ný andlit. Annars er hætta á að 
það fjari enn frekar undan grasrót-
inni og fleiri öflugir einstaklingar 
finni hugmyndum sínum farveg á 
öðrum vettvangi, jafnvel í öðrum 
stjórnmálaflokkum. Ég vil leggja 
til að sitjandi þingmenn Sam-
fylkingarinnar taki ekki oddvita-
sæti á framboðslistum fyrir næstu 
þingkosningar. Með því er hægt að 
tryggja að nauðsynleg endurnýjun 
verði í þingflokki Samfylkingar-
innar.

Ný kynslóð bíður
Óskar Steinn 
Ómarsson
ungur 
jafnaðarmaður Vilji Samfylkingin lifa af sem 

stjórnmálaafl verða núver-
andi þingmenn flokksins að 
búa til pláss fyrir ný andlit.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Nýjast

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

Efst 
Leicester 80
Tottenham 70
Arsenal 68
Man. City 65
Man. Utd 63

Neðst 
Bournem. 42
Sunderland 35
Newcastle 34 
Norwich 31
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin
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Pepsi-deild karla í fótbolta 

FH - ÍA  2-1 
1-0 Bjarni Þór Viðarsson (41.), Jón Vilhelm 
Ákason (82.), 2-1 Atli V. Björnsson (87.). 
 
Fylkir - Breiðablik  1-2 
0-1 Arnþór Ari Atlason (12.), 1-1 Albert 
Brynjar Ingason (29.), 1-2 Damir Muminovic 
(81.). 
 
Þróttur - KR  2-2 
1-0 Dion Acoff (17.), 1-1 Óskar Örn Hauks-
son, víti (45.), 2-1 Emil Atlason (70.), 2-2 
Kennie Knak Chopart (80.). 
 
Víkingur R. - Stjarnan  1-2 
1-0 Alex Freyr Hilmarsson (10.), 1-1 Baldur 
Sigurðsson (58.), 1-2 Halldór Orri Björnsson 
(68.). 
 
Víkingur Ó. - Valur  2-1 
1-0 Hrvoje Tokic (23.), 1-1 Rolf Toft (42.), 2-1 
Hrvoje Tokic (75.). 
 
Fjölnir - ÍBV  2-0 
1-0 Martin Lund Pedersen (73.), 2-0 Martin 
Lund Pedersen (83.).

Olís-deild karla og kvenna: 

Haukar - Afturelding 31-34 
Haukar: Adam Baumruk 10 (13), Hákon 
Styrmisson 7/2 (12/4), Janus Smárason 7/1 
(15/1), Heimir Óli Heimisson 3 (3). 
Afture.: Mikk Pinnonen 10 (17), Jóhann G. 
Einarsson 5 (6), Árni Eyjólfsson 5/1 (11/2). 
 
Staðan í einvíginu er 1-0 fyrir Aftureldingu. 
 
Grótta - Stjarnan 25-21 
Grótta: Lovísa Thompson 5 (10), Sunna 
Einarsdóttir 5/3 (6/3), Eva Davíðsdóttir 4 (5) 
Stjarnan: Þórhildur Gunnarsdóttir 4 (7), 
Hanna G. Stefánsdóttir 4/1 (6/3). 
 
Staðan í einvíginu er 1-0 fyrir Gróttu.

mma „Mér líður alveg ljómandi vel. 
Það er eiginlega ekki annað hægt. 
Þetta gekk glimrandi vel,“ segir 
Gunnar Nelson en hann var þá 
nýbúinn að vinna Rússann Albert 
Tumenov í UFC-bardaga í Rotter-
dam.

Gunnar bauð upp á frábæra 
frammistöðu í bardaganum og 
kláraði Rússann á uppgjafartaki 
í annarri lotu. Frá fyrstu sekúndu 
var Gunnar mjög beittur. Mætti 
rússneska rotaranum standandi. 
Var gríðarlega hraður og lét höggin 
dynja á Rússanum.

Mjög erfiður bardagi
Hann tók hann svo niður í strigann 
um miðja lotuna og héldu þá marg-
ir að ballið væri búið. Rússinn náði 
aftur á móti að standa á fætur þegar 
hálf mínúta var eftir af lotunni og 
framlengja bardagann.

Tumenov ætlaði að svara fyrir 
sig í annarri lotu en Gunnar var 

kominn á bragðið. Sjálfstraustið í 
botni. Gunnar kom Tumenov aftur 
niður í gólfið og að þessu sinni 
var engin undankomuleið. Er 1,45 
mínútur voru eftir af lotunni gafst 
Rússinn upp er Gunnar var kominn 
með aðra höndina undir hálsinn á 
honum.

„Þetta var mjög erfiður bardagi. 
Það var mikil orka í þessum bar-
daga. Það er mismunandi eftir bar-
dögum hversu mikið menn slaka 
á og svona. Það var mikil spenna 
allan bardagann á milli okkar,“ 
segir Gunnar og bætir við að bar-
daginn hafi gengið eins og hann sá 
hann fyrir sér.

Gekk allt upp
„Planið var að mýkja hann aðeins. 
Vera hraður og hreyfanlegur. Lesa 
hann og taka hann svo niður. Ég 
ætlaði svo að klára hann í gólfinu. 
Ég sá það fyrir mér sem plan A án 
þess að ég sé mikill planari.“

Þó að Rússinn sé hættulegur 
rotari lá Gunnari ekkert á að taka 
hann niður í gólfið. Hann vildi fá til-
finningu fyrir honum fyrst. Gunnar 
náði svo yfirburðastöðu í gólfinu í 
fyrstu lotu en náði ekki að klára 
dæmið þá.

„Ég var smá fúll út í sjálfan mig að 
hafa misst jafnvægið og hann. Það 
var klaufalegt fannst mér. Hann 
gerði ekkert sérstakt til að losa sig. 
Ég dottaði í sekúndubrot. Það gerist 
ekki aftur,“ segir Gunnar ákveðinn 
en honum leið mjög vel í bardag-
anum.

Alltaf leiðinlegt að tapa
Þó að Gunnar hafi unnið mjög 
sannfærandi þá fékk hann smá 
skurð við annað augað í bardag-
anum.

„Ég held að ég hafi fengið þenn-
an skurð er hann setti puttana 
á fullu í andlitið á mér. Ég fékk 
fingurinn inn í augað og sá frekar 

illa með auganu í smá tíma á eftir.“
Gunnar fékk víða hrós á inter-

netinu eftir bardagann og sumir af 
helstu MMA-sérfræðingum heims 
sögðu að þetta hefði verið hans 
besta frammistaða í UFC.

Tumenov er hörkugæi
„Ég á eftir að horfa á hann aftur 
áður en ég get tjáð mig almennilega 
um það. Þetta var mjög gott. Þetta 
er hörkugæi sem ég mætti. Á bjarta 
framtíð fyrir sér og á flugi. Þetta var 
stórsigur. Það er engin spurning,“ 
segir Gunnar en hann hefur hug 
á að berjast aftur fljótlega en fyrst 
ætlar hann í frí og svo beint að æfa 
aftur.

„Það er yfirleitt þannig eftir bar-
daga að fargi er af manni létt. Það 
hefði verið leiðinlegt að tapa tvisvar 
í röð. Það er reyndar alltaf leiðinlegt 
að tapa. Það var frábært fyrir mig að 
þetta skildi enda svona.“ 
henry@frettabladid.is

Þetta var stórsigur fyrir mig
Gunnar Nelson sýndi líklega sína bestu frammistöðu í UFC-bardaga í Rotterdam í gær er hann vann glæsi-
legan sigur á Rússanum Albert Tumenov. Gunnar var með yfirburði allan bardagann og vann sannfærandi.

Gunnar Nelson var í miklu stuði í búrinu í gær og hér fær Tumenov að kenna á þungu sparki frá Gunnari. FRéTTABlAðið/GETTy
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FRÆIÐ

Fræið er sérdeild Fjarðarkaupa með heilsuvörur. Þar er gott úrval af
lífrænum matvörum, vistvænum vörum og fæðubótarefnum.

Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.

Verið velkomin í Fjarðarkaup

Lífrænar matvörur • Fæðubótarefni • Vistvænar vörur

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

fótbolti Það verða einhver brostin 
hjörtu hjá landsliðsmönnum í 
knattspyrnu í dag þegar lands-
liðsþjálfararnir Lars Lagerbäck og 
Heimir Hallgrímsson tilkynna EM-
hópinn sinn.

Blaðamannafundur þeirra Lars 
og Heimis er klukkan 13.15 í dag. 
Þeir munu velja 23 leikmanna hóp 
og svo verða einhverjir leikmenn 
beðnir um að vera í biðstöðu út 
mánuðinn. Einhverjir í hópnum 
gætu meiðst og þá þarf að skipta 
öðrum inn í hópinn.

Landsliðið er búið að spila fimm 
vináttulandsleiki á þessu ári þar 

sem margir leikmenn hafa fengið 
tækifæri til þess að láta ljós sitt 
skína. Sumir hafa nýtt það tækifæri 
vel en aðrir síður vel.

Það er ljóst að baráttan um far-
seðlana 23 er afar hörð á milli nokk-
urra leikmanna og ekki munu allir 
komast til Frakklands sem telja sig 
eiga erindi þangað.

Einnig má búast við því að Lars 
Lagerbäck gefi það út á þessum 
fundi hvort hann hafi í hyggju að 
stýra íslenska landsliðinu áfram 
eður ei.

Samningur Lars við KSÍ rennur út 
eftir EM í sumar og Geir Þorsteins-

son, formaður KSÍ, hefur ekki farið 
leynt með þann vilja sinn að Lars 
og Heimir haldi áfram með liðið í 
næstu undankeppni.

„Ég verð að ákveða mig áður en 
EM byrjar og ég þarf að svara því í 
byrjun maí, í allra síðasta lagi,“ sagði 
Lars á blaðamannafundi um miðjan 
mars.

Búið var að ganga frá því að 
Heimir Hallgrímsson haldi áfram 
sem aðalþjálfari liðsins eftir EM og 
Heimir hefur tekið ágætlega í það að 
halda áfram með Lars verði það vilji 
Svíans að halda áfram starfi sínu 
fyrir KSÍ.  – hbg

Farseðladagur hjá Lars og Heimi

Sposkir. Þjálfararnir hafa eflaust legið vel og lengi yfir leikmannamálunum síðustu 
daga en þurfa að velja 23 í dag. fréttablaðið/pjetur

handbolti Berglind Íris Hansdóttir 
hefur skrifað undir nýjan tveggja 
ára samning við handknattleiks-
deild Vals en þetta kemur fram á 
Facebook-síðu Vals.

Berglind nálgast 400 leiki með 
meistaraflokki Vals auk þess að hafa 
spilað 105 landsleiki fyrir Íslands 
hönd.

Hún hefur unnið fjöldann allan 
af titlum með Val og var kjörin 
Íþróttamaður Vals árið 2004. Berg-
lind spilaði vel fyrir Val á tímabilinu 
og „mikið ánægjuefni að hún hafi 
ákveðið að framlengja samning 
sinn við félagið, enda er hún í allra 
fremstu röð íslenskra handbolta-
kvenna,“ segir í tilkynningu Vals. 
– sáp

Berglind 
framlengdi

berglind Íris í leik með Val. 
fréttablaðið/Stefán

fótbolti Pepsi-deildarliðið Víking-
ur Ólafsvík hefur náð samkomulagi 
við miðvörðinn Alexis Egea um að 
hann spili með félaginu í sumar.

Alexis kemur til liðsins frá 
Orihuela CF sem spilar í spænsku 
3. deildinni en hann er fæddur árið 
1987. Hann hefur komið víða við og 
spilaði áður í 2. deildinni í Mexíkó 
sem og í Gvatemala.

Alexis kemur til með að fylla 
skarð Admirs Kubat sem sleit kross-
band fyrr í vetur. Leikmaðurinn er 
mættur til landsins en var ekki kom-
inn með leikheimild þegar Víkingur 
spilaði gegn Val í gær en verður lík-
legast í hópnum gegn ÍBV í næstu 
umferð. – sáp

Ólsarar  
styrkja sig

alexis egea mættur í nýjan búning. 
mynd/VÍkingur ó
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Elskuleg dóttir okkar,  
systir og mágkona,

Elísabet Hulda Hauksdóttir

lést þriðjudaginn 3. maí síðastliðinn á 
Dvalarheimilinu Barmahlíð, Reykhólum. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 12. maí kl. 13.00. Blóm og 

kransar afþakkaðir en þeim er vilja minnast hennar er 
bent á Minningarsjóð Barmahlíðar.

Erla Jónsdóttir Haukur G. Jónsson
Jón Guðmar Hauksson Gréta Lind Sigurðardóttir
Anna Jóna Hauksdóttir Steingrímur Jóhannesson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát 

og útför kærrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamömmu, 

ömmu og langömmu,
Ástríðar Fríðsteinsdóttur

Sérstakar þakkir færum við hjúkrunarfólki 
Landspítalans við Hringbraut og Sjúkrahúss 

Vestmannaeyja fyrir einstaklega góða umönnun. 

Hávarður B. Sigurðsson
Þórdís Guðmundsdóttir Jóhannes Bjarnason
Björn Á. Guðmundsson Ragnheiður I. Ágústsdóttir
Örn Guðmundsson
Guðjón Guðmundsson Idalirys Rodriguez

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, 
Oddur G. Jónsson

rafvirkjameistari,
lést á dvalarheimilinu Grund 

mánudaginn 2. maí. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju 

þriðjudaginn 10. maí kl. 13.00.

Jóna Guðrún Oddsdóttir
Gunnar Örn Oddsson

Elín Jakobína Oddsdóttir

Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna, 
fagnar 21 árs afmæli í dag. Styrktar
sjóður hjartveikra barna, sem Neistinn 
stendur á bak við, fagnar svo tvítugsaf
mæli þann 15. maí. Framkvæmdastjóri 
Neistans segir félagið  ómetanlegan 
stuðning fyrir börn og ungmenni með 
hjartagalla og fjölskyldur þeirra. Hún 
segir félagið vaxa og dafna með hverju 
ári, en í dag eru rúmlega fjögur hundruð 
fjölskyldur í félaginu.

„Neistinn styrkir fjölskyldur barna og 
ungmenna með hjartagalla bæði félags
lega og fjárhagslega. Við  reynum að 
aðstoða við að upplýsa þau um allt sem 
viðkemur hjartagöllum og meðferð 
þeirra,“ segir Fríða Björk Arnardóttir, 
framkvæmdastjóri Neistans.

Neistinn var stofnaður 9. maí árið 
1995 og verður því tuttugu og eins árs 
í dag. Fríða segir mestu breytinguna 
á þeim tíma vera hve mikið félagið 
hafi stækkað, nú sé hægt að bjóða upp á 
fleiri viðburði og meiri vettvangur fyrir 
fjölskyldur til að hittast.

„Við reynum að hafa fasta viðburði 
á hverju ári. Það er fyrir börnin til að 
hittast og til að foreldrarnir geti leitað 
stuðnings hvert hjá öðru. Við erum 
alltaf með páskabingó, sumarhátíð og 
jólaball,og svo reynum við að bjóða upp 
á annað, við buðum til að mynda upp 
á hestaferð um þarsíðustu helgi,“ segir 
Fríða.

Auk föstu viðburðanna er unglinga
hópur í félaginu sem er duglegur að hitt
ast að sögn Fríðu. „Við bjóðum upp á 
norrænar sumarbúðir í samstarfi við hin 
Norðurlöndin sem skiptast á um að hafa 
sumarbúðirnar í hverju landi ár hvert. Í 
ár fara  tíu hjartveikir unglingar frá 
okkur og tveir fararstjórar til Finnlands 
í sumarbúðir þar. Við erum mjög stolt 
af þessum sumarbúðum. Læknarnir 
okkar hafa talað um hvað unglingarnir 
styrkjast félagslega við að fara, prófa að 
standa á eigin fótum, og kynnast öðrum 
unglingum í sömu sporum og þau.

Styrktarsjóður hjartveikra  barna 
fagnar tuttugu ára afmæli sínu í næstu 

viku. Sjóðurinn  styrkir að meðaltali 
tuttugu hjartafjölskyldur á ári. „Mark
mið sjóðsins er að létta fjölskyldum 
utanför vegna aðgerða barna eða 
hjálpa þeim vegna kostnaðar vegna 
lengri dvalar frá heimili sínu, til dæmis 
þegar fjölskyldur eru utan af landi. Við 
reynum líka að styrkja fjölskyldur vegna 
langvarandi erfiðleika eða tekjumissis,“ 
segir Fríða.

Afmæli Neistans verður fagnað með 
því að bjóða félagsmönnum í sund í 
dag. En einblínt verður á tvítugsafmæli 
Styrktarsjóðsins í ár. „Við ætlum að 
fagna milli fimm og sjö þann 17. maí 
á Barnaspítalanum, það verða kökur, 
Ævar vísindamaður kemur, hjartabarn 
spilar á hljóðfæri og einn hjartalæknir 
ætlar spila á gítar.“

Fríða hefur fulla trú á að starf Neist
ans  muni halda áfram næstu  tuttugu 
árin. „Þetta gefur fjölskyldum hjart
veikra barna svo mikið  og ekki síst 
börnunum sjálfum,“ segir Fríða.
saeunn@frettabladid.is

Fjögur hundruð 
fjölskyldur í Neistanum
Haldið verður upp á 21 árs afmæli Neistans, styrktarfélags hjartveikra barna, með sund-
ferð í dag. Í næstu viku verður svo haldið upp á tvítugsafmæli Styrktarsjóðs hjartveikra 
barna, sem Neistinn stendur á bak við, með pomp og prakt á Barnaspítalanum.

Fríða Björk Arnardóttir tók við sem framkvæmdastjóri 1. febrúar síðastliðinn. Þar áður hafði hún starfað í stjórninni í sex ár og verið 
formaður  stjórnar í tvö ár. FréttABlAðið/SteFán

Merkisatburðir

Sigurdagsins í Evrópu er iðulega minnst 8. maí ár hvert. Hinn 8. maí 1945 
undirrituðu Wilhelm Keitel og Georgy Zhukov, hershöfðingjar þýska 
hersins, uppgjöf Þýskalands í seinni heimsstyrjöldinni eftir að Karl Dönitz, 
forseti Þýskalands og arftaki Adolfs Hitler, hafði heimilað skilyrðislausa 
uppgjöf Þriðja ríkisins.

Dagurinn markaði endalok stríðsins í Evrópu og út brutust mikil fagn-
aðarlæti í Vesturveldunum, fólk fjölmennti til að mynda á Trafalgar-torg 
í Lundúnum og Times Square í New York. Hins vegar var ekki fagnað í 
Moskvu fyrr en í júní.

Þegar uppgjafarsáttmálinn var undirritaður var kominn 9. maí á því 
tímabelti sem Moskva liggur á. Þess vegna fögnuðu Sovétmenn, nú Rússar, 
sigrinum í Evrópu með íburðarmiklum hersýningum þann dag en ekki 
8.  maí.

Enn þann dag í dag fagna Rússar deginum en í fyrra fyrirskipaði Vladímír 
Pútín heljarmikla hersýningu á Rauða torginu í Moskvu til að marka 70 ára 
tímamótin frá lokum stríðsins. Sú hersýning reyndist vera sú allra stærsta í 
sögu Rússlands og þótti minna á andrúmsloftið í Sovétríkjunum sálugu. 
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Sigur í Evrópu (fyrir Sovétmenn)

rússneskir hermenn marséra yfir rauða torgið árið 2015 til 
að minnast loka stríðsins í evrópu. FréttABlAðið/AFP

1874 - Fyrsti strætisvagninn lítur dagsins ljós. Hann var dreginn um 
af hestum á götum Múmbaí.
1877 - Villtavesturssýning Buffaló-Bills tekur til starfa í Lundúnum.
1901 - Þingið í Ástralíu tekur til starfa í Melbourne.
1936 - Ítalía innlimar Eþíópíu eftir að hafa hertekið höfuðborgina, 
Addis Ababa, 5. maí.
1941 - Breski flotinn tekur þýska kafbátinn U-110 og finnur þar um 
borð dulkóðunarvélina Enigma. Vélin var síðar notuð af breskum 
dulkóðurum til að komast yfir þýskar skeytasendingar.
1950 - Robert Schuman, utanríkisráðherra Frakklands, leggur fram 
drög að Schuman-yfirlýsingunni um samstarf Evrópuríkja. Yfirlýs-
ingin er talin hafa verið upphaf Evrópusambandsins og Schuman 
gjarnan kallaður faðir Evrópusambandsins.
1955 - Vestur Þýskaland gengur til liðs við Atlantshafsbandalagið.

1970 - Rapparinn Ghostface Killah fæðist.
1974 - Bandaríkjaþing hefur formlega vantraustsferli gagnvart 
Richard Nixon Bandaríkjaforseta vegna Watergate-hneykslismáls-
ins.
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fólk
kynningarblað

Bakarinn fékk 
súrinn frá ömmu 

sinni og er súrinn minnst 
hundrað og fimmtíu ára 
og jafnvel mun eldri. 

Þórunn Eymundardóttir
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Í okkar samstarfi höfum við allt
af skoðað hvernig nýta megi hlut
ina betur og komumst til dæmis 
að því að töluvert er af lausum 
tímum í fullbúnum iðnaðareld
húsum hér í bænum. Fyrir fjór
um árum fengum við afnot af eld
húsinu í félagsheimilinu og opn
uðum „Miðvikudagsbakaríið“ 
um tíma. Ári seinna opnuðum við 
svo „Föstudagsbakaríið“ og bök
uðum þá í eldhúsi sem stóð ónot
að á morgnana. Nú erum við að 
endurvekja hugmyndina, í formi 
áskriftarbakarís,“ útskýrir Þór
unn Eymundardóttir sem skip
ar hönnunarteymið Roshambo  á 
Seyðisfirði ásamt Hönnu Christel  
Sigurkarlsdóttur og Litten  
 Nyström.

Áskrifendur fá eitt súrdeigs
brauð í viku og hafa þegar tutt
ugu og fimm manns skráð 
sig hjá bakaríinu.

„Við önnum ekki 
meiru,“ segir 
Þórunn. „Við 
munum baka út 
maí og sjá svo 
til. Við Litten 
bökum, tvo 
daga í viku 
hvor og fólk 

sækir brauðið til okkar. Við bö
kum eingöngu súrdeigsbrauð og 
þau innihalda engin aukaefni. 
Súrdeigsbrauð er auðmelt og 
hveitið verður hollara við að fara 
í gegnum það ferli sem súrinn 
býr til,“ útskýrir Þórunn en súr
inn sem hún bakar brauðin úr er 
hundrað og fimmtíu ára gamall.

„Hann kemur frá basknesk
um bakara á Spáni sem kom með 
hann hingað til Seyðisfjarðar í 

farteskinu. Bakarinn fékk súr
inn frá ömmu sinni og er súrinn 
minnst hundrað og fimmtíu ára 
og jafnvel mun eldri. Litten bjó 
til sína eigin súrdeigsmóður sem 
hún notar í baksturinn.“

Við höfum alltaf bakað öll 
okkar brauð sjálfar árum saman 
og því lá það beint við okkur að 
gera eitthvað í þessa áttina. Við 

erum heillaðar af þeirri hug
myndafræði að hámarka nýtingu 
á öllum hlutum. Þegar hafist er 
handa við að baka skiptir ekki 
máli hvort bakað er eitt brauð eða 
fleiri og við vildum fullnýta þessa 
bakstursstundir okkar. Eins er 
aðgengi að góðu brauði takmark
að á svæðinu, næsta bakarí er á 
Egilsstöðum,“ segir Þórunn og 

telur að fjölmörg tækifæri liggi 
í ónýttum iðnaðareldhúsum víða 
um land.

„Það er ofboðslega stór fjár
festing að byggja upp nýja að
stöðu og það stoppar marga sem 
hafa hug á að setja á fót eigin 
rekstur. Fólk gefst upp. Það mætti 
skoða þá möguleika að samnýta 
betur þá hluti sem fyrir eru.“

Fá sitt súrdeigsbrauð í 
áskriFt einu sinni í viku
Seyðfirðingar geta keypt sér súrdeigsbrauð í áskrift. Hönnunarteyminu Roshambo fannst aðgengi að handgerðum 
brauðum lítið í bænum og tók því til sinna ráða. Roshambo bakar nú ofan í þorpsbúa meinholl súrdeigsbrauð úr hundrað 
og fimmtíu ára gömlum súr. Þær segja ýmsa möguleika liggja í ónýttum iðnaðareldhúsum sem koma megi í not. 

Tuttugu og fimm 
manns eru í áskrift 
að súrdeigsbrauði 
hjá Rosham bo. 
mynd/Roshambo

Þórunn Eymundardóttir skipar hönnunarteymið Roshambo á seyðisfirði ásamt hönnu Christel sigurkarlsdóttur og Litten nyström.  mynd/Roshambo

 Til leigu í Skútuvogi 1h 
Skrifstofuhúsnæði  188 fm 

Um er að ræða gott skrifstofurými sem er ca. 188 fm að stærð. 
Góð lofthæð er í plássinu og í miðju rýminu eru þakgluggar sem gefa 
góða birtu. Steinteppi á gólfum, nýuppgert.      Miklir möguleikar. 

Ítarlegri upplýsingar liggja fyrir á skrifstofu Járn & glers hf -  
Skútuvogi 1 h– Barkarvogsmegin.       
Upplýsingar gefur Kjartan s:585-8902, 894-4711 kjartan@jarngler.is 

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

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



Braggarnir hafa fengið nafnið  
gistibraggar eða Camping 
Bragg.  „Þetta eru litlir braggar 
ætlaðir fyrir tvo fullorðna og 
kannski eitt barn.“ 

„Þetta eru litlir braggar ætlað-
ir fyrir tvo fullorðna og kannski 
eitt barn. Braggarnir eru 4x2,5 
metrar að stærð eða 10 fermetr-
ar. Hönnunin tekur mið af því 
að unnt sé að flytja þá á vegum 
án þess að fá undanþágu hjá 
lögreglu, en þess gerist aðeins 
þörf ef hámarksbreidd fer yfir 
2,5 metra. Þetta þýðir að kaup-
andi getur sótt sinn bragga á 
kerru og komið honum sjálfur á 
þann stað sem hann á að vera á. 
Ef ætti að flytja braggann með 
flutningabíl þá væri meðalverð á 
flutningi hins vegar um 200.000 
krónur,“ útskýrir Hilmar.

Hann segir ekki endilega 
þurfa varanlegt byggingarleyfi 
fyrir bröggunum. „Í núgildandi 
byggingarreglugerð þarf það 
ekki fyrr en þeir eru orðnir 15 
fermetrar en það fer þó eftir 

sveitarfélögum.“ Braggarnir 
koma að sögn Hilmars með sér-
stökum krókum á hvorum gafli 
sem auðveldar að hífa þá á og af 
kerru eða öðru farartæki. Þá er 
ætlast til að nota krókana sem 

aukafestingu til að strekkja þá 
niður ef þarf.

Braggarnir eru afhentir til-
búnir til notkunar og þarf ekk-
ert nema að byggja undir þá á 
púða eða á stöplum. Í hverjum 
bragga er tenging fyrir raf-
magn, bæði til upphitunar og 
fyrir ljós. Sams konar og þekk-
ist í fellihýsum og hjólhýsum. 
„Það þarf því aðeins að tengja 
þá við rafmagn hjá viðkomandi 
rekstraraðila,“ útskýrir Hilmar. 
Braggarnir koma auk þess með 
rúmstæði og aukadýnu ef vill. 
Þá er hægt að sérpanta bragga 
með salerni og sturtu.

Braggarnir eru að sögn Hilm-
ars bjartir að innan. „Hurðin 
er með gluggum og svo er stór 
gluggi á gaflinum á móti, en 
hann er lögleg flóttaleið sam-
kvæmt byggingarsamþykkt. 
Gaflarnir eru klæddir með rás-
uðum krossviði og alu-zinki á 
þaki. Braggarnir eru fúavarðir 
en ólitaðir og það sama á við um 
þakið,“ upplýsir Hilmar. 

Nánari upplýsingar er að finna á 
proarc.is

GistibraGGar  
á tjaldstæði
Einar Harðarson og Hilmar Jónsson hafa hannað og framleitt bragga 
sem þjónustuaðilar tjaldstæða, sem og aðrir, geta nýtt fyrir gistingu 
ferðamanna. Braggarnir henta þeim sem vilja bjóða upp á ódýra gistingu.

Braggarnir eru að sögn Hilmars bjartir 
að innan með hurð og stórum glugga á 
gaflinum. 

Braggarnir eru afhentir tilbúnir til notkunar. 

3–4 msk. ólífuolía
1 saxaður laukur
1 söxuð gulrót
1 saxað sellerí
Nokkrar greinar timjan
2 lárviðarlauf
2 saxaðir hvítlauksgeirar
200 g kryddpylsa sneidd
¼ msk. kanill
1 msk. reykt paprika
2 dósir af kjúklingabaunum
1–2 msk. sérríedik
400 g spínat

Mýkið laukinn í olíu í potti. Bætið 
við gulrót, selleríi, timjan og lár
viðar laufum. Kryddið og látið malla 
í 2–3 mínútur. Hrærið öðru hvoru í. 
Bætið hvítlauk, kryddpylsu, kanil og 
reyktri papriku út í og steikið þar til 
grænmetið er orðið mjúkt og pyls
an stökk. Bætið þá baununum út í, 
ediki og 150 ml af vatni. Látið suð
una koma upp og bætið að endingu 
spínatinu út í. Takið loks af hitan
um og berið fram með brauði.

www.bbcgoodfood.com

Baunaréttur á grillinu

9 .  m a í  2 0 1 6   m Á N U D a G U R2

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

BORÐSTOFU
HÚSGÖGN

OLAF GLERSKÁPUR MEÐ LJÓSUM 123x193  kr. 271.500

BIRGIT BORÐ M/STÆKKUN 105x180/270  kr. 269.900 / STÓLL kr. 49.900

OLAF SKENKUR 183x40x81  kr. 228.700

OLAF SKJÓNVARPSSKÁPUR 183x45x59  kr. 145.800

F ó l k   ∙   k y N N i N G a R b l a ð   ∙   H e i m i l i



FASTEIGNIR.IS
19. tbl.

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
Rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra herbergja íbúð 
á 4. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í anddyri, hol, samliggjandi 
stofur, tvö svefnherbergi. eldhús. baðher-
bergi og þvottahús. 2 geymslur í sameign 
og stæði í bílastæðahúsi. Eignin er skráð 
146,1 m2, þar af íbúð 120,7 m2 og bílastæði 
í bílageymslu 25,4 m2 (skráð sem bílskúr).  
Lækkað verð. V. 39,9 m.

94 m2 endaraðhús á einni hæð við 
Arnartanga 63 í Mosfellsbæ. Góð eign í 
barnvænu og rólegu hverfi. Stór og gróin 
sérgarður í suðurátt. Húsið skiptist í tvö 
til þrjú svefnherbergi, forstofu, eldhús, 
baðherbergi, þvottahús, stofu og borð-
stofu. 

V. 36,2 m.

Miðleiti 4 - 103 Reykjavík 

Arnartangi 63 - 270 Mosfellsbær 

Vel skpulögð 66,3 m2, 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í lyftuhúsi við Klapparstíg 7 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu, baðher-
bergi, eldhús og stofu. Sérgeymsla í kjallara. 
Mjög góð staðsetning þar sem stutt er í miðbæ 
Reykjavíkur. 

V. 35,3 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  

Klapparstígur 7 - 101 Reykjavík Krókatjörn - 270 Mosfellsbær

 
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 með fallegu 
útsýni. Landið er stórt og getur nýst sem 
beitiland fyrir allt að 4 hross yfir sumartíma. 
V.29,9 m.  Aðeins 10 min akstur frá Reykjavík.  

Barðavogur 26 - 104 Reykjavík 

 
Falleg og mikið endurnýjuð  4ra herbergja 
hæð  ásamt  bílskúr við Barðavog 26 í 
Reykjavík. Eignin er skráð 126,7 m2, þar 
af íbúð 93,7 m2, geymsla 2 m2 og bílskúr 
33 m2. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, hol, eldhús, borðstofu og stofu. 
sérgeymsla innaf forstofu. V 41.950.000 kr

Laxatunga 153  - 270 Mos. 

 
Fallegt 207 m2 endaraðhús á einni hæð með 
bílskúr í byggingu. Eignin er vel skipulögð 
og skiptist samkvæmt teikningum í  þrjú 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, forstofu, 
þvottahús, eldhús, stofu, bílskúr og geymslu. 
V. 38,9 m. fokheld. V. 46,9 m. tilbúin til 
innréttinga.

Vogatunga 94 - 270 Mosfellsbær 

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

V. 74,9 m.

Hörpulundur 1 - 210 Garðabær 

Fallegt 139,8 m2 endaraðhús á einni hæð innst 
í botnlanga. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu/
borðstofu. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Garður í suðvestur. Frábær staðsetning. 
Stutt í skóla, leikskóla, sund, líkamsræktarstöð 
og á golfvöll.  

V. 51,5 m.

Klapparhlíð 44 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðunLaus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

  

Laus strax

163,2 m2 endaraðhús - tilbúið til innréttinga 
- á einni hæð, í byggingu, við Vogatungu 94 í 
Mosfellsbæ. Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús 
á einni hæð ásamt bílskúr við Vogatungu 94 í 
Mosfellsbæ. 

V. 42,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

 Fasteignamarkaðurinn ehf. 
sími 570  4500 kynnir glæsilega 
129,7 fermetra efri hæð auk 
40 fermetra óinnréttaðs riss 
í virkilega fallegu húsi við 
Suðurgötu 4 í Reykjavík. Sér 
bílastæði er á lóð hússins.

Hæðin var mikið endurnýjuð 
fyrir um tíu árum, m.a. raflagnir 
og tafla, gler og gluggar, baðher-
bergi, eldhús, gólfefni o.fl. Loft-
hæð í íbúðinni er um 3,2 metrar 
og risloftið er vel manngengt að 
hluta, með þakglugga og tveimur 
gaflgluggum. Risið hefur verið 
nýtt sem geymsluris og er bæði 
óeinangrað og óinnréttað.

Sameiginleg forstofa er á 
1. hæð. Fallegur kókosteppa-
lagður, breiður og bjartur stigi 
liggur úr forstofu og upp á efri 
hæðina. Parketlagt og stórt hol 
með fataskápum. Þrjár samliggj-
andi stofur. Parket á gólfum og 
rennihurð á milli þeirra. Fallegur 
kvistur vísar til Túngötu. Flísa-
lagt eldhús, góð borðaðstaða 
auk útgangs á svalir til vesturs. 
Hvítar innréttingar með flísum 
á milli skápa og tengi fyrir upp-

þvottavél, þvottavél og þurrkara 
í innréttingu.

Rúmgott baðherbergi með 
glugga. Flísalagt í gólf og veggi, 
hornbaðkar með sturtuaðstöðu, 
innréttingar og nýleg baðtæki 
í gömlum stíl. Stórt herbergi, 
parketlagt og með innbyggðum 
skápum. Úr herbergi er útgengt 
á svalir til suðurs. Búið er að 
klæða tvær hliðar hússins upp 
á nýtt og greiddi eigandi efri 

hæðar fyrir þá framkvæmd. Fyrir 
liggur að klæða þarf hinar tvær 
hliðar hússins og mun sú fram-
kvæmd verða borguð af eiganda 
neðri hæðar og kjallara. Gler og 
gluggar á efri hæð hússins voru 
endurnýjaðir fyrir um 10 árum 
og eru í góðu ástandi.

Staðsetning eignarinnar er ein-
stök í hjarta miðborgarinnar og 
útsýni er úr einni stofu hæðar-
innar yfir Fógetagarðinn.

Falleg íbúð í miðbænum

Staðsetning eignarinnar er einstök í hjarta miðborgarinnar.

Mánudagur 9. maí 2016

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
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1995 - 2015

Pétur Steinar
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630 9000
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Kristján S. 
Bjarnason  

611 4870 

Sturla  
Pétursson   

lögg.  
fasteignasali
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Sturla  
Pétursson   

Löggiltur  
fasteignasali
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Kristján S. 
Bjarnason  
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Herdís Valb.
Lögfræðingur
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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

HVASSALEITI 44. EFRI SÉRHÆÐ. AUKAÍBÚÐ OG BÍLSK.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45  
154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum og sér þvottaherbergi 
auk 54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur verið innréttuð 
sem stúdíóíbúð og er með sérinngangi af baklóð hússins. Húsið að utan var viðgert 
og málað fyrir um 10 árum. Verið velkomin 

SKAFTAHLÍÐ 8. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Talsvert endurnýjuð 126,0 fm. endaíbúð að meðt. sér geymslu. Íbúðin er mjög björt 
með gluggum á þrjá vegu. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Þrjú 
herbergi. Einnig útgangur á svalir úr hjónaherbergi. Ljóst parket á gólfum. Sameign 
snyrtileg. Verið velkomin.

SKELJAGRANDI.  ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Góð 106,4 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu í vesturbæ Reykjavíkur að 
meðt. um 25 fm. geymsla sem er í dag stúdíóíbúð með baðherbergi og hefur verið 
í útleigu. Sérstæði í  bílageymslu. Stór afgirt viðarverönd útaf stofu með heitum pott 
og gosbrunni. 

GRETTISGATA 98. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45   
Björt og vel skipulögð 116,9 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og suður-
svölum á 3. hæð í 5 íbúða fjölbýlishúsi.  Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð, en haldið 
hefur verið í upprunalega eldhúsinnréttingu, sem er mjög falleg og innihurðir með 
glerjum í og lista og rósettur í loftum. Verið velkomin.

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
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.   

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.  

HRINGBRAUT 115. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 52,6 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 5,3 fm. sér geymslu í kjallara. Stofa 
með góðum gluggum til suðurs. Eldhús með ljósri innréttingu. Húsið að utan var 
viðgert og steinað upp á nýtt árið 2014. 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.

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.  

44,9 millj.

54,9 millj.

36,4 millj.

24,7 millj.

31,9 millj.

39,3 millj.

62,9 millj.

43,9 millj.

44,9 millj.

EFRI SÉRHÆÐ 5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

5 HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

Þórsgata 2.   3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
74,2 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi með tvennum svölum til vesturs og austurs ásamt sérstæði í lokaðri bílageymslu í 
miðborg Reykjavíkur. Granít í öllum gluggakistum íbúðarinnar. Hús að utan er klætt með áli með innbrenndum lit og er því við-
haldslítið.  Granít er á göngum og stigum í sameign og lyfta er í húsinu. Falleg afgirt lóð. Verið velkomin.

Verð 44,9 millj.

Skólagerði 33 – Kópavogi. Parhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð og alla tíð fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fagmönnum. Stofa með 
stórum gluggum til suðurs. Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað baðherbergi. Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð 
innkeyrsla. Verið velkomin 

Verð 64,9 millj.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45    
85,4  fm. íbúð á 4. hæð með yfirbyggðum flísa-
lögðum svölum til suðurs. Húsvörður er í húsinu.  
Íbúðin er í húsi fyrir þá sem eru 60 ára og eldri og 
eru félagsmenn í Samtökum aldraðra.  Stofa og 2 
herbergi. Sameiginlegt þvottahús er á 1. hæð með 
vélum ásamt þurrkherbergi. Í húsinu er þjónustu-
miðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 

Verið velkomin.
Verð 30.390.000.-

Bólstaðarhlíð 41. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsileg 129,7 fm. efri hæð auk 40,0 fm. óinn-
réttaðs riss í virkilega fallegu húsi við Suðurgötu 4 í 
Reykjavík.  Hæðin var mikið endurnýjuð fyrir um 10 
árum síðan, m.a. raflagnir og tafla, gler og gluggar, 
baðherbergi, eldhús, gólfefni o.fl. Lofthæð í íbúð-
inni er um 3,2 metrar og risloftið er vel manngengt 
að hluta, með þakglugga og tveimur gaflgluggum. 
Sér bílastæði er á lóð hússins. 

Staðsetning eignarinnar er einstök í hjarta 
miðborgarinnar og útsýni er úr einni stofu 
hæðarinnar yfir Fógetagarðinn.

Verð 74,9 millj.

Suðurgata. Efri hæð og  ris.

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

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

Verð 74,9 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Íbúðin er 205,6 fm. að stærð auk 80,0 fm. 
þakgarðs til austurs, norðurs og suðurs með stór-
brotnu útsýni og um 12,0 fm. flísalagðra svala til 
suðurs. Tvö sér bílastæði í bílageymslu og 26 fm. 
sér geymsla. 

Íbúðin er sérstaklega vel skipulögð og björt 
með eikarparketi á gólfum, hvítum innihurðum, 
hvítum + hnotuinnréttingum og gólfsíðum 
gluggum að hluta.  Tvö stór baðherbergi og 
fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og stórar og 
glæsilegar stofur. 

Verð 73,9 millj.

Vindakór - Kópavogi. 6 herbergja endaíbúð með 80 fm. þakgarði.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 18.15 – 18.45  
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan 

Húsvörður er í húsinu. 
Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verið velkomin.

Verð 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er allt 
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt 
með innréttingum, innihurðum og gólfefnum úr 
ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi stofur með 
arni og verulega aukinni lofthæð. 

Lóðin er 750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og 
fallegum gróðri til suðurs. 

Verð 98,5 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Virkilega falleg og vel skipulögð 135,6 fermetra 
endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og 
gluggum í þrjár áttir auk sérgeymslu í mjög góðu 
fjölbýlishúsi með lyftu við Garðatorg. 
• Stórar og bjartar stofur með útgengi á suðursvalir 
og útsýni að Reykjanesi.  
• Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 
• Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. 
• Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 
Góð staðsetning í miðbæ Garðabæjar þaðan 
sem mjög stutt er í alla þjónustu. 

Verð 49,9 millj. 

Garðatorg 7 - Gbæ. Glæsileg 4ra herb. endaíbúð með suðursvölum.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi. 

Húsið er afar vel staðsett við fjölfarna umferðaræð. 
Til leigu er eftirfarandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

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

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.

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
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HVASSALEITI 44. EFRI SÉRHÆÐ. AUKAÍBÚÐ OG BÍLSK.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45  
154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum og sér þvottaherbergi 
auk 54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur verið innréttuð 
sem stúdíóíbúð og er með sérinngangi af baklóð hússins. Húsið að utan var viðgert 
og málað fyrir um 10 árum. Verið velkomin 

SKAFTAHLÍÐ 8. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Talsvert endurnýjuð 126,0 fm. endaíbúð að meðt. sér geymslu. Íbúðin er mjög björt 
með gluggum á þrjá vegu. Samliggjandi stofur með útgengi á svalir til vesturs. Þrjú 
herbergi. Einnig útgangur á svalir úr hjónaherbergi. Ljóst parket á gólfum. Sameign 
snyrtileg. Verið velkomin.

SKELJAGRANDI.  ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Góð 106,4 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu í vesturbæ Reykjavíkur að 
meðt. um 25 fm. geymsla sem er í dag stúdíóíbúð með baðherbergi og hefur verið 
í útleigu. Sérstæði í  bílageymslu. Stór afgirt viðarverönd útaf stofu með heitum pott 
og gosbrunni. 

GRETTISGATA 98. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45   
Björt og vel skipulögð 116,9 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og suður-
svölum á 3. hæð í 5 íbúða fjölbýlishúsi.  Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð, en haldið 
hefur verið í upprunalega eldhúsinnréttingu, sem er mjög falleg og innihurðir með 
glerjum í og lista og rósettur í loftum. Verið velkomin.

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
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.   

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.  

HRINGBRAUT 115. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 52,6 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 5,3 fm. sér geymslu í kjallara. Stofa 
með góðum gluggum til suðurs. Eldhús með ljósri innréttingu. Húsið að utan var 
viðgert og steinað upp á nýtt árið 2014. 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.

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.  

44,9 millj.

54,9 millj.

36,4 millj.

24,7 millj.

31,9 millj.

39,3 millj.

62,9 millj.

43,9 millj.

44,9 millj.

EFRI SÉRHÆÐ 5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA – 3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

5 HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

Þórsgata 2.   3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 
74,2 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi með tvennum svölum til vesturs og austurs ásamt sérstæði í lokaðri bílageymslu í 
miðborg Reykjavíkur. Granít í öllum gluggakistum íbúðarinnar. Hús að utan er klætt með áli með innbrenndum lit og er því við-
haldslítið.  Granít er á göngum og stigum í sameign og lyfta er í húsinu. Falleg afgirt lóð. Verið velkomin.

Verð 44,9 millj.

Skólagerði 33 – Kópavogi. Parhús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð og alla tíð fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fagmönnum. Stofa með 
stórum gluggum til suðurs. Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað baðherbergi. Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð 
innkeyrsla. Verið velkomin 

Verð 64,9 millj.
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Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.15 – 17.45    
85,4  fm. íbúð á 4. hæð með yfirbyggðum flísa-
lögðum svölum til suðurs. Húsvörður er í húsinu.  
Íbúðin er í húsi fyrir þá sem eru 60 ára og eldri og 
eru félagsmenn í Samtökum aldraðra.  Stofa og 2 
herbergi. Sameiginlegt þvottahús er á 1. hæð með 
vélum ásamt þurrkherbergi. Í húsinu er þjónustu-
miðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 

Verið velkomin.
Verð 30.390.000.-

Bólstaðarhlíð 41. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsileg 129,7 fm. efri hæð auk 40,0 fm. óinn-
réttaðs riss í virkilega fallegu húsi við Suðurgötu 4 í 
Reykjavík.  Hæðin var mikið endurnýjuð fyrir um 10 
árum síðan, m.a. raflagnir og tafla, gler og gluggar, 
baðherbergi, eldhús, gólfefni o.fl. Lofthæð í íbúð-
inni er um 3,2 metrar og risloftið er vel manngengt 
að hluta, með þakglugga og tveimur gaflgluggum. 
Sér bílastæði er á lóð hússins. 

Staðsetning eignarinnar er einstök í hjarta 
miðborgarinnar og útsýni er úr einni stofu 
hæðarinnar yfir Fógetagarðinn.

Verð 74,9 millj.

Suðurgata. Efri hæð og  ris.

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

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

Verð 74,9 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Íbúðin er 205,6 fm. að stærð auk 80,0 fm. 
þakgarðs til austurs, norðurs og suðurs með stór-
brotnu útsýni og um 12,0 fm. flísalagðra svala til 
suðurs. Tvö sér bílastæði í bílageymslu og 26 fm. 
sér geymsla. 

Íbúðin er sérstaklega vel skipulögð og björt 
með eikarparketi á gólfum, hvítum innihurðum, 
hvítum + hnotuinnréttingum og gólfsíðum 
gluggum að hluta.  Tvö stór baðherbergi og 
fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og stórar og 
glæsilegar stofur. 

Verð 73,9 millj.

Vindakór - Kópavogi. 6 herbergja endaíbúð með 80 fm. þakgarði.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 18.15 – 18.45  
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í 
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. 
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö her-
bergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að 
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan 

Húsvörður er í húsinu. 
Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verið velkomin.

Verð 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er allt 
innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt 
með innréttingum, innihurðum og gólfefnum úr 
ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi stofur með 
arni og verulega aukinni lofthæð. 

Lóðin er 750 fm. að stærð með tyrfðri lóð og 
fallegum gróðri til suðurs. 

Verð 98,5 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Virkilega falleg og vel skipulögð 135,6 fermetra 
endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og 
gluggum í þrjár áttir auk sérgeymslu í mjög góðu 
fjölbýlishúsi með lyftu við Garðatorg. 
• Stórar og bjartar stofur með útgengi á suðursvalir 
og útsýni að Reykjanesi.  
• Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 
• Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu fylgir 
íbúðinni. 
• Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 
Góð staðsetning í miðbæ Garðabæjar þaðan 
sem mjög stutt er í alla þjónustu. 

Verð 49,9 millj. 

Garðatorg 7 - Gbæ. Glæsileg 4ra herb. endaíbúð með suðursvölum.

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu lyftu-
húsi miðsvæðis í Kópavogi. 

Húsið er afar vel staðsett við fjölfarna umferðaræð. 
Til leigu er eftirfarandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

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

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.

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

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

TIL
 LE

IGU



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

LINDARBRAUT 10 
170 SELTJARNARNESI

Vorum að fá í sölu mjög falleg 135 fm miðhæð í 3-býlishúsi við 
Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
á síðustu árum. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, 
hol, eldhús, baðherbergi og fjögur herbergi. V. 51,5 m. 9573

NAUSTABRYGGJA 47 110 RVK.
 ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Glæsilegt raðhús við bryggjuna í Naustahverfi. Húsið er á þremur 
hæðum ásamt rislofti. Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi. 3 - 4 
herbergi. Glæsilegt eldhús með stórri verönd. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  64,9 m. 9543

AUSTURTÚN 14 
225 GARÐABÆ

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu útsýni. Húsið er á 
tveimur hæðum með fimm svefnherbergjum og tveimur baðher-
bergjum. Laust fljótlega. Eignin verður sýnd mánudaginn 9. maí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,9 m. 9550

ÞRASTANES 11 
210 

382 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð og innbyggðum tvö-
földum 85,3 bílskúr. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning 
V. 84,9 m. 9519

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 

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 

ÞINGVAÐ 43 
113 RVK.

Glæsilegt 203,7 fm 6 herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Norðlin-
gaholti. Eignin er laus strax. Sölumenn sýna. 
V. 60,9 m. 9562

SUÐURGATA 75 
220 HAFNARFIRÐI

Vel skipulögð og björt 84,6 fm 4ra herbergja íbúð í litlu 
fjölbýli við Suðurgötu í Hafnarfirði. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum en möguleiki er að 
breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Góð staðsetning. 
V. 26,7 m. 9490

KLETTAKÓR 1C 
203 KÓPAVOGI

Fimm herbergja 174,2 fm íbúð á tveimur hæðum með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er 
yfir Elliðavatn og til fjalla. Stórar suðvestur svalir. 
 V. 56 m. 9445

ÁSGARÐUR 22R 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Góð 72,2 fm þriggja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Ásgarð í Reykjavík. Svalir til suðurs og gott útsýni. Örstutt 
í Fossvogsdalinn sem er eitt best nýtta útivistarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 28,9 m. 9567

STRANDVEGUR 7 
210 GBÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 47,7 m. 9224

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-03. 

Til sölu góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,4 fermetra 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð á þessum frábæra og eftirsótta 
stað í Hlíðunum. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttin-
gu og baðherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og 
leikskóla ásamt því að Kringlan er í göngufæri.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 27,6 m. 9574

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Glæsileg íbúð á efstu hæð með 
tvennum svölum. Þrjú svefnher-
bergi, stór stofa, eldhús/borð-
stofa, tvö baðherbergi, þvotta-
herbergi og geymsla. Fullbúin án 
gólfefna en með flísalögðum bað-
herbergjum og þvottahúsi. Vand-
aðar sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir. Stórir gluggar og glæsilegt 
útsýni úr svefnherbergjum, stofu 
og eldhúsi. Stæði í bílageymslu 
ásamt lokuðum bílskúr.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V.  m. 9564

 MÝRARGATA 26 101 RVÍK   
 ÍBÚÐ MERKT 07-04

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

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Nýtt
í Fossvogi

 BÆJARGIL 93 
210 GARÐABÆ

Einbýlishús á tveimur hæðum samtals 207 fm og þar af 
er bílskúrinn 30 fm. Góður garður. Gott skipulag. Góð 
aðkoma, hellulagt bílaplan. Húsið er til afhendingar við 
kaupsamning, sölumenn sýna. V. 64,9 m.9565

 LAXATUNGA 205 
270 MOSFELLSBÆR

Nýtt frábærlega velskipulagt 183,4 fm parhús á einni 
hæð m. innbyggðum bílskúr sem er 25,0 fm. Fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Rúmgóðar 
vistarverur.  Húsið afhendist fullfrágengið að utan með 
grófjafnaðri lóð, tilbúið til innréttinga að innan. Húsið er 
byggt úr forsteyptum vottuðum einingum. V. 44,9 m. 9566

 SKÚLAGATA 20 101 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 01-05

Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 m. 9176

HVERAFOLD 128  
112 RVK. 

Um er að ræða vel staðsett 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið sem er á pöllum skiptist í forstofu, 
hol, tvö baðherbergi, opið eldhús með borðkrók,stofu og 
þrjú herbergi. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 9. maí milli kl. 17:15  
og kl. 17:45. 
V. 59,9 m.9440

  MÁNATÚN 13 105 RVK
ÍBÚÐ MERKT 06-08.  

 
Glæsileg 3ja  herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð 
í nýju og afar vönduðu  lyftuhúsi við Mánatún 13 í 
Reykjavík. Fallegar sérsmíðaðr eikarinnréttingar, lokaðar 
svalir. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Brynjar Þór 
sölufulltrúi (896-1168) sýnir þér íbúðina þegar þér hentar.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45.17:45. 
V. 54,7 m. 3837

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 

Vorum að fá í sölu glæsilega 169 fm íbúð á 2. hæð við Þingholtsstræti 27. 
Íbúðin hefur verið innréttuð á smekklegan og vandaðan hátt.

Íbúðin skiptist m.a. í stórar stofur, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi og 
eldhús. Arinn í stofu. Mikil lofthæð er í íbúðinni. Stórar svalir sem ná 

meðfram íbúðinni.Mjög fallegt útsýni. 
Verð 85,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali  
magnea@eignamidlun.is
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
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Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 
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LINDARBRAUT 10 
170 SELTJARNARNESI

Vorum að fá í sölu mjög falleg 135 fm miðhæð í 3-býlishúsi við 
Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
á síðustu árum. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, 
hol, eldhús, baðherbergi og fjögur herbergi. V. 51,5 m. 9573

NAUSTABRYGGJA 47 110 RVK.
 ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Glæsilegt raðhús við bryggjuna í Naustahverfi. Húsið er á þremur 
hæðum ásamt rislofti. Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi. 3 - 4 
herbergi. Glæsilegt eldhús með stórri verönd. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  64,9 m. 9543

AUSTURTÚN 14 
225 GARÐABÆ

Mjög gott 205 fm parhús með stórkostlegu útsýni. Húsið er á 
tveimur hæðum með fimm svefnherbergjum og tveimur baðher-
bergjum. Laust fljótlega. Eignin verður sýnd mánudaginn 9. maí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,9 m. 9550

ÞRASTANES 11 
210 

382 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt auka íbúð og innbyggðum tvö-
földum 85,3 bílskúr. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning 
V. 84,9 m. 9519

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 

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 

ÞINGVAÐ 43 
113 RVK.

Glæsilegt 203,7 fm 6 herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Norðlin-
gaholti. Eignin er laus strax. Sölumenn sýna. 
V. 60,9 m. 9562

SUÐURGATA 75 
220 HAFNARFIRÐI

Vel skipulögð og björt 84,6 fm 4ra herbergja íbúð í litlu 
fjölbýli við Suðurgötu í Hafnarfirði. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum en möguleiki er að 
breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Góð staðsetning. 
V. 26,7 m. 9490

KLETTAKÓR 1C 
203 KÓPAVOGI

Fimm herbergja 174,2 fm íbúð á tveimur hæðum með 
sérinngangi og stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni er 
yfir Elliðavatn og til fjalla. Stórar suðvestur svalir. 
 V. 56 m. 9445

ÁSGARÐUR 22R 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Góð 72,2 fm þriggja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Ásgarð í Reykjavík. Svalir til suðurs og gott útsýni. Örstutt 
í Fossvogsdalinn sem er eitt best nýtta útivistarsvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 28,9 m. 9567

STRANDVEGUR 7 
210 GBÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs. Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 47,7 m. 9224

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-03. 

Til sölu góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,4 fermetra 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð á þessum frábæra og eftirsótta 
stað í Hlíðunum. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttin-
gu og baðherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og 
leikskóla ásamt því að Kringlan er í göngufæri.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 27,6 m. 9574

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Glæsileg íbúð á efstu hæð með 
tvennum svölum. Þrjú svefnher-
bergi, stór stofa, eldhús/borð-
stofa, tvö baðherbergi, þvotta-
herbergi og geymsla. Fullbúin án 
gólfefna en með flísalögðum bað-
herbergjum og þvottahúsi. Vand-
aðar sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir. Stórir gluggar og glæsilegt 
útsýni úr svefnherbergjum, stofu 
og eldhúsi. Stæði í bílageymslu 
ásamt lokuðum bílskúr.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
10.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V.  m. 9564

 MÝRARGATA 26 101 RVÍK   
 ÍBÚÐ MERKT 07-04

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

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Nýtt
í Fossvogi

 BÆJARGIL 93 
210 GARÐABÆ

Einbýlishús á tveimur hæðum samtals 207 fm og þar af 
er bílskúrinn 30 fm. Góður garður. Gott skipulag. Góð 
aðkoma, hellulagt bílaplan. Húsið er til afhendingar við 
kaupsamning, sölumenn sýna. V. 64,9 m.9565

 LAXATUNGA 205 
270 MOSFELLSBÆR

Nýtt frábærlega velskipulagt 183,4 fm parhús á einni 
hæð m. innbyggðum bílskúr sem er 25,0 fm. Fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. Rúmgóðar 
vistarverur.  Húsið afhendist fullfrágengið að utan með 
grófjafnaðri lóð, tilbúið til innréttinga að innan. Húsið er 
byggt úr forsteyptum vottuðum einingum. V. 44,9 m. 9566

 SKÚLAGATA 20 101 RVK.  
ÍBÚÐ MERKT 01-05

Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 9.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 37,9 m. 9176

HVERAFOLD 128  
112 RVK. 

Um er að ræða vel staðsett 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið sem er á pöllum skiptist í forstofu, 
hol, tvö baðherbergi, opið eldhús með borðkrók,stofu og 
þrjú herbergi. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 9. maí milli kl. 17:15  
og kl. 17:45. 
V. 59,9 m.9440

  MÁNATÚN 13 105 RVK
ÍBÚÐ MERKT 06-08.  

 
Glæsileg 3ja  herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð 
í nýju og afar vönduðu  lyftuhúsi við Mánatún 13 í 
Reykjavík. Fallegar sérsmíðaðr eikarinnréttingar, lokaðar 
svalir. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Brynjar Þór 
sölufulltrúi (896-1168) sýnir þér íbúðina þegar þér hentar.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 10.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45.17:45. 
V. 54,7 m. 3837

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 

Vorum að fá í sölu glæsilega 169 fm íbúð á 2. hæð við Þingholtsstræti 27. 
Íbúðin hefur verið innréttuð á smekklegan og vandaðan hátt.

Íbúðin skiptist m.a. í stórar stofur, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi og 
eldhús. Arinn í stofu. Mikil lofthæð er í íbúðinni. Stórar svalir sem ná 

meðfram íbúðinni.Mjög fallegt útsýni. 
Verð 85,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali  
magnea@eignamidlun.is
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

 Hamraborg 24  200 Kópavogi 27.900.000

3ja herb. íbúð á 2. hæð með sameiginlegu bílastæðahúsi. Eldhús var endurnýjað 
2012 . Ljós viðarinnrétting, stálofn í neðri innréttingu, keramikhelluborð, tengi fyrir 
uppþvottavél og þvottavél. Hjónaherbergi rúmgott með endurnýjuðum 
fataskápum. Stofa er rúmgóð með útgengi út á svalir í suður. Sérgeymsla í sameign. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 76,5 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Garðatorg 7   210 Garðabæ 41.500.000

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. 
Inngangur af svölum. Flísar og parket á gólfum. Gott bað-
herb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð svefnherb. Aðalrýmið 
opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á 
suður-svalir.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 101,5 m2 

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

www.fstorg.is 

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  

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. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

AÐEINS FJÓRAR ÍBÚÐIR EFTIR!
Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér íbúð í þessu fallega og frábærlega vel staðsetta 
húsi í Urriðaholti. Um er að ræða 17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu 
lóðinni í Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum. 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. 

Kr.  39.900.000

Kr.  39.000.000

Kr.  52.000.000
- Bílskúr

Kr.  72.000.000
- Bílskúr

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 18.30-19.00 

Sörlaskjól 30   107 Reykjavík 29.900.000

Mjög falleg og björt íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er vel skipulögð með stórri stofu, svefnherbergi, eldhúsi, 
baðherbergi og rúmgóðum gangi.  Sameiginlegur garður, sameiginleg verönd og  
sérbílastæði. Frábær staðsetning.  Ægisíðan, Sundlaug Vesturbæjar og Melabúðin 
í  göngufjarlægð. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 71,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl 18.30-19.00

Suðurgata 30   245 Sandgerði 29.900.000

Einbýlishús með bílskúr á frábærum stað í Sandgerði þar sem stutt er í alla 
þjónustu, skóla og sundlaug.  Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað m.a er 
búið að endurnýja þak og fl og eldhúsið er glæsilegt og nýuppgert. Svefnherbergin 
eru 4 og möguleiki á að útbúa stúdíoíbúð í kjallara.  Ca 100fm verönd með heitum 
potti er við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 260,0 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9 .maí kl. 17.30-18.00 

Básendi  1  108 Reykjavík 44.900.000

Falleg  og björt , 4ra-5 herb. sérhæð með sérinngangi á efstu hæð í þríbýlishúsi á 
einum besta stað í borginni. Svefnherberginn eru í dag þrjú en sýnd fjögur á teikningu. 
Nýtt parket á tveimur svefnherbergjum. Tvennar svalir. Bílskúrsréttur. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 131,1  m2 

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 þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

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 9. maí kl.17:30-18:00

Lundur 86   200 Kópavogi 68.000.000

Íbúð í sérflokki. Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á 5.hæð ásamt sérmerktu stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er öll einstaklega smekkleg og velbúin vönduðum innréttingum, 
stórir gólfsíðir gluggar gera alrýmin björt og falleg, mjög rúmgóð herbergi og hiti 
í gólfum. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 141,4 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Álfhólsvegur 125   200 Kópavogi 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 9. maí kl. 18:30-19:00

Breiðvangur 10   220 Hafnarfirði 33.900.000

LÆKKAÐ VERÐ. Mjög góð 5 herbergja,123 fm íbúð ásamt 23 fm bílskúr á 
eftirsóttum stað. Íbúðin er smekkleg og vel skipulögð með 4 góðum svefn-
herbergjum, 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 þriðjudaginn 10. maí kl.18:30-19:00

Hlíðarhjalli 68   200 Kópavogi 26.400.000

Falleg mikið endurnýjuð 2ja herbergja neðri sérhæð, rúmgóð stofa með útgangi 
á sérafnotareit með lokuðum sólpalli og heitum potti auk sameiginlegrar lóðar. 
Íbúðin er fallega innréttuð, eldhús með nýrri innréttingu og baðherbergi með nýrri 
flísalögn og sturtuklefa. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 65,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 18:30-19:00

Öldugata 57  101 Reykjavík 29.900.000

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með bakgarði á vinsælum stað í 101 þaðan sem 
stutt er i alla þjónustu. Íbúðin skipist forstofugang, rúmgott hjónaherbergi, stofu, 
lítið barnaherbergi, eldhús og bað. Frábær staðsetning í einni af allra vinsælustu 
götum höfuðborgarinnar. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 72,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Skriðustekkur 22  109 Reykjavík 68.600.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum og kyrrlátum stað í enda botn-
langagötu. Forstofa m/gestasnyrtingu innaf, stór opin stofa/borðstofa með arni og 
svefnálma með fjórum herbergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott með borðkrók. 
Þvotthús. Stór geymsla m/gluggum í kjallara, auk stúdíóíbúðar. Bílskúr.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 8     Stærð: 249,5 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 12. maí kl 17.30-18.00

Hvammabraut 10   220 Hafnarfirði 25.900.000

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð með útsýni og suðvestur svölum. Stofa, 
borðstofa og eldhús í einu rými. Tvö svefnherbergi. Parket á gólfum. Suðursvalir. 
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð     Stærð: 86,5  m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 43.900.000

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

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2       Bílskýli: x2 
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ÚTSÝNI

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

AÐEINS      ÍBÚÐIR EFTIR4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl.18:30-19:00

Ránargata 6A    101 Reykjavík 64.900.000

Frábær 5-6 herbergja glæsi-íbúð á tveimur hæðum með 
sér inngangi og sameiginlegum bakgarði. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð og allt húsið í góðu ásigkomulagi. Íbúðin skiptist 
tvær hæðir. Á neðri hæð er forstofa, aðalrými, eldhús, og 
stórt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurkara. Á efri 
hæð er gangur, sjónvarpshol, og 3-4 svefnherbergi

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 5     Stærð: 137,8 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl 17.30-18.00 

Sæviðarsund 23   104 Reykjavík 47.900.000

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5herb sérhæð ásamt 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í borginni. Um er að ræða 
eign á 1.hæð gengið upp nokkrar tröppur inn í íbúð sem er 
skráð 161,6fm og þar af er 20.0 fm bílskúr . Svefnherbergin 
eru 3 (voru 4) og tvær rúmgóðar stofur. Húsið var málað og 
múrviðgert að utan árið 2015. Gengið er niður í gróinn garð 
frá svölum.  Komið er að viðhaldi.  

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 5     Stærð: 161,6 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl.17:30-18:00

Háteigsvegur 4    105 Reykjavík 44.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. 3 góð svefn-
herb. Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eld-
húsið var uppgert 2013, hvítlökkuð innrétting og opið inní 
stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og arin. Bílastæði 
fylgir íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eigna-
skiptasamn. Einnig er sér afnotaréttur í garði. Hitalögn er í 
kringum húsið.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 4     Stærð: 94,2 m2 
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
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Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi
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Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

 Hamraborg 24  200 Kópavogi 27.900.000

3ja herb. íbúð á 2. hæð með sameiginlegu bílastæðahúsi. Eldhús var endurnýjað 
2012 . Ljós viðarinnrétting, stálofn í neðri innréttingu, keramikhelluborð, tengi fyrir 
uppþvottavél og þvottavél. Hjónaherbergi rúmgott með endurnýjuðum 
fataskápum. Stofa er rúmgóð með útgengi út á svalir í suður. Sérgeymsla í sameign. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 76,5 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Garðatorg 7   210 Garðabæ 41.500.000

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. 
Inngangur af svölum. Flísar og parket á gólfum. Gott bað-
herb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð svefnherb. Aðalrýmið 
opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á 
suður-svalir.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 101,5 m2 

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

www.fstorg.is 

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  

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. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

AÐEINS FJÓRAR ÍBÚÐIR EFTIR!
Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér íbúð í þessu fallega og frábærlega vel staðsetta 
húsi í Urriðaholti. Um er að ræða 17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu 
lóðinni í Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum. 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. 

Kr.  39.900.000

Kr.  39.000.000

Kr.  52.000.000
- Bílskúr

Kr.  72.000.000
- Bílskúr

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 18.30-19.00 

Sörlaskjól 30   107 Reykjavík 29.900.000

Mjög falleg og björt íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er vel skipulögð með stórri stofu, svefnherbergi, eldhúsi, 
baðherbergi og rúmgóðum gangi.  Sameiginlegur garður, sameiginleg verönd og  
sérbílastæði. Frábær staðsetning.  Ægisíðan, Sundlaug Vesturbæjar og Melabúðin 
í  göngufjarlægð. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 71,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl 18.30-19.00

Suðurgata 30   245 Sandgerði 29.900.000

Einbýlishús með bílskúr á frábærum stað í Sandgerði þar sem stutt er í alla 
þjónustu, skóla og sundlaug.  Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað m.a er 
búið að endurnýja þak og fl og eldhúsið er glæsilegt og nýuppgert. Svefnherbergin 
eru 4 og möguleiki á að útbúa stúdíoíbúð í kjallara.  Ca 100fm verönd með heitum 
potti er við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 260,0 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9 .maí kl. 17.30-18.00 

Básendi  1  108 Reykjavík 44.900.000

Falleg  og björt , 4ra-5 herb. sérhæð með sérinngangi á efstu hæð í þríbýlishúsi á 
einum besta stað í borginni. Svefnherberginn eru í dag þrjú en sýnd fjögur á teikningu. 
Nýtt parket á tveimur svefnherbergjum. Tvennar svalir. Bílskúrsréttur. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 5     Stærð: 131,1  m2 

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 þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

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 9. maí kl.17:30-18:00

Lundur 86   200 Kópavogi 68.000.000

Íbúð í sérflokki. Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á 5.hæð ásamt sérmerktu stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er öll einstaklega smekkleg og velbúin vönduðum innréttingum, 
stórir gólfsíðir gluggar gera alrýmin björt og falleg, mjög rúmgóð herbergi og hiti 
í gólfum. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 141,4 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Álfhólsvegur 125   200 Kópavogi 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 9. maí kl. 18:30-19:00

Breiðvangur 10   220 Hafnarfirði 33.900.000

LÆKKAÐ VERÐ. Mjög góð 5 herbergja,123 fm íbúð ásamt 23 fm bílskúr á 
eftirsóttum stað. Íbúðin er smekkleg og vel skipulögð með 4 góðum svefn-
herbergjum, 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 þriðjudaginn 10. maí kl.18:30-19:00

Hlíðarhjalli 68   200 Kópavogi 26.400.000

Falleg mikið endurnýjuð 2ja herbergja neðri sérhæð, rúmgóð stofa með útgangi 
á sérafnotareit með lokuðum sólpalli og heitum potti auk sameiginlegrar lóðar. 
Íbúðin er fallega innréttuð, eldhús með nýrri innréttingu og baðherbergi með nýrri 
flísalögn og sturtuklefa. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 65,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 18:30-19:00

Öldugata 57  101 Reykjavík 29.900.000

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með bakgarði á vinsælum stað í 101 þaðan sem 
stutt er i alla þjónustu. Íbúðin skipist forstofugang, rúmgott hjónaherbergi, stofu, 
lítið barnaherbergi, eldhús og bað. Frábær staðsetning í einni af allra vinsælustu 
götum höfuðborgarinnar. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 72,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Skriðustekkur 22  109 Reykjavík 68.600.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum og kyrrlátum stað í enda botn-
langagötu. Forstofa m/gestasnyrtingu innaf, stór opin stofa/borðstofa með arni og 
svefnálma með fjórum herbergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott með borðkrók. 
Þvotthús. Stór geymsla m/gluggum í kjallara, auk stúdíóíbúðar. Bílskúr.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 8     Stærð: 249,5 m2         Bílskúr 

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 12. maí kl 17.30-18.00

Hvammabraut 10   220 Hafnarfirði 25.900.000

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð með útsýni og suðvestur svölum. Stofa, 
borðstofa og eldhús í einu rými. Tvö svefnherbergi. Parket á gólfum. Suðursvalir. 
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð     Stærð: 86,5  m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 43.900.000

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

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2       Bílskýli: x2 
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HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

AÐEINS      ÍBÚÐIR EFTIR4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl.18:30-19:00

Ránargata 6A    101 Reykjavík 64.900.000

Frábær 5-6 herbergja glæsi-íbúð á tveimur hæðum með 
sér inngangi og sameiginlegum bakgarði. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð og allt húsið í góðu ásigkomulagi. Íbúðin skiptist 
tvær hæðir. Á neðri hæð er forstofa, aðalrými, eldhús, og 
stórt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurkara. Á efri 
hæð er gangur, sjónvarpshol, og 3-4 svefnherbergi

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 5     Stærð: 137,8 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. maí kl 17.30-18.00 

Sæviðarsund 23   104 Reykjavík 47.900.000

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð 5herb sérhæð ásamt 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í borginni. Um er að ræða 
eign á 1.hæð gengið upp nokkrar tröppur inn í íbúð sem er 
skráð 161,6fm og þar af er 20.0 fm bílskúr . Svefnherbergin 
eru 3 (voru 4) og tvær rúmgóðar stofur. Húsið var málað og 
múrviðgert að utan árið 2015. Gengið er niður í gróinn garð 
frá svölum.  Komið er að viðhaldi.  

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 5     Stærð: 161,6 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. maí kl.17:30-18:00

Háteigsvegur 4    105 Reykjavík 44.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. 3 góð svefn-
herb. Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eld-
húsið var uppgert 2013, hvítlökkuð innrétting og opið inní 
stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og arin. Bílastæði 
fylgir íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eigna-
skiptasamn. Einnig er sér afnotaréttur í garði. Hitalögn er í 
kringum húsið.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Herbergi: 4     Stærð: 94,2 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  
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Sími 520 7500
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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 nýtingarmöguleikar hússins eru fjölbreyttir.Eignin er afar 
smekklega innréttuð með glæsilegum sérsmíðuðum innrét-
tingum og gólfefnum þar sem allt er fyrsta flokks. Tvennar 
svalir og fallegur garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu 
bílaplani og fleirra. 

Eign í sérflokki. 

DALPRÝÐI 3 - 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, baðherbergi, þvottahús, geymslu og 
bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni.

Verð 69,9 millj

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 Áslandsh-
verfi í Hafnarfirði. Eignin er mjög vel skipulögð, smekklega 
innréttuð með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Eins-
takt 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

FAGRAKINN - HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI 
Hraunhamar fasteignasala kynnir 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 
Hraunhamar kynnir 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 svefnherbergi , 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, 
suðurgarður í rækt, með hellulögðum gangstígum, verönd 
og léttri skjólgirðingu. Stutt í skóla og þjónustu. Eignarlóð.  
Virkilega góð fullbúin eign.  

Verð 68,5 millj.

HEIÐVANGUR 78 - HAFNARFJÖRÐUR  - EINBÝLI 
Nýkomið í sölu sérlega gott vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum mjög góðum bílskúr (57,5 fm), sam-
tals skráð 200,9 fm en þar utan er glæsileg ný garðstofa ca 
12 fm.  Eldhús ný standsett með glæsilegri eykar innréttin-
gu frá Brúnás, góð tæki, borðkrókur. Tvö herbergi sem hafa 
verið sameinuð í eitt mjög gott herbergi, auðvelt að breyta 
aftur ef vill. Þriðja barnaherbergið er ágætlega rúmgott. 
Hjónaherbergið er mjög gott með stóru mjög vel innréttuðu 
fataherbergi innaf. Baðherbergið er mjög gott flísalagt í 
hólf og gólf, baðkar og sturtuklefi, innrétting, gluggi á baði. 
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 geymslu-
loft. Sérstæður 28 fermetra bílskúr.

Verð 59,9 millj

HRAUNBRÚN  - HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI  
Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið  
endurnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 165,6 fm.
vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin stendur við 
Hraunbrún 28  sem er frábær staðsetning, einstök hraunlóð 
og öll umgjörð hússins til fyrirmyndar. Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á efri 
hæð er alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór 
herbergi, snyrting, þvottahús og geymsla. 
Verð 54,9 millj.

SÓLEYJARRIMI - REYKJAVÍK  -  RAÐHÚS 
Nýkomið í einkasölu tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr 
samtals 203,5 fm. 

4 rúmgóð svefnherbergi, Stofa, borðstofa ofl. 

Sérlega góð staðsetning í vinsælu hverfi, stutt í skóla og 
þjónustu. 

Fullbúin eign í sérflokki. 

Verð 61,9 millj.

FJÓLUHVAMMUR – HAFNARFJÖRÐUR – EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
Frábært stórt og fallegt einbýli / tvíbýl með innbyggðum 
bílskúr samtals 372 fm. 2-3ja herbergja ósamþykkt 
aukaíbúð á jarðhæð  

Fallegur garður og hellulagt bílaplan.

Frábært útsýni og staðsetning. 
Góð eign.

Verð 69,8 millj.

HRAUNBRÚN - EINB. - HF.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli m/innb.
rúmgóðum bílskúr samtals 353 fm. 

5-6 svefnherb. eldhús, sjónvarpsherb. stofa, borðstofa 
baðherb. ofl. Glæsil. verðlaunagarður (hraunlóð) hiti í plani, 
hellulagðir gangstígar. 

Góð staðsetning nálagt fallegu útivistarsvæði. 
Stutt í skóla og alla þjónustu. 

Verðtilboð.

 
Breiðvangur - Hafnarfjörður - 4ra með bílskúr  
Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra herbergja íbúð 
á fyrstu hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu og bílskúr. 
Verð .30,6 millj.

 
Langamýri - Gb -  Endaíbúð með bílskúr
Mjög góða 105,4 fermetra endaíbúð ásamt bílskúr við Löngu
mýri 57 í Garðabæ. Eignin er mjög vel staðsett í Mýrahverfi 
og er með sér inngang, yfirbyggðum svölum ca 12 fermetrar 
og sér geymslu og eru þessir fermetrar ekki inn í skráðum 
hjá Fasteignamati ríkisins. Eignin skiptist í forstofu, hol, sjón
varpsherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu, 
borðstofu, eldhús, yfirbyggar svalir, geymslu og bílskúr ásamt 
hefðbundinni sameign. Verð 41,9.mill.



Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

Verð frá: 41,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Atvinnuhúsnæði með tilskilin leyfi 

fyrir skammtímagistingu

Skiptist í tvær einingar sem eru báðar í útleigu 

Næg bílastæði 

234 fm í heildina

Jónsgeisli

Verð : 63,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fa5teignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Gott fjölbýli í Bryggjuhverfinu 

Eignin er einstaklega snyrtileg. Góð alrými, 

sólríkar svalir.  Sér þvottahús innan íbúðar 

Bílastæði í lokaðri bílageymslu 

Naustabryggja

Verð : 36,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð 

í góðu húsi við Vallarás 

2ja herbergja 57 fm 

Lyftuhús Suðursvalir 

Vallarás

Verð : 22,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Rúmgóða og vel skipulagða 130,3 fermetra hæð 
auk 23,6 fermetra bílskúr á þessum eftirsótta stað 
miðsvæðis í borginni 
Eignin er talsvert endurnýjuð að innan 
Skipting eignar: forstofa, fjögur svefnherbergi (eitt er 
nýtt sem sjónvarpsherbergi í dag), samliggjandi 
stofa og borðstofa, eldhús og baðherbergi 

Goðheimar 16

Verð : 51,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 
Húsið er hæð, ris og kjallari 
Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 
Húsið laust strax 
íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

67 fm bústaður sem hefur verið haldið vel við

3 svefnherbergi - heitt vatn og rafmagn

Stór og nýlegur sólpallur 

Golfvöllur og sundlaug á svæðinu

Öndverðarnes

Verð :  17,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 4ra herbergja á jarðhæð 

Vel skipulögð 126,7 fm ásamt 

stæði í bílageymslu 

Þrjú góð herbergi og stór stofa 

Þvottahús innan íbúðar

Drekavellir 18

Verð : 37,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 4ra herbergja sérhæð á þessum vinsæla stað. 
Eignin er 92 fm þar af eru geymslur 3,6 fm. 
Sérinngangur. Björt stór stofa, borðstofa sem nýta 
má sem svefnherbergi, gott hjónaherbergi og 
barnaherbergi. Flísalagðar skjólsælar suður svalir og 
góður suður garður. Búið að endursteina húsið og 
skipta um jarðveg fyrir framan hús og á austurhlið.

Mávahlíð 20

Verð : 37,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Fallegt raðhús neðan götu 
230 fm með bílskúr
Stórar stofur með arni 
Fallegur garður 
Bílskúr 

Brúnaland 

Verð : 67,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á þriðju 
hæð Samtals 107,1 fm, íbúðin er 85,2 fm og 
stæði í bílageymslu 21,9 fm 
Góðar svalir. Stæði í bílageymslu og 
sérgeymsla fylgja. Sameiginlegt þvottaherbergi 
og hjólageymsla í kjallara 

Víkurás 4

Verð : 29,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útgengt á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð með 
glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ. 5 herbergja 
217 fm. Tvöfaldur bílskúr. Glæsilegur garður með 
 palli og heitum potti. Vel skipulögð eign á einni hæð 
þar sem vandað hefur verið til verka á við góða 
götu í Ásahverfinu í Garðabæ 

Steinás

Verð : 87,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Gott 48 fm hús í landi Galtarholts Borgarbyggð 

Tvö svefnherbergi, annað m. kojum 

Svefnloft, rúmgóð stofa og opið eldhús 

5000 fm leiguland, 40 ára leigusamningur

Arkarholt 

Verð : 11,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3.hæð
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús
Mjög stórt alrými, 3 svefnh. 2 baðherbergi
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar
Stæði í bílageymslu og möguleiki 
að fá annað stæði keypt

Sóltún

Verð : 61,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr 

6 herbergja, 4 svefnherbergi og 2 stofur 

Stærð 182,7 fm 

Frágengin lóð með pöllum, heitur pottur 

Frábær staðsetning 

Bakkasmári

Verð : 67,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar  695 9500 aðstm. fast.

Laus strax

- 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



.

Vallarhús 20

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:00-17:45

Mikið endurnýjuð 126 fm 

5 herbergja á tveimur hæðum 

Sér inngangur og þvotthús 

Tvö baðherbergi 

Þrjú til fjögur svefnherbergi 

.

Strandvegur 6

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:00-17:30

Falleg, björt og vel skipulögð 137,7 fm íbúð 

á 3.hæð (efstu) að meðtalinni 6,7 fm sér 

geymslu í kjallara 

Aukin lofthæð er í íbúðinni 

Sér stæði í bílageymslu fylgir 

Útsýni ! 

.

Rekagrandi 5
2.hæð

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign 

.

Dunhagi 21

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.18:00-18:45

Falleg og sjarmerandi 118 fm hæð 

Upprunalegar en virkilega fallegar innréttingar 

Tvennar stofur og tvö baðherbergi 

Þrjú góð svefnherbergi 

Auka herbergi með aðgengi að baði í kjallara 

.

Þorfinnsgata 12

Verð : 41,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:45

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb. 

87,5 fm með aukaherb. í kjallara 

Frábær staðsetning 

Nýlega endurnýjað bað 

.

Flétturimi 38

Verð : 34,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Austurströnd 4

Verð : 39,9 millj.    

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:15-17:45

Falleg og vel skipulögð 85,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 4hæð í lyftuhúsi með stæði í bílgeymslu

Skipting eignar: Forstofa, 2 svefnherbergi, 

stofa, eldhús, baðherbergi

Sameiginlegt þvottaherbergi er á hæðinni og 

sér geymsla í kjallara

.

Greniás 1

Verð : 74,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 

189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

.

Álftamýri 32
4.hæð

Verð : 32,9  millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 9.maí kl.18:00-18:20

3ja herbergja íbúð á 4.hæð 

Bílskúr með hita, rafmagni og 

heitu og köldu vatni 

Hús í góðu ásigkomlagi

.

Þinghólsbraut 54

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.17:30-18:00

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð

Stærð 84,1 fm

Skúr á lóð sem fylgir eigninni

Suðurhlíðar Kópavogs

Mikið útsýni

Í góðu viðhaldi

.

Stóragerði 9

Verð : 55,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.17:00-17:30

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á 3. hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 109 fm 

Góð staðsetning 

Hraunbær

Verð : 31,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einstök staðsetning með óviðjafnanlegu útsýni ! 
Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 
endaraðhús á þessum einstaka útsýnisstað á 
Seltjarnarnesi. Húsið stendur við óbyggt svæði og 
nýtur óhindraðs útsýnis út á Bakkatjörn og til sjávar 
úr stofu, borðstofu og sjónvarpssofu - Aukin lofthæð 
er í stórum hluta hússins og vönduð innfelld lýsing 

Nesbali

 
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 39,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm 

Gengið inn af svölum á 2hæð 

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir 

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í lokaðri bílageymslu 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Ásbraut 9

Verð : 19,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:15

Björt og vel skipulögð stúdíóíbúð 

á fyrstu hæð 

Eignin er skráð 41,9 fm 

Sérgeymsla í kjallara 

Sameiginlegt þvottaherbergi og 

hjóla- og vagnageymsla
Nánari upplýsingar:

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

Falleg hæð í fjórbýli 

Stærð 168,3 með bílskúr 

5 herbergja 

Tvennar svalir 

Frábær staðsetning 

Gnoðarvogur

Verð : 49,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar  695 9500 aðstm. fast.

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:30

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús 

á tveimur hæðum með 3 herb. aukaíbúð 

á jarðhæð ásamt mögulegri 

studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður 

.

Holtsvegur 31

Verð : 59,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:30

Ný og glæsileg 5 herbergja 

162,9 fm útsýnisíbúð 

Nýtt og fallegt fjölbýli í Urriðaholti Garðabæ 

Fullbúin íbúð með gólfefnum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 

3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð : 53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einstaklega vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð 

á jarðhæð með glæsilegum sólríkum sólpalli 

Gott fjölbýli á þessum eftirsótta stað 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Lautasmári

Verð : 39,4 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.18:00-18:30

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Bókaðu skoðun:

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

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

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

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

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

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



.

Vallarhús 20

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:00-17:45

Mikið endurnýjuð 126 fm 

5 herbergja á tveimur hæðum 

Sér inngangur og þvotthús 

Tvö baðherbergi 

Þrjú til fjögur svefnherbergi 

.

Strandvegur 6

Verð : 55,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:00-17:30

Falleg, björt og vel skipulögð 137,7 fm íbúð 

á 3.hæð (efstu) að meðtalinni 6,7 fm sér 

geymslu í kjallara 

Aukin lofthæð er í íbúðinni 

Sér stæði í bílageymslu fylgir 

Útsýni ! 

.

Rekagrandi 5
2.hæð

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:30-18:00

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign 

.

Dunhagi 21

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.18:00-18:45

Falleg og sjarmerandi 118 fm hæð 

Upprunalegar en virkilega fallegar innréttingar 

Tvennar stofur og tvö baðherbergi 

Þrjú góð svefnherbergi 

Auka herbergi með aðgengi að baði í kjallara 

.

Þorfinnsgata 12

Verð : 41,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:45

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb. 

87,5 fm með aukaherb. í kjallara 

Frábær staðsetning 

Nýlega endurnýjað bað 

.

Flétturimi 38

Verð : 34,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

stærð 98,2 fm 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir

Lítið fjölbýli 

Viðhaldslétt hús

Bókaðu skoðun:

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

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

.

 Austurströnd 4

Verð : 39,9 millj.    

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:15-17:45

Falleg og vel skipulögð 85,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 4hæð í lyftuhúsi með stæði í bílgeymslu

Skipting eignar: Forstofa, 2 svefnherbergi, 

stofa, eldhús, baðherbergi

Sameiginlegt þvottaherbergi er á hæðinni og 

sér geymsla í kjallara

.

Greniás 1

Verð : 74,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:00

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 

189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

.

Álftamýri 32
4.hæð

Verð : 32,9  millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 9.maí kl.18:00-18:20

3ja herbergja íbúð á 4.hæð 

Bílskúr með hita, rafmagni og 

heitu og köldu vatni 

Hús í góðu ásigkomlagi

.

Þinghólsbraut 54

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.17:30-18:00

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð

Stærð 84,1 fm

Skúr á lóð sem fylgir eigninni

Suðurhlíðar Kópavogs

Mikið útsýni

Í góðu viðhaldi

.

Stóragerði 9

Verð : 55,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.17:00-17:30

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á 3. hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 109 fm 

Góð staðsetning 

Hraunbær

Verð : 31,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einstök staðsetning með óviðjafnanlegu útsýni ! 
Glæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 
endaraðhús á þessum einstaka útsýnisstað á 
Seltjarnarnesi. Húsið stendur við óbyggt svæði og 
nýtur óhindraðs útsýnis út á Bakkatjörn og til sjávar 
úr stofu, borðstofu og sjónvarpssofu - Aukin lofthæð 
er í stórum hluta hússins og vönduð innfelld lýsing 

Nesbali

 
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 39,5 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.maí kl.17:30-18:00

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm 

Gengið inn af svölum á 2hæð 

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir 

Vandaðar innréttingar

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í lokaðri bílageymslu 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar 
setja mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Ásbraut 9

Verð : 19,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:30-18:15

Björt og vel skipulögð stúdíóíbúð 

á fyrstu hæð 

Eignin er skráð 41,9 fm 

Sérgeymsla í kjallara 

Sameiginlegt þvottaherbergi og 

hjóla- og vagnageymsla
Nánari upplýsingar:

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

Falleg hæð í fjórbýli 

Stærð 168,3 með bílskúr 

5 herbergja 

Tvennar svalir 

Frábær staðsetning 

Gnoðarvogur

Verð : 49,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Hilmar  695 9500 aðstm. fast.

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:30

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús 

á tveimur hæðum með 3 herb. aukaíbúð 

á jarðhæð ásamt mögulegri 

studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður 

.

Holtsvegur 31

Verð : 59,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 9.maí kl.17:00-17:30

Ný og glæsileg 5 herbergja 

162,9 fm útsýnisíbúð 

Nýtt og fallegt fjölbýli í Urriðaholti Garðabæ 

Fullbúin íbúð með gólfefnum 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 

3ja herbergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli 

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð : 53,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einstaklega vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð 

á jarðhæð með glæsilegum sólríkum sólpalli 

Gott fjölbýli á þessum eftirsótta stað 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Lautasmári

Verð : 39,4 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Nánari upplýsingar:

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Norðurbakki 17c

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11.maí kl.18:00-18:30

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Bókaðu skoðun:

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

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Bókaðu skoðun:

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

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



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

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

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

  LAXATUNGA 205-207 - 270 MOS                        44,9M

Einstaklega vel hannað 183,4 fm parhús með innbyggðum 
bílskúr við Laxatungu 207 í Mosfellsbæ. Húsið afhendist 
fullfrágengið að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan 
afhendist húsið tilbúið til innréttingar. 

 LINDARGATA 28 - 101 REYKJAVÍK                        49,7M

Vönduð 85.1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 4ra hæða 
lyftuhúsi við Lindargötu 28. Íbúðin skilast fullbúin með 
vönduðum innréttingum frá GKS trésmiðju, harðparketi og 
flísum á gólfum og innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. 
ATH aðeins tvær íbúðir óseldar í húsinu.

 LYNGÁS Í GARÐABÆ - TIL AFHENDINGAR STRAX           40,4M

Glæsileg 4ra herbergja íbúð, 99,0 fm á 3. hæð með svölum 
og sér þvottahúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og góð 
geymsla í sameign. Íbúðin er með rúmgóðum vestursvölum. 
Eignin afhendist nú þegar við kaupsamning, fullbúin en án 
gólfefna. Lyfta. Sölumenn sýna strax.

  SKÓGARVEGUR 12-14 -108 RVK                   FRÁ: 35,3M

Skógarvegur-Fossvogur. Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi. Öllum 
íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. 

 VINDÁS 2 - 110 RVK                                             28,5M

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.

 KLETTÁS 25 - 260 REYKJANESBÆ                       32,5M

4 herb., 181,5 fm, endaraðhús ásamt sambyggðum bílskúr 
við Klettás í Reykjanesbæ.
Samkvæmt þjóðskrá er íbúð skráð 149,1 fm og bílskúr 32,4 
fm, alls 181,5 fm. Ath. meðtalið í fermetratölu íbúðar er 
sólskáli 22,8 fm sem búið er að fjarlægja.

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        29,9M

Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja íbúð í kjallara 
(lítið niðurgrafin) í þriggja hæða húsi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, gang/eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
geymslu/þvottahús. Hér er um að ræða fallega eign á 
eftirsóttum stað í Reykjavík.

  KARFAVOGUR 43 - 104 RVK                                                                                                                                77,9M

Sölusýning mánudaginn 9. maí kl. 17:00-17:30 
Fallegt ca. 300 fm einbýlishús með aukaíbúð í kajllara og bílskúr. Glæsileg lóð með sólpöllum. Endurnýjuð böð og eldhús. 
Húsið er reisulegt sænskt timburhús á steinkjallara. Staðsetning er frábær í Vogahverfi í Reykjavík.

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON gsm 895 2049

OPIÐ HÚS

EINBÝLISHÚS ÓSKAST - LANGTÍMALEIGA
Viðskiptavinur Stakfells óskar eftir að 

taka á leigu rúmgott og vel búið sérbýli á 
höfuðborgarsvæðinu.

Um er að ræða langtímaleigu fyrir fimm 
manna fjölskyldu og þurfa því að vera 
að lágmarki 4 svefnherbergi. Traustur 

leigutaki og tryggar greiðslur með 
bankábyrgð.

Nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn 
Stefánsson hdl,lögg.fasts. s: 8952049 eða 

stefan@stakfell.is

 HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ                          12,4M

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

 ÞÓRUSTÍGUR 17 - 230 KEF                                  39,9M

6 herb, 294,0 fm, einbýlishús á tveimur hæðum með 
tvöföldum bílskúr, við Þórustíg í Reykjanesbæ.



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. 

ÁLFASKEIÐ 
• 220 Hfj. 
• 3ja herb. 87,5 fm.  
• Gott skipulag. 
• Útsýni. 
• Verð 26,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:45 og 18:15.   

LUNDUR 90
• 200 Kóp. 
• 4ra herb.  endaíbúð.  154 fm.  
• Stæði í bílageymslu.  
• Álkætt hús.  
• Tvennar svalir.  
• Glæsilegt eldhús, með granít á borðum.  
• Falleg gólfefni.  
• Verð 69,8 millj. 
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:30 og 
18:00.    

NAUSTAVÖR 12
• 200 Kóp. 
• 4ra herb. 
• Álklætt hús.
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.
Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30. 

HJARÐARHAGI 28
• 107 Rvk.  
• 4ra herb. endaíbúð.  
• Rúmgóð herbergi. 
• Tvennar svalir.  
• Góð íbúð.  
• Verð 39,8 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00.   

BERGSTAÐARSTRÆTI 48A
• 101 Rvk. 
• 3ja. herb.
• Efsta hæð. 
• 93 fm. 
• Glæsilegt útsýni.  
• Sólstofa. 
• Vestursvalir.  
• Verð 42,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16:30 og 
17:00. 

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan. 
• Verð 72,5 millj.  

SELVAÐ
• 110  Rvk. 
• 2ja til 3ja herb. 
• 87,5 fm. 
• Efsta hæð. 
• Þaksvalir. 
• Útsýni. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 34,9 millj. 

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 3ja til 4ra. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla. 
Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Opið hús þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30

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

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LANGALÍNA 28-32
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi GarðabæOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

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 

Hlíðarás 27
Fallegt og einstaklega vel skipulagt einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið 
stendur innst í botnlanga við opið svæði. Útsýni yfir 
Heiðmörk og Bláfjöll. Húsið er steinað og eru bæði 
húsið að utan og lóð að mestu frágengið.

Verð:  77.500.000

244
m2.

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

Verð:  39.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Ásendi 17
Fjölskylduvænt einbýlishús við Ásenda 17 í Reykjavík. 
Húsið er á tveimur hæðum með möguleika á að innrétta 
sér íbúð á jarðhæð. Gróinn garður með enga byggð neðan 
götu. Húsið skiptist í tvær stofur og sjö svefnherbergi, 
þrjú baðherbergi. 

Verð:  74.900.000

7
herb.

376,1
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Lindargata 39

Opið hús mánudaginn 9. maí   17.30-18.00 

8. Hæð til sölu glæsilega 98,2 fermetra 3ja herbergja 
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í 
Skuggahverfinu. Laus strax.   3ja herb. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. 
Sérgeymsla í sameign og stæði í bílskýli. 

Verð:  74.000.000

98,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Laufás 6

Lækkað verð 

Laufás 6, Garðabæ 166 fermetra neðri sérhæð í 
tvíbýlishúsi við Laufás í Garðabæ. Íbúðin skiptist 
í forstofu, samliggjandi sjónvarpshol, stofu og 
borðstofu, eldhús, þvottahús með búrherbergi inn af, 
baðherbergi tvö barnaherbergi, hjónaherbergi.

Verð:  44.900.000

5-6
herb.

166
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Njálsgata 39b

 Bókið skoðun

Húsið stendur baka til á Njálsgötu, Steypt stétt 
er að húsinu, Neðrihæð Komið er inn í forstofu 
með flísum á gólfi þaðan er komið inn í stofu og 
sjonvarpshol með parketi á gólfi, eldhús með viðar 
inréttingu og flísum á gólfi. 

Tilboð

114,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Köllunarklettsvegur 4

BÓKIÐ SKOÐUN 

Atvinnuhúsnæði til sölu eða leigu á tveim 
hæðum skiptist í 1.hæð er um 152,4 fm með 
innkeyrsluhurð með góðri loft hæð. Talía er á 
2.hæð húsins með hlaupaketti. 2.hæð skiptist í 
nokkur rými skrifstofu,salur og klósett.

Tilboð

841,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Rauðavað 3

LÆKKAÐ VERÐ

Sölu fallega 3-4ja herbergja íbúð á 1.hæð í góðu fjöl-
býli við Rauðavað í Norðlingarholti. Íbúðin skiptist í 
forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, eitt barna-
herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymsla, sér stæði í bílageymslu. Bókið skoðun,

Verð:  33.900.000

3-4
herb.

95.0
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Bæjargil 88

Opið hús mánudaginn 9. maí kl. 17:30-18:00

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað raðhús 
í Garðabæ. Bæjargilið er fjölskylduvænt hverfi, 
stutt í alla þjónustu, skóla og útivist. Húsið er til 
afhendingar við undirskrift kaupsamnings.

Verð:  58.500.000

208,9
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Sólvallagata 4

Opið hús þriðjudaginn 10. maí kl. 17:30-18:00

Sólvallagata 48 - Nýtt í sölu, góð 3ja hebergja 
íbúð í litlu fjölbýlishúsi í Vesturbænum:
Tvö svefnherbergi, stofu / borðstofa og sjón-
varpshol/setustofu og rúmgóða geymslu innan 
íbúðarinnar

Verð:  34.900.000

82,8
m2.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Ljósakur 6
Einstaklega glæsilega útsýnisíbúð í Akra-
landinu í Garðabæ. Íbúð á annari hæð með 
sér inngangi auk íbúðarrýmis á jarðhæð í litlu, 
fjölbýlishúsi frá 2013. Vandaður frágangur og 
glæsilegt hús í alla staði.

Verð:  53.000.000

169
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Hringbraut 15
Þriggja herbergja íbúð að Hringbraut 15 í 
Hafnarfirði. Íbúðin er á jarðhæð í húsi sem 
er tvær hæðir og ris. Húsið er steypt með 
skeljasandsáferð. Íbúðin er til afhendingar við 
undirritun kaupsamnings.

Verð:  26.900.000

73,5
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Opið hús miðvikudaginn 11. maí kl. 17:30-18:00

OPIÐ
HÚS



510-7900569-7000

F A S T E I G N A S A L A N

520-9595

Söluaðilar ÞG Verk

Aðeins 8 íbúðir eftir!www.tgverk.is

» Tilbúnar til afhendingar strax!
» Frábærlega staðsettar íbúðir 
   í göngufæri við alla þjónustu!
» Glæsilegar sérsmíðaðar 
   innréttingar frá GKS!
» Allar íbúðir afhentar með ljósum 
   og gólfefnum!   og gólfefnum!
» Gæðatæki frá Siemens!
» Granít/steinn í eldhúsum!

Garðatorg 4
ÞG Verk var stofnað árið 1998 af 
Þorvaldi H Gissurarsyni sem er enn þann 
dag í dag forstjóri og eigandi félagsins. 
Hjá fyrirtækinu er starfrækt gæðaráð og 
starfandi gæðastjóri. Í gegnum allt 
byggingarferlið eru gerðar reglulegar 
úttektir á öllum verkþáttum.úttektir á öllum verkþáttum. Allt frá stofnun 
hefur það verið meginmarkið félagssins 
að skila góðu verki, stunda örugg viðskipti 
og eiga traust og áreiðanleg samskipti 
við sína viðskiptavini.

Byggingaraðili

Garðatorg 4



Ellert 
27 ára reynsla
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

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

Jón Óli
í námi til lögg. fast.
gsm 777 6661 
jonoli@tingholt.is 

Garðar
markaðsstjóri
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Artjon Árni
í námi til lögg. fast.
gsm 662 1441 
aa@tingholt.is 

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600

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

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

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

 

Lautasmári 24 

Opið hús mánudag frá kl 17 til 17.30
Vorum að fá í sölu einstaklega fallega og vel með 
farna stóra 3ja herbergja íbúð við Lautasmára 
Kópavogi. Íbúðin er skráð 96,8 fm og er gott ástand 
á öllu er varðar íbúðina og einnig er sameignin til 
fyrirmyndar. Það eru tvö rúmgóð svefnherbergi með 
góðum skápum, baðherbergi flísalagt í topp, rúmgóð 
stofa með útgengi út á góðar svalir í suður, eldhús 
með fallegri innréttingu og innbyggðri uppvöskunar-
vél. Þvottahús innaf eldhúsi. Verð:  34.9 millj.  Allar 
uppl : Sigurður Löggiltur fasteignasali í síma 616 8880 

 

Hörðukór 5
Opið hús mánudag frá kl 17 til 17.30
Vorum að fá í sölu glæsilega 126,4 fm. íbúð á 10 hæð. 
(efsta hæð)  með stæði í bílageymslu. Rúmgóð stofa 
Stórbrotið útsýni yfirbyggðar svalir. Þrjú svefnher-
bergi eru í íbúðinni öll mjög rúmgóð með góðum 
fataskápum og parketi á gólfum. Baðherbergið er 
flísalagt með sturtu og baðkari. Verð:  42,9 millj. 
Allar upplýsingar veitir Jón s: 777-6661

 

Tungusel 3
Opið hús þriðjudag frá kl 17 til 17.30 
Vorum að fá í sölu fallega 4ra herbergja vel skipu-
lagaða eign með útsýni - Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi - Stór stofa með suður svölum - Eldhús með 
fallegri innréttingu og miklu skápaplássi, tengt fyrir 
þvottavél í eldhúsi - Innbyggður ískápur í innréttingu 
fylgir og einnig innbyggð uppvöskunarvél -  Nýleg 
tæki - sérútbúin geymsla inní íbúð og 12 fm geymsla 
í sameign - stutt í skóla og leikskóla. V 29,9 millj.  
Allar uppl. veitir Sigurður s: 616-8880 og Artjón sími 
662-1441

 

Grandavegur 1
Opið hús miðvikudag 11.5 á milli 17 og 17-30 
Um er að ræða mjög góða 105 fm. 3ja til 4ra her-
bergja íbúð á 1.hæð, sér góð verönd sem snýr í suð-
ur, nýlegt parket á flestum gólfum.Þvottahús í íbúð, 
öll sameign til fyrirmyndar. Íbúð er til afhendingar við 
kaupsamning. Ásett verð 44,9m. Nánari upplýsingar 
veita Ellert 893-4477 eða Artjón 662-1441

Viðar
Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lindargata 39 íbúð 0801
Opið hús mánudaginn  9. maí kl .17:00-17:30

Hlíðasmára 6, 201 Kópavogi | Sími: 5646464 | hof@fasthof.is | fasthof.is

Guðmundur H. Steinþórsson
Lögg.fasteignasali 
S: 899 9600
gummi@fasthof.is

Erum með glæsilega útsýnisíbúð á 8. hæð í Skuggahverfi. Eignin er 
98,2 fm að stærð og búin vönduðum innréttingum, gæða gólfefnum og 
tækjum. Svalir til suðurs.Tvö góð svefnherbergi og þvottahús inn af 
baði. Stæði í bílageymslu.

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Borgir sími 588-2030 kynna :  
Mjög rúmgóða og vel skipu-
lagða ca 73 fm tveggja her-
bergja íbúð á þrijðu hæð í 
lyftuhúsi fyrir 67 ára og eldri  
í miðbænum.  Íbúðin er laus 
til afhendingar.  Sameign er 
góð. Geymsla í íbúð og ein-
nig er sér geymsla í rislofti. 
Ýmis þjónusta er í húsinu 
m.a. er matsalur, bókasafn, 
heilsugæsla, hárgreiðslu- 
stofa,  samkomusalur og fl.      
Ásett verð 28,8milj.    

Nánari upplýsingar veitir Ægir í  s. 896-8030 eða aegir@borgir.is

VESTURGATA 7
íbúð 409 – ELDRI BORGARAR

Austurkór Kóp.  2-3ja herb. 

Gullfalleg 2-3ja herbergja 75,3 fm.  íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi og garði í nýlegu tveggja hæða 
húsi á þessum mikla útsýnisstað. Hér er gott að búa, 
stutt í skóla og leikskóla og alla helstu þjónustu.  
Verð kr. 31,4 millj. Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali, asmundur@
hofdi.is, Gsm 895 3000.-

Öldugata - Reykjavík.  

Nýtt í sölu. Björt og falleg 73,7 fm, 3-4ra herb. íbúð á 
jarðhæð á þessum vinsæla stað í miðbæ Reykja-
víkur. ATH! Ekki niðurgrafin!   Ekki láta þessa fram 
hjá ykkur fara. Ásett verð 34,9 millj. Allar nánari 
uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á jo-
hann@hofdi.is 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Þóroddsstaðir  Dverghólar Selfossi, parhús. 

80,2 fm sumarhús í Grímsnesi – Eignarland 7.400 fm!  
Húsið er byggð árið 1999 og stendur á alveg ein-
stöku landi sem er afgirt með trjágróðri en stórt 
sléttlendi er innan lóðar. Gott tækifæri fyrir laghenta 
- Sjón er sögu ríkari! Ásett verð 18,9 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

Fallegt parhús á einni hæð við Dverghóla á Selfossi. 
Húsið er 116,6 fm. ásamt 31,3 fm. innb. bílskúr, alls 
skráð 148 fm. skv. Þjóðskrá. Húsið er timburhús 
byggt árið 2002.  Bílskúrinn er með góðu geymslu-
lofti. Húsið er laust við kaupsamning.  Verð kr. 33,9 
millj.  Uppl. veitir Runólfur viðsk.fr. lögg. fast. á 
Höfða S. 892 7798. runolfur@hofdi.is

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Vantar allar gerðir eigna á skrá
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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



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

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.

Háteigsvegur
HÆÐ OG RIS TIL LEIGU

Ca 196 fm. falleg sérhæð og ris í  
einstaklega fallegu húsi við 
Háteigsveg. Á hæðinni eru þrjár 
stofur, eldhús, baðherbergi og svefn
herbergi með útgengi á svalir. Á 
efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og rúmgóðar 
geymslur. 

Leiguverð kr. 370 þúsund. 

Hafið samband við Rakel Viðarsdóttur 
í síma 5521400 varðandi skoðun.

Kaldakinn, Hfj.
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ 

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

Vatnsendahlíð 135
SKORRADAL

Vatnsendahlíð 135, Skorradal: Ca. 
82 fm. glæsilegt, nýtt heilsárshús 
á góðum stað við Skorradalsvatn. 
Frábært útsýni yfir vatnið. Þrjú 
svefnherbergi, 20 ára lóðarleigu
samningur.  Vel hannaður bústaður á 
frábærum stað í Skorradalnum. Þetta 
er vandaður bústaður á frábærum 
stað.  

Verð 28,9 millj.

Stýrimannastígur 
EINBÝLI Á FRÁBÆRUM STAÐ Í 101

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. 

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli 
við Austur gerði sem er lokuð 
einbýlishúsagata. Húsið hefur allt 
verið endurnýjað í klassískum stíl 
og er allur frágangur vandaður. 
Sérinngangur á jarðhæð, möguleiki 
er að nota kjallarann sem séríbúðir. 
Verð 94,8 millj.

Laugarvatn
HEILSÁRSHÚS M/ GESTAHÚSI Á EIGNARLÓÐ 

Mjög vandað frístundahús á 4.700 
fm. eignarlóð  v. Laugarvatn. Húsið er 
rúmgott og auk þess fylgir gestahús. 
Frábært útsýni er til fjalla og lóðin er 
fallega gróin. Eignin er með leyfi til 
gistireksturs. Svæðið er mjög gott, 
akstursfæri frá Reykjavík allt árið og 
stutt í alla þjónustu. Húsð er með risi, 
rúmlega 70 fm, gestahús og geymla 
um 23 fm., samtals 90100 fm. 

Verð 33,9 millj. 

Jörfabakki 18,  1. hæð
OPIÐ HÚS ÞRI 10/5 KL. 17:30-18:00

Jörfabakki 18,  1. hæð: Ca. 103 fm. 
falleg íbúð á góðum stað í  
Bakka hverfinu. Þrjú svefnherbergi, 
stofa, eldhús og endurnýjað baðher
bergi. Parket á gólfum.  
Þvottaherbergi innan íbúðar. 

Verð 29,9 millj. 

Opið hús þri 10/5 frá kl. 17:30-
18:00, verið velkomin

OPIÐ HÚS

Hólabraut 5, Hafnarfirði
OPIÐ HÚS MÁN 9/5 KL. 17-17:30

Hólabraut 5, Hafnarfirði, 

1. hæð : Björt og vel skipulögð 
4ra herbergja íbúð á góðum stað í  
Hafnarfirði. 

Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi og 2 
stofur, eldhús og baðherbergi.  

Opið hús mán 9/5 frá kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

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.

  

Hringdu núna í síma 570 4800 og við skoðum 
og metum eignin samdægurs.

Erum með kaupanda að
2ja herbergja

101/107 Vesturbær

Erum með kaupanda að
3ja herbergja 
107 Vesturbær

Erum með kaupanda að
3ja herbergja 

108 Fossvogur og Háaleiti

Erum með kaupanda að
3ja herbergja
109 Bakkar

Erum með kaupanda að
Rað – parhús í Salarhverfi 
Kópavogs með 4 svefn-

herbergjum

Erum með kaupanda að
Einbýli með aukaíbúð,
Höfuðborgarsvæðið



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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Akurgerði 25, íb. 110  í 
Sveitarfélaginu Vogum
Til sölu er búseturéttur í eins-
taklingsíbúð í raðhúsalengju 
sem tengist þjónustumiðstöð 
fyrir eldriborgara í Vogum. Um 
er að ræða um 55 fm íbúð. 
Ásett verð búseturéttar er  kr. 1.970.000.- og eru mánaðar-
gjöldin um 109.000.-. Rafmagn og hiti innifalinn í mánaðar-
gjöldum.

Ferjuvað 9, íb. 201 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 91 
fm að stærð og fylgir stæði í 
bílakjallara. Íbúðin er á annar-
ri hæð í fjölbýlishúsi með lyftu. 

Ásett verð búseturéttar er  kr. 5.2  millj. og eru mánaðar-
gjöldin um 190.000.-.

Ferjuvað 11, íb. 203 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 90 
fm að stærð. Íbúðin er á annarri hæð í fjölbýlishúsi með lyftu. 
Ásett verð búseturéttar er  kr. 4.8  millj. og eru mánaðar-
gjöldin um 167.000.-.

Hólmvað 6 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 97 
fm af stærð. Um er að ræða 
endaíbúð í fjögurra íbúða 
raðhúsi og fylgir stæði í bílak-
jallara.

Ásett verð búseturéttar er kr. 11 millj. og eru mánaðargjöld 
um 202.000.-

Prestastígur 8, íb. 303 í 
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð sem er um 
108 fm að stærð ásamt stæði 
í bílakjallara. Svalir yfir-
byggðar. Íbúðin er á þriðju 
hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Aðgangur að 
samkomuhúsi fylgir. Ásett verð búseturéttarins er  kr. 8  
millj. og eru mánaðargjöldin um 189.000.-. 

Prestastígur 8, íb. 404 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm 
að stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á fjórðu hæð í 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. Aðgangur að samkomu-
húsi fylgir. Ásett verð búseturéttarins er  kr. 3.9  millj. og eru 
mánaðargjöldin um 169.000.-. 

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að 
gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta 
lagi 13. maí n.k.
Tilboðsfrestur er til 24. maí n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið 
tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu 
félagsins að Akralind 4 í Kópavogi eða í síma 552-5644 milli 
9-15, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Ársalir 1 - falleg 4ra herbergja suðuríbúð

Drekavellir 44  Hfj. - Glæsileg hæð.

Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00 - 17:30.  

Rúmgóð og björt 124 fm íbúð með aflokuðum suðursvölum, fallegt útsýni. 
Íbúðin er á 2. hæð í vönduðu viðhaldslitlu lyftuhúsi. Þrjú rúmgóð herbergi 
og björt suðurstofa, eldhús er opið við stofu. Þvottahús innan íbúðar.  
Verð 40,9 milljónir. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús í dag milli kl. 18.00 - 18:30 

Glæsileg um 113 fm endaíbúð með sérinngangi og sólpalli. Þrjú rúmgóð 
herbergi og björt opin stofa við eldhús. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Stutt í óspilta náttúru, skóla, leikskóla, íþróttir, sund og fl.  
Frekari upplýsingar veitir Gunnlaugur, 617 5161. 

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laugateigur 6 - glæsileg 3ja.

Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.  

Sérlega mikið endurnýjuð og falleg 3ja herbergja íbúð í kj. Íbúðin er um 76 
fm og er með sérinngangi. Íbúðin sjálf hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. 
nýtt baðherbergi, gólfefni, eldhús o.fl. Húsið er nýlega steinað, frárennsli 
endurnýjað, nýleg rafmagnstafla o.fl. Frábær staðsetning við Laugardal-
inn. Verð 33,0 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

OPIÐ HÚS

Miðholt – Efri sérhæð með bílskúr.

Efri sérhæð  í tvíbýlishúsi og bílskúr.  Eignin er skráð 175,2 fm.  Íbúðar-
rými 144 fm og bílskúr 31,2 fm.  Byggingarár er 1992.  Skv teikningu eru 
í húsinu 3 svefnherbergi, stofa og sjónvarpshol.  Eldhús, þvottahús og 
baðherbergi.  Bílskúrnum hefur verið skipt og er hluti hans notaður sem 
svefnherbergi. Á  hæðinni eru tvennar svalir til suðurs og vesturs og frá 
þeim mikið útsýni.  Einnig er afgirtur sólpallur að austanverðu.  Laus til 
afhendingar.  V. 45,9 m.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi



BÍLAR &
FARARTÆKI

POLARIS Ips razer xp 1000. Árgerð 
2015, ekinn 2 Þ.KM, sjálfskiptur. 
33”DEKK, FULLHLAÐINN 
AUKABÚNAÐI, skoðar skiptiVerð 
4.790.000. Rnr.232541.er á staðnum 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

MERCEDES BENZ Sprinter. Árgerð 
2005, ekinn 220 Þ.KM, dísel, 20 
manna . Verð 3.900.000. Rnr.194255 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

GLÆSILEGUR SPARNEYTINN 
!

Audi A3 Sportback 07/2013 ek 15 
þ.km (einn eig) Sjálfskiptur 2 gangar 
af dekkjum , verð nú 3.3 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Suzuki Vitara DDIS - Nýir bílar! 
Árgerðir 2016. Sjálfsk. Dísel. 4x4. 
Mjög vel útbúnnir bílar. Eigum bíla 
á staðnum. Verð aðeins 4.990.000kr. 
Raðnr 158335. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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 2014, ekinn 36 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.190.000. 
Rnr.991425.

Kia cee’d EX world cup edition. Árgerð 
2015, ekinn 28 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.290185. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrð.

FORD Mondeo titanium station. 
Árgerð 2012, ekinn 128 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.550.000. 
Rnr.991665.

CHEVROLET Captiva 7 sæta. Árgerð 
2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.170024.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BMW 520 D M -Sport, 3/2014, ek 3 
þús km, sjsk, dísel, ásett verð 7.990 
þús, er á staðnum, raðnr 151958.

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

MERCEDES-BENZ CITAN 109 CDI 
Árgerð 2014 ek. 27 þ.km. Dísel, krókur, 
topplúga Verð kr. 2.490.000 + VSK 
Uppl. í s. 899 8191

DEKURBíLL - LíTIð EKINN !
VW Polo 1,4 comfortline. 2010, tveir 
eigendur, ekin 50. þús km. 5 gíra, 
ný vetradekk fylgja, ný skoðaður, 
dekurbíll. verð. 1.600.000,- Uppl. í s. 
8223322

 Bílar óskast

BíLL ÓSKAST á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

 Hjólhýsi

Til sölu: Vel með farið Caravelair 
Osiris 480 hjólhýsi árgerð 2007, pallur 
og verkfæraskúr ásamt stórri leigulóð 
á besta stað í hjólhýsabyggðinni á 
Laugarvatni. Verð 3,3 milljónir. Uppl. 
821 7513

 Vinnuvélar

BíLALYFTUR- DEKKjAVéLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

FRáBÆR DEKKjATILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

TEcHKING 
VINNUVéLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

 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
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Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

 Bílaleiga

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR
Skoda, Partner, Berlingo, Clio, Megane, 
og fleiri Nánar á Facebook: Ódýrir 
Díselbílar Sími: 534-0000

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GARðAUMSjÓN
Ódýr alhliða garðyrkja. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 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

 Bókhald

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

MASALA EHf. 
NÝSMÍðI oG VIðHALD.

Getum bætt við okkur verkefnum 
gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald. Erum farnir 
að taka niður tímapantanir f. 
sólpallasmíði f. sumarið 2016.

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAfLAGNIR oG 
DyRASÍMAkERfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

StAðGREIðUM oG LÁNUM 
út Á: GULL, DEMANtA, 

VöNDUð úR oG MÁLVERk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kAUPUM GULL -  
jÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 til bygginga

HARðVIðUR tIL 
HúSAByGGINGA. SjÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

 Verslun

NÝ SENDING koMIN!
WE-VIBE 4 - Unaðstæki ársins 
fyrir pör mörg ár í röð. Viamax 
fullnægingarkremið sem virkar, 50 
Shades of Grey vörurnar og allt 
það vinsælasta í dag. Millifærsla, 
greiðslukort og netgíró.Sendum um 
allt land www.hush.is

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

 Atvinnuhúsnæði

tIL LEIGU
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

fyRStI MÁNUðUR fRÍR 
 www.GEyMSLAEItt.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

GEyMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

SUMARtILBoð
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

ATVINNA

 Atvinna í boði

VöRUBÍLStjÓRI
Bjössi ehf óskar eftir vörubílstjóra 
á 4 öxla Man vörubíl, beinskiptan. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Uppl. í s. 696 6676 Bjössi & 899 
8201 Skúli eða bjossi@bjossi.is

SAMHjÁLP
óskar eftir öflugum 

einstaklingi á aldrinum 40 
+++ í símasölu á dagvakt. Góð 
laun í boði. Tölvufærni og góð 

íslenskukunnátta áskilin. 

Upplýsingar í s. 611-5020. frá 
kl.10-18 alla virka daga eða á: 

bakvinnsla@samhjalp.is

Sumarstarfsmenn óskast að vinna við 
gluggaþvott, mikil vinna framundan. 
Bílpróf skilyrði. Umsóknir sendist á 
glersyn@glersyn.is

 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

RAfVIRkjAR  
ÓSkA EftIR VINNU 

S. 780-1000
Rafvirkjar með menntun og 
reynslu, aðstoðarmenn við 

rafvirkja með reynslu og ungir 
menn sem hafa lokið námi 

erlendis og vilja vinna til að fá 
reynslu. Erum einnig með aðra 

iðnaðar.- og verkamenn. 

Verkleigan S. 780-1000 eða 
vinna@verkleigan.is

VANtAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA EðA 
jÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20327 – Sala. Um er að ræða timburhús 56 m² að grunnfleti með millilofti 
sem reiknast um 7 m² en er um 25 m². Húsið er fullklárað að utan og 
veggir að innan eru klæddir með gipsi og loft eru panelklædd. Á gólfi 
er 22mm gólfplötur. Húsið er án endanlegra gólfefna innréttinga og 
innihurða. Rafmagn er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er 
klætt að utan með 32mm bjálkaklæðningu. Það er einangrað með 200mm 
steinull í gólfi , 150mm ull í útveggjum og þak er einangrað með 200mm 
ull. Gluggar eru allir með tvöföldu k-gleri.
Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson í síma 899 5163 
og Ríkiskaup í síma 530 1400.
Tilboðseyðublað og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í 
afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 24. maí 2016 þar 
sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, staðsett 
á lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja og byggt af 

nemendum og kennurum FSS síðastliðið skólaár.

Til Sölu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í raðhús að  
Laugarholti 3a á Húsavík.

15814 – Til sölu raðhús að Laugarholti 3a á Húsavík, Norðurþingi.

 Um er að ræða húseign á tveimur hæðum. Húsið er byggt árið 1974. 
Stærð húsnæðisins er 263,6 m² og stærð lóðarinnar 3.049,0 m² sem er 
leigulóð og sameiginleg með húsunum númer 3b, 3c,og 3d samkvæmt 
Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá. Brunabótamat er kr. 58.250.000.- og 
fasteignamat  kr.  26.950.000.-. Húsnæðið þarfnast einhvers viðhalds og 
endurnýjunar. Eigandi þekkir ekki nógu vel til ástands eignarinnar og því 
er mikilvæg að bjóðendur kynni sér ástand hennar. Eignin er í útleigu 
með þriggja mánaða uppsagnarfresti.
 Húseignin er til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum 
um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

 Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
 Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 24. maí 2016 þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

fasteignir



Endalaust

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817 365.is * Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. 

**Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 

 Nánari upplýsingar á 365.is

2.990 KR.**
ÓTAKMARKAÐ TAL, 
SMS OG NÚ Í FYRSTA 
SINN ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

ENDALAUST
GSMNET

Þú getur hringt, sent sms 
og vafrað um á netinu 
áhyggjulaust.

Endalaus og 
áhyggjulaus 
Internetáskrift.
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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5 8 7 2 4 9 3 6 1

9 6 1 3 8 7 5 2 4

1 9 2 4 3 6 7 5 8

7 3 4 5 9 8 2 1 6

8 5 6 7 1 2 4 3 9

3 1 7 4 5 2 8 6 9

4 5 2 9 6 8 7 3 1

6 8 9 1 3 7 2 4 5

7 2 1 6 4 3 9 5 8

5 4 6 7 8 9 3 1 2

9 3 8 2 1 5 4 7 6

8 6 4 3 9 1 5 2 7

1 7 5 8 2 4 6 9 3

2 9 3 5 7 6 1 8 4

4 2 1 5 7 9 6 8 3

3 5 8 4 6 1 9 7 2

6 7 9 2 3 8 4 1 5

7 9 3 6 4 5 8 2 1

8 1 5 9 2 3 7 4 6

2 4 6 8 1 7 3 5 9

9 6 2 7 5 4 1 3 8

5 3 4 1 8 6 2 9 7

1 8 7 3 9 2 5 6 4

9 1 4 6 2 5 8 3 7

6 2 7 8 3 4 1 9 5

3 5 8 9 7 1 6 4 2

5 3 2 1 8 7 9 6 4

8 4 9 3 6 2 5 7 1

7 6 1 4 5 9 2 8 3

1 8 5 7 4 6 3 2 9

2 7 3 5 9 8 4 1 6

4 9 6 2 1 3 7 5 8

1 5 7 3 2 8 4 6 9

2 6 3 9 7 4 5 8 1

4 8 9 6 5 1 2 7 3

6 2 4 1 8 7 9 3 5

9 7 1 2 3 5 6 4 8

8 3 5 4 6 9 7 1 2

3 9 8 5 4 6 1 2 7

5 4 2 7 1 3 8 9 6

7 1 6 8 9 2 3 5 4

1 7 3 5 9 6 8 2 4

4 6 8 7 1 2 5 9 3

2 5 9 3 4 8 7 6 1

9 2 6 4 3 7 1 5 8

3 8 7 6 5 1 9 4 2

5 1 4 8 2 9 6 3 7

8 3 1 9 6 4 2 7 5

6 4 2 1 7 5 3 8 9

7 9 5 2 8 3 4 1 6

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Hæg breytileg átt og víða léttskýjað í dag, en suðvestan gjóla og þykknar upp 
norðvestan til síðdegis. Hiti allt að 13 stigum sunnanlands yfir hádaginn en 
heldur svalara norðanlands.

LÁRÉTT
2. íþrótt
6. hljóm
8. þvottur
9. mas
11. kringum
12. umstang
14. drykkjarílát
16. skóli
17. vafi
18. umfram
20. pfn.
21. snudda

LÓÐRÉTT
1. mats
3. pot
4. reiðufé
5. fát
7. græn baun
10. þreyta
13. gerast
15. göngulag
16. skraf
19. mun

LAUSN

LÁRétt: 2. golf, 6. óm, 8. tau, 9. mal, 11. um, 12. 
stúss, 14. bikar, 16. ma, 17. efi, 18. auk, 20. ég, 21. 
snuð.
LÓðRétt: 1. dóms, 3. ot, 4. lausafé, 5. fum, 7. mat-
baun, 10. lúi, 13. ske, 15. rigs, 16. mas, 19. ku.

Plasthnífapör! Þau líta 
kannski út fyrir að vera 
sárasaklaus, en í raun er 

hnífurinn rosalega beittur 
og gaffallinn 

stórhættulegur!

Svona þegar ég hugsa um 
þetta, þá eru plasthnífapör 

lítið annað en vopn. Gæti 
ég varið mig með plast-

hnífapörum? Já, absalútt!

Gæti ég drepið 
einhvern með 

plasthnífapörum?! 
Alveg pottþétt!

Nei mamma, ég held 
við gistum ekki á 
tjaldsvæðinu í ár. 

Verðum bara á bílnum 
og keyrum heim eftir 

ættarmótið.

… og hvernig er það, 
ætli börn hafi ekki 
óvart stórslasað 

einhvern með 
plasthnífapörum í 

gegnum tíðina?

Já, sonur 
sæll?

Uu … sorrý 
memmig, 

en ég 
held ég sé 
týndur …

Nú, hvar 
ertu?

Sko ég var á 
leiðinni niðrí 
Nexus, þegar 

ég gleymdi mér 
aðeins og svo 
allt í einu er ég 

bara kominn 
eitthvað …

Ókei, farðu út í kant og 
reyndu að skima eftir 

kennileitum.

Allt í lagi, 
bíddu …

… fann eitt

Solla mín, er í 
lagi með þig?

Mér líður alls 
ekki vel.

Heldurðu að 
þú þurfir að 

æla?

Nei.

Eða, já. Æi, þú veist. 
Skiptir engu. 

Þessir glænýju 
skór voru hvort 

eð er dálítið ljótir.

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
!

Wei Yi (2.706) vann glæsilegan 
sigur á David Navara (2.730) í 
níundu umferð Tata Steel-mótsins 
í Wijk aan Zee.

15. g5! fxg5 16. Rxg5! Rd4 17. 
Dd1 hxg5 18. Bxg5 Be7 19. Be3! 
(miklu betra en 19. Bh6) 19. … Bf6 
20.h6 He7 21. hxg7 Hxg7 22. Dh5 
Be6 23. Bh6 Bf7 24. Bxg7! Bxh5 
25. Bxf6+ Kf8 26. Bxd8 Re2+ 
27. Kb1 Rxg1 28.Bxc7! og svartur 
gaf. Afar kraftmikil taflmennska.

Hvítur á leik
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-AFTENPOSTEN

FRANKENSTEIN
Ballett í beinni

18. maí í Háskólabíói

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

FORSALA
HAFIN

BAD NEIGHBORS 2 6, 8, 10

CAPTAIN AMERICA 3D 6, 9

CAPTAIN AMERICA 10:25

RATCHET & CLANK 5:50 ÍSL.TAL

MAÐUR SEM HEITIR OVE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:20
CRIMINAL   KL. 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40

CAPTAIN AMERICA 3D                     KL. 5:30 - 7 - 8:35 - 10:10
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 5:30 - 8:35
CAPTAIN AMERICA 2D VIP   KL. 5:30 - 8:35
CRIMINAL   KL. 8 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40 - 8
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20

BAD NEIGHBOURS 2  KL. 5:50 - 8 - 10:20
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:10
CRIMINAL   KL. 5:30 - 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40 - 8 - 10:30

CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:15 - 8:15
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 9
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

BAD NEIGHBOURS 2  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:10

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

94%

KEVIN COSTNER, RYAN REYNOLDS,
GARY OLDMAN OG TOMMY LEE JONES.

Sýnd með íslensku tali

Ævar Vísindamaður, Steinn Ármann Magnússon og 
Laddi ásamt fjölda annarra úrvalsleikara

TRI-CITY HERALD


ABOUT.COM


TOTAL FILM


THE TELEGRAPH


MM

92%

FRÁBÆR GRÍNMYND

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Ardennes ENG SUB   18:00, 22:00  
Room   17:45   
Anomalisa   18:00 
The Witch / Nornin   20:00 
Louder than bombs   20:00   
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00 
Mia madre   22:15  
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

 HÁDEGISTÓNLEIK AR
ÁST OG ÁRÆÐNI

RANNVEIG KÁRADÓTTIR SÓPRAN
HRÖNN ÞRÁINSDÓTTIR PÍANÓ

Þriðjudag 10. maí · kl. 12.15 · Norðurljósasal Hörpu
Aðgangseyrir: 1500 kr. 

Frítt inn fyrir eldri borgara, öryrkja og námsmenn

Fluttar verða aríur 
og ljóð eftir Duparc, 
Wolf, Schubert, 
Bizet og Puccini

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur
 
hvar@frettabladid.is

9. maí 2016
Dans
Hvað? Tango Milonga Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær? 20.00
Hvar? Sólon Bistro, Bankastræti 7, 
2.  hæð
Frír kynningartími í argentínskum 
tangó klukkan 20.00 og síðan 
er dansað til klukkan 23.00 við 
gullaldartangó í bland við tangó 
nuevo. Engin danskunnátta nauð-
synleg og ekki þarf að mæta með 
dansfélaga.

Sýningar
Hvað? Myndlistarsýning
Hvenær? 9.00
Hvar? Turninn, Smáratorgi
Guðlaug Friðriksdóttir hefur 
opnað sýningu á olíumálverkum í 
anddyri á annarri hæð í Turninum, 
Smáratorgi. Sýningin stendur til 
1. júlí 2016 og er opin til klukkan 
17.00 á virkum dögum.

Hvað? Icelandic Sagas: The Greatest 
Hits
Hvenær? 20.00
Hvar? Norðurljós, Hörpu
Sýningin Íslendingasögurnar fer 
fram í Hörpu þar sem farið er í 
gegnum þjóðararf hinna íslensku 
fornbókmennta. Leyfið sög-
unum að hrífa ykkur, uppfræða 
og skemmta – og komist að því 
hvað það merkir að kasta bláum 
brókum upp í opið geðið á fólki. 
Sýningin er á ensku og miðaverð er 
4.900 krónur.

Hvað? Könnunarleiðangur til Koi
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Sjálfstætt framhald af verkinu MP5 
sem sýnt var í Tjarnarbíói á síðasta 
leikári. Spandex-geimfararnir Ísak 
og Vilhjálmur eru sendir í leið-
angur til Koi þar sem jörðin er að 
deyja. Þar á að byggja nýtt heimili 
fyrir mannkynið en á leiðinni 
er bankað á hurð geimskipsins. 
Miðaverð er 3.900 krónur.

Uppákomur
Hvað? Að refsa „druslum“ með barn-
eignum
Hvenær? 20.00
Hvar? Kex hostel
Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt 
við stjórnmálafræðideild Háskóla 
Íslands, og Steinunn Rögnvalds-
dóttir, félags- og kynjafræðingur, 
gáfu á síðasta ári út bókina Rof: 
Frásagnir kvenna af fóstur-
eyðingum. Nú er hafin vegferð til 
þess að breyta núverandi lögum 
um fóstureyðingar en lögin eru 
rúmlega 40 ára gömul og takmarka 
rétt kvenna til að ráða yfir eigin 
líkama. Silja Bára og Steinunn 
ræða fóstureyðingar og baráttuna 
fyrir fullum sjálfsákvörðunarrétti 

kvenna í íslensku og alþjóðlegu 
samhengi.

Fyrirlestrar
Hvað? Hönnuðir + stór markaðs-
fyrirtæki (t.d. IKEA) = hórdómur eða 
velgengni?
Hvenær? 20.00
Hvar? Kaldalón, Hörpu
Sigga Heimis flytur erindið Hönn-
uðir + stór markaðsfyrirtæki (t.d. 
IKEA) = hórdómur eða velgengni. 
Sigga Heimis er flestum kunn 
en hún hefur verið í fremstu röð 
íslenskra hönnuða um árabil. Hún 
hefur meðal annars starfað sem 
hönnunarstjóri Fritz Hansen sem 
framleiðir til dæmis húsgögn eftir 
Arne Jacobsen, Poul Kjaerholm 
og Hans J. Wegner og hjá IKEA 
þar sem hún gegnir stöðu þró-
unarstjóra og sér um yfirhönnun 
í eldhús- og smávörudeild. Small-
Talks er fyrirlestraröð Hönnunar-
miðstöðvar Íslands í samstarfi við 
Listaháskóla Íslands og Hörpu. 
Frítt inn og allir velkomnir.

Ljósmyndasýningar
Hvað? Þögul leiftur – ljósmyndasýning 
Vesturfarasetursins

Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Þögul 
leiftur eftir sagnfræðinginn 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 
andlitsljósmyndun vestanhafs á 
tímum  vesturfaranna 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. Miða-
verð er 1.500 krónur.

Tvær ljósmyndasýningar standa nú yfir í Hörpu. FréTTablaðið/VilHelm

Sigga Heimis flytur fyrirlestur á Small-
Talks í dag. FréTTablaðið/STeFán
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OPIÐ ALLA LAUGARDAGA  Í MAÍ  KL. 11:00 - 15:00

HHHH 

 BENIDORM Í  

MAÍ Á HÓTEL BALÍ

HÁLFT FÆÐI 

VERÐ FRÁ 69.900 KR. M.V 4

*Athugið, með fyrirvara um prentvillur.

Hér er á ferðinni einstök sögu- og
menningarferð til Jerúsalem með
Sr. Hirti Magna Fríkirkjupresti.

VERÐ FRÁ 449.900 KR.
á mann í tvíbýli með hálfu fæði. 

21. SEPT.– 1. OKT. 2016        

LANDIÐ HELGA   
JERÚSALEM 

Einstök ferð til Balí þar sem ferðast er um eyjuna í 8 
daga og endar ferðin á dásamlegri strönd í afslöp-
pun í 3 nætur. Fararstjóri Halla Frímannsd.

VERÐ FRÁ 399.800 KR.
á mann í tvíbýli. 

21. OKT.  – 3. NÓV. 2016          AUKAFERÐ

DRAUMADVÖL Á 
BALÍ

Löng helgi í Dublin, eiga ljúfar stundir í góðra
vina hópi, upplifa ekta írska menningu og  
versla jólagjafir við Grafton Street.  
Fararstjórar Helgi og Guðrún.

VERÐ FRÁ 79.900 KR.
*á mann í tvíbýli með morgunverði.

HELGARFERÐ 24. - 27. NÓVEMBER 2016

ÍRLAND    
DUBLIN 

Berlín er af mörgum kölluð "New York" Evrópu.  
Þeir sem til þekkja segja að það sé hægt að finna
allt í Berlín. Komdu með okkur í helgarferð til Berlínar.
Fararstjóri; Marie Krüger

VERÐ FRÁ 89.300 KR.
*á mann í tvíbýli með morgunverði.

NÓVEMBER OG DESEMBER 2016

ÞÝSKALAND   
BERLÍN

ÚRVAL BORGA OG ÆVINTÝRAFERÐA  

Ferð sem sameinar strandarlíf við fagra 
strönd og upplifun á framandi 
slóðum. 8 nætur á Hua Hin og  
3 nætur í Bangkok.
Fararstjóri; Kristján Steinsson

HÉR ER ÞITT AUSTURLENSKA ÆVINTÝRI!  

KYNNINGARVERÐ FRÁ 

298.900 KR.*

*á mann í tvíbýli með morgunverði.

THAILAND - ÓTRÚLEGT KYNNINGARVERÐ          

BANGKOK - HUA HIN 3. - 15. NÓVEMBER   2016

Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. staðsett 
alveg við ströndina í Roquetas de Mar.  
Góð herbergi, hægt að fá sjávarsýn gegn 
gjaldi. Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.  21. – 28. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 103.000 kr.

Roquetas de Mar

HESPERIA SABINAL HHHH Við StröndFæðiNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA / HÁLFT FÆÐI MALLORCA

Góðar íbúðir staðsettar við Santa Ponsa 
ströndina um 300 metrum frá miðbæ 
Santa Ponsa. Verslanir, kaffihús og 
veitingastaðir eru í göngufæri. 

Santa Ponsa

VISTA CLUB HHH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi 17. – 24. maí  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 87.200 kr.

FæðiNet Strönd 150 mSkemmtidagskrá

Gott fjögurra stjörnu hótel staðsett  
í miðbæ Palma Nova. Hótelið er
nútímalegt með helstu þægindum.  
150 metrar eru að San Matías ströndinni. 

Palmanova

ROSA DEL MAR HHHH

VERÐ FRÁ 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í stúdíó  
með hálfu fæði.   23.–30. ágúst    
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 163.900 kr.

Fæði Strönd 150 mNet

MALLORCA

Skemmtidagskrá

Sértilb
oð! 

Brottför  

21. júlí

Nútímaleg fjögurra stjörnu gisting við 
hliðina á Maspalomas golfvellinum. Í 
nágrenni við hótelið eru veitingastaðir 
og barir.  AÐEINS BÓKANLEGT Í MAÍ

Maspalomas

VITAL SUITES HHHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
svítu með morgunverði 22.–29. júní.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 106.900 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / SVÍTA

Fallegt íbúðarhótel í Puerto Rico sem  
er í um það bil 20 mín akstur frá ensku 
ströndinni.  Hótelið er í 10 mín göngu-
fjarlægð frá ströndinni í Puerto Rico. 

Enska ströndinn

MARINA BAYVIEW HHH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
íbúð með sjávarsýni 24.–31. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 88.000 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / SVÍTA

MALLORCA

Einföld gisting sem staðsett er við 
ströndina í bænum Santa Ponsa. Í boði 
eru íbúðir með einu eða tveimur svefnh. 
Frábær kostur fyrir stærri fjölskyldur. 

Palma Nova

PORTOFINO/SORRENTO HH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi 24. – 31. maí.   
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 74.900 kr.

Strönd 800 m

MALLORCA / FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUNA

Frábær gisting sem býður upp á stúdíó  
og íbúðir með 1 svefnherbergi. 
Aðbúnaður eins og hann gerist  
bestur fyrir alla aldurshópa. 

Alcudia

VIVA TROPIC HHHH

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
stúdíó íbúð. 28. júní – 5. júlí. Verð á 
mann m.v. 2 fullorðna 109.900 kr.

Strönd 200 mFæðiBarnaklúbburNet

Frábært hótel fyrir fjölskyldur. Stór og  
skemmti  legur sundlaugagarður með  
renni braut um. Skemmti dagskrá fyrir  
börn og fullorðna. Eingöngu allt innifalið.

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 25. ágúst. – 1. sept.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 125.900 kr.

Roquetas de Mar

MEDITERRANEO PARK HHHH Við StröndAllt innifaliðNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA LÚXUS / ALLT INNIFALIÐ

FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUR / ALLT INNIFALIÐ

Vinsælasta fjölskyldugisting ÚÚ. 
Sundlaugagarður með rennibrautum  
og frábæru barnasvæði. Eingöngu allt  
innifalið. Alveg við strönd. 

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 30. júní – 7. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 119.900 kr.

Roquetas de Mar

ZORAIDA GARDEN HHHH Allt innifalið Net Við StröndSkemmtidagskrá

HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA LÁGA 
VERÐIÐ. FLEIRI VERÐDÆMI OG  
FJÖLSKYLDUSTÆRÐIR Á UU.IS  
 
INNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG,  
GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, 
FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA  
OG HANDFARANGUR.

Góð smáhýsi í hjarta Ensku strandar- 
innar. Svæðið er frábært fyrir barna-
fjölskyldur. Fjölbreytt skemmti dagskrá 
og vatnaleiksvæði.

Meloneras

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Kid suite 
með 2 svefnh.  13.–21. júlí. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna í einu svefnh. 107.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 50 mBarnaklúbbur

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI

Sértilb
oð!

Brottför  

22. júní 

NÝTT  

í sölu

KANARÍ MALLORCAALMERÍA

ÞÚ KEMST Í SÓLINA  
FYRIR AÐEINS  
59.000 KR.

Sértilb
oð!  

Brottfarir
  

17. &
 24. maí

HHH 

 TENEFIFE Í MAÍ  

Á PALM BEACH 

VERÐ FRÁ 89.900 KR. M.V 4

Porto Drach er flott íbúðarhótel í Porto  
Cristo í göngufæri að ströndinni. Sund- 
laug og aðstaða til sólbaða. Í nágrenni  
við hótelið eru veitingastaðir og barir. 

PORTO CRISTO

PORT DRACH HHHH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi.  24. – 31. maí. 
NR. 1 á trip advisor í Porto Cristo

Fæði Strönd 150 mNet

MALLORCA / ALLT AÐ SEX MANNS 



OPIÐ ALLA LAUGARDAGA  Í MAÍ  KL. 11:00 - 15:00

HHHH 

 BENIDORM Í  

MAÍ Á HÓTEL BALÍ

HÁLFT FÆÐI 

VERÐ FRÁ 69.900 KR. M.V 4

*Athugið, með fyrirvara um prentvillur.

Hér er á ferðinni einstök sögu- og
menningarferð til Jerúsalem með
Sr. Hirti Magna Fríkirkjupresti.

VERÐ FRÁ 449.900 KR.
á mann í tvíbýli með hálfu fæði. 

21. SEPT.– 1. OKT. 2016        

LANDIÐ HELGA   
JERÚSALEM 

Einstök ferð til Balí þar sem ferðast er um eyjuna í 8 
daga og endar ferðin á dásamlegri strönd í afslöp-
pun í 3 nætur. Fararstjóri Halla Frímannsd.

VERÐ FRÁ 399.800 KR.
á mann í tvíbýli. 

21. OKT.  – 3. NÓV. 2016          AUKAFERÐ

DRAUMADVÖL Á 
BALÍ

Löng helgi í Dublin, eiga ljúfar stundir í góðra
vina hópi, upplifa ekta írska menningu og  
versla jólagjafir við Grafton Street.  
Fararstjórar Helgi og Guðrún.

VERÐ FRÁ 79.900 KR.
*á mann í tvíbýli með morgunverði.

HELGARFERÐ 24. - 27. NÓVEMBER 2016

ÍRLAND    
DUBLIN 

Berlín er af mörgum kölluð "New York" Evrópu.  
Þeir sem til þekkja segja að það sé hægt að finna
allt í Berlín. Komdu með okkur í helgarferð til Berlínar.
Fararstjóri; Marie Krüger

VERÐ FRÁ 89.300 KR.
*á mann í tvíbýli með morgunverði.

NÓVEMBER OG DESEMBER 2016

ÞÝSKALAND   
BERLÍN

ÚRVAL BORGA OG ÆVINTÝRAFERÐA  

Ferð sem sameinar strandarlíf við fagra 
strönd og upplifun á framandi 
slóðum. 8 nætur á Hua Hin og  
3 nætur í Bangkok.
Fararstjóri; Kristján Steinsson

HÉR ER ÞITT AUSTURLENSKA ÆVINTÝRI!  

KYNNINGARVERÐ FRÁ 

298.900 KR.*

*á mann í tvíbýli með morgunverði.

THAILAND - ÓTRÚLEGT KYNNINGARVERÐ          

BANGKOK - HUA HIN 3. - 15. NÓVEMBER   2016

Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. staðsett 
alveg við ströndina í Roquetas de Mar.  
Góð herbergi, hægt að fá sjávarsýn gegn 
gjaldi. Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.  21. – 28. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 103.000 kr.

Roquetas de Mar

HESPERIA SABINAL HHHH Við StröndFæðiNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA / HÁLFT FÆÐI MALLORCA

Góðar íbúðir staðsettar við Santa Ponsa 
ströndina um 300 metrum frá miðbæ 
Santa Ponsa. Verslanir, kaffihús og 
veitingastaðir eru í göngufæri. 

Santa Ponsa

VISTA CLUB HHH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi 17. – 24. maí  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 87.200 kr.

FæðiNet Strönd 150 mSkemmtidagskrá

Gott fjögurra stjörnu hótel staðsett  
í miðbæ Palma Nova. Hótelið er
nútímalegt með helstu þægindum.  
150 metrar eru að San Matías ströndinni. 

Palmanova

ROSA DEL MAR HHHH

VERÐ FRÁ 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í stúdíó  
með hálfu fæði.   23.–30. ágúst    
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 163.900 kr.

Fæði Strönd 150 mNet

MALLORCA

Skemmtidagskrá

Sértilb
oð! 

Brottför  

21. júlí

Nútímaleg fjögurra stjörnu gisting við 
hliðina á Maspalomas golfvellinum. Í 
nágrenni við hótelið eru veitingastaðir 
og barir.  AÐEINS BÓKANLEGT Í MAÍ

Maspalomas

VITAL SUITES HHHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
svítu með morgunverði 22.–29. júní.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 106.900 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / SVÍTA

Fallegt íbúðarhótel í Puerto Rico sem  
er í um það bil 20 mín akstur frá ensku 
ströndinni.  Hótelið er í 10 mín göngu-
fjarlægð frá ströndinni í Puerto Rico. 

Enska ströndinn

MARINA BAYVIEW HHH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í  
íbúð með sjávarsýni 24.–31. ágúst.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 88.000 kr.

Net Fæði Strönd 1 km

KANARÍ / SVÍTA

MALLORCA

Einföld gisting sem staðsett er við 
ströndina í bænum Santa Ponsa. Í boði 
eru íbúðir með einu eða tveimur svefnh. 
Frábær kostur fyrir stærri fjölskyldur. 

Palma Nova

PORTOFINO/SORRENTO HH

VERÐ FRÁ 59.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi 24. – 31. maí.   
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 74.900 kr.

Strönd 800 m

MALLORCA / FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUNA

Frábær gisting sem býður upp á stúdíó  
og íbúðir með 1 svefnherbergi. 
Aðbúnaður eins og hann gerist  
bestur fyrir alla aldurshópa. 

Alcudia

VIVA TROPIC HHHH

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
stúdíó íbúð. 28. júní – 5. júlí. Verð á 
mann m.v. 2 fullorðna 109.900 kr.

Strönd 200 mFæðiBarnaklúbburNet

Frábært hótel fyrir fjölskyldur. Stór og  
skemmti  legur sundlaugagarður með  
renni braut um. Skemmti dagskrá fyrir  
börn og fullorðna. Eingöngu allt innifalið.

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 25. ágúst. – 1. sept.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 125.900 kr.

Roquetas de Mar

MEDITERRANEO PARK HHHH Við StröndAllt innifaliðNet Skemmtidagskrá

ALMERÍA LÚXUS / ALLT INNIFALIÐ

FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUR / ALLT INNIFALIÐ

Vinsælasta fjölskyldugisting ÚÚ. 
Sundlaugagarður með rennibrautum  
og frábæru barnasvæði. Eingöngu allt  
innifalið. Alveg við strönd. 

Verð frá 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli 
með öllu inniföldu 30. júní – 7. júlí.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 119.900 kr.

Roquetas de Mar

ZORAIDA GARDEN HHHH Allt innifalið Net Við StröndSkemmtidagskrá

HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA LÁGA 
VERÐIÐ. FLEIRI VERÐDÆMI OG  
FJÖLSKYLDUSTÆRÐIR Á UU.IS  
 
INNIFALIÐ Í VERÐI ER FLUG,  
GISTING, ÍSLENSK FARARSTJÓRN, 
FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA  
OG HANDFARANGUR.

Góð smáhýsi í hjarta Ensku strandar- 
innar. Svæðið er frábært fyrir barna-
fjölskyldur. Fjölbreytt skemmti dagskrá 
og vatnaleiksvæði.

Meloneras

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í Kid suite 
með 2 svefnh.  13.–21. júlí. Verð á mann  
m.v. 2 fullorðna í einu svefnh. 107.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 50 mBarnaklúbbur

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI

Sértilb
oð!

Brottför  

22. júní 

NÝTT  

í sölu

KANARÍ MALLORCAALMERÍA

ÞÚ KEMST Í SÓLINA  
FYRIR AÐEINS  
59.000 KR.

Sértilb
oð!  

Brottfarir
  

17. &
 24. maí

HHH 

 TENEFIFE Í MAÍ  

Á PALM BEACH 

VERÐ FRÁ 89.900 KR. M.V 4

Porto Drach er flott íbúðarhótel í Porto  
Cristo í göngufæri að ströndinni. Sund- 
laug og aðstaða til sólbaða. Í nágrenni  
við hótelið eru veitingastaðir og barir. 

PORTO CRISTO

PORT DRACH HHHH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með einu svefnherbergi.  24. – 31. maí. 
NR. 1 á trip advisor í Porto Cristo

Fæði Strönd 150 mNet

MALLORCA / ALLT AÐ SEX MANNS 



Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 The Middle
07.40 Two and a Half Men
08.05 2 Broke Girls
08.25 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Project Runway
10.55 Who Do You Think You Are
11.35 Á fullu gazi
11.55 Mike & Molly
12.15 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.05 Britain’s Got Talent
15.00 ET Weekend
15.40 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.05 Mike & Molly
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
19.08 Ísland í dag
19.20 The Goldbergs
19.40 Grand Designs. House of the 
Year
20.35 Lóa Pind. Battlað í borginni
21.15 Outlander
22.10 Game of Thrones
23.00 Vice 4
23.35 Empire  Önnur þáttaröðin 
um tónlistarmógúlinn Lucious 
Lyon og fjölskyldu hans sem lifir 
og hrærist í tónlistarbransanum 
þar sem samkeppnin er afar hörð. 
00.20 11/22/63
01.15 Major Crimes  Þriðja serían af 
þessum hörkuspennandi þáttum 
sem fjalla um lögreglukonuna 
Sharon Raydor sem er ráðin til að 
leiða sérstaka morðrannsókna-
deild.
02.00 Covert Affairs
02.40 Crimes That Shook Britain
03.30 A.D.: Kingdom and Empire
04.55 The Brink
05.20 Ballers
05.45 The Middle
06.10 Two and a Half Men

17.15 The Amazing Race 
18.00 Drop Dead Diva 
18.40 One Born Every Minute 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.35 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
21.25 The Originals 
22.05 iZombie 
22.50 Who Do You Think You Are? 
23.50 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
00.35 The Originals 
01.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.15 Get Low
11.00 Boyhood
13.40 Hungry Hearts
15.35 Get Low
17.20 Boyhood
20.05 Hungry Hearts  Dramatísk 
mynd frá árinu 2014 sem segir frá 
Jude og Minu sem nýlega hafa 
eignast son. Mina byrjar smám 
saman að sýna áráttuhegðun sem 
gæti stefnt syninum í lífshættu. 
Segja má að línan milli móðurástar 
og þráhyggju sé rauði þráðurinn 
í þessu spennuþrungna sálfræði-
drama, en Mina einangrar son sinn 
frá umheiminum og neitar meðal 
annars að koma honum í venju-
bundna heilbrigðisskoðun. Hún fær 
yfirvöld upp á móti sér og um leið 
lendir unnusti hennar og barnsfaðir 
á milli steins og sleggju í málinu.
22.00 The Company You Keep
00.00 X-Men  Fyrsta myndin í 
hinum geysivinsæla kvikmynda-
bálki um ofurmennahópinn sem 
saman gengur undir nafninu 
X- mennirnir. Myndin fjallar um 
það sem kann að gerast í nánustu 
framtíð þegar útvalinn hópur fólks 
fær tiltekna hæfileika með hjálp 
læknavísindanna. Hér er teflt á 
tæpasta vað en hvað gerist þegar 
eitthvað fer úrskeiðis? 
01.45 Killer Joe
03.30 The Company You Keep

16.35 Eurovisionfararnir 2016 
17.05 Eyðibýli 
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 
20.05 Attenborough níræður 
21.00 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Eldsmiðjan 
23.05 Kastljós 
23.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.20 Dr. Phil
09.00 America’s Next Top Model
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
17.15 The Late Late Show
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
23.10 The Late Late Show
23.50 Girlfriends’ Guide to Divorce
00.35 The Good Wife
01.20 Elementary
02.05 Hawaii Five-0
02.50 Limitless
03.35 The Tonight Show
04.15 The Late Late Show
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.15 Raising Hope
18.40 2 Broke Girls
19.00 Friends
19.25 Cougar Town
19.50 Sjálfstætt fólk
20.25 Léttir sprettir
20.50 Heilsugengið
21.20 The Lottery
22.05 Person of Interest
22.45 Nikita
23.30 Friends
23.50 Sjálfstætt fólk
00.30 Léttir sprettir
00.50 Heilsugengið
01.20 The Lottery
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Wells Fargo Championship 
13.00 Golfing World  
13.50 Wells Fargo Championship 
18.50 Golfing World  
19.40 PGA Tour - Highlights 
20.35 PGA Tour 

07.00 Bournemouth - WBA 
08.40 Man. City - Arsenal 
10.20 Liverpool - Watford 
12.00 Real Madrid - Valencia 
13.40 Ingolstadt - Bayern München 
15.20 HK - Keflavík 
17.00 Norwich - Man. Utd. 
18.40 Tottenham - Southampton 
20.20 Miami - Toronto 
22.10 Barcelona - Espanyol 
23.50 Inter Milan - Empoli

07.10 Fylkir - Breiðablik 
08.55 Pepsímörkin 2016 
10.25 Víkingur R. - Stjarnan 
12.10 Middlesbrough - Brighton 
13.50 Verona - Juventus 
15.30 Fylkir - Breiðablik 
17.15 Víkingur R. - Stjarnan 
19.00 Pepsímörkin 2016 
20.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
21.00 Messan 
22.15 Spænsku mörkin  
22.45 UFC Fight Night: Overeem vs. 
Arlowski 
01.05 UFC Now 

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
MÁNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 22:00
THE COMPANY YOU KEEP
Ungur blaðamaður kemst á 
snoðir um dvalarstað manns 
sem hefur verið á flótta undan 
yfirvöldum í mörg ár og 
einsetur sér að komast að 
sannleikanum.

 | 21:15
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.

 | 20:30
BATTLAÐ Í BORGINNI
Spennandi þáttasería með Lóu Pind sem hefur í vetur fylgst 
með fimm kraftmiklum ungmennum af erlendum uppruna 
æfa sig fyrir danskeppni þar sem bestu streetdansunglingar 
Íslands battla til sigurs. 
 

 | 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.
 

LOKAÞÁTTUR

07.00 Brunabílarnir 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Ævintýri Tinna 
08.25 Kalli á þakinu 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  
09.47 Víkingurinn Viggó 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur 
10.55 UKI 
11.00 Brunabílarnir 
11.22 Latibær 
11.45 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.23 Kalli á þakinu 
12.45 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  
13.45 Víkingurinn Viggó 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur 
14.55 UKI 
15.00 Brunabílarnir 
15.22 Latibær 
15.45 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.23 Kalli á þakinu 
16.45 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  
17.45 Víkingurinn Viggó 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur 
18.55 UKI 
19.00 Ferðin til tunglsins

Svampur 
Sveinsson  
kl. 10.24, 14.24 
og 18.24

9 .  m a í  2 0 1 6   m Á N U D a G U R22 m e N N i N G   ∙   F R É T T a B L a ð i ð



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Doritos sósur
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Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

Maxi Popp Red Bull 
orkudrykkur 250 ml.

Pizza ostur Orka 500 ml.BuglesRjómaostur

EKKERT EÐLULEGA GOTT

Maxi Pes Doritos sósur

OG ALLT HITT FYRIR GOTT KVÖLD

Uppskrift að frábærri helgi!

PoppMaxi PMaxii

LAYS
SALTED/PAPRIKA/SOURCREAM 175GR

399
kr.
pk.
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1 pakki rjómaostur

1 krukka Doritos-sósa

Rifinn ostur

Rjómaostur settur í eldfast mót, 

Doritos-sósu hellt yfir og rifnum 

osti stráð yfir. Bakað við 

180 gráður þar til ostur

er orðinn gullinbrúnn

6 Á VERÐI 4

1099
kr.
pk.

TILBOÐ

DORITOS 170 G – NACHO CHEESE, 
COOL AMERICAN OG SWEET CHILLI

229
kr.
pk.

TILBOÐ

+2 V
er

ð

PEPSI 2L.



Birting lýsingar
RARIK151235 

Útgefandi: RARIK ohf., kennitala 520269-2669, Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík

RARIK ohf. hefur birt lýsingu, dagsetta 6. maí 2016. Lýsingin er birt í tengslum 
við umsókn útgefanda um að skuldabréf í framangreindum flokki verði tekin  
til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. Lýsingin hefur verið staðfest  
af Fjármálaeftirlitinu.

Lýsingin er gefin út rafrænt á íslensku. Hún er birt á vefsíðu RARIK á slóðinni 
https://www.rarik.is/skjolrarik og verður aðgengileg þar í tólf mánuði frá 
staðfestingu hennar. 

Taka til viðskipta 

Útgefandi hyggst sækja um töku skuldabréfaflokksins til viðskipta á Aðalmarkaði 
Nasdaq Iceland hf. Verði umsóknin samþykkt mun verða tilkynnt um fyrsta 
viðskiptadag með skuldabréfin með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.

Nafnverð útgáfu

Gefin hafa verið út skuldabréf að nafnvirði 7.660.000.000 íslenskra króna og er 
heildarstærð flokksins hin sama. Öll skuldabréfin hafa verið seld. Skuldabréfin 
eru gefin út rafrænt hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð í 20.000.000 kr. einingum. 
Auðkenni skuldabréfaflokksins í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland hf. verður 
RARIK151235. ISIN númer bréfanna er IS0000026565. 

Reykjavík, 9. maí 2016
Stjórn RARIK ohf.  

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Í síðustu viku kom út myndband 
við lagið Creation með Seven Lions 
ásamt íslensku hljómsveitinni Vök.

Seven Lions er amerískur raftón
listar maður og plötusnúður sem 
hefur spilað á mörgum helstu raf
tónlistarhátíðum Bandaríkjanna 
auk þess að hafa unnið með og 
endurhljóðblandað lög með 
nokkrum fjölda þekktra tónlistar
manna, eins og Florence and the 
Machine og Röyksopp.

Vök er eitt heitasta bandið á 
landinu um þessar mundir og 
hefur verið að spila hér og þar um 
heiminn.

„Hann finnur okkur í gegnum 
plötufyrirtækið sitt og biður 
okkur um að senda sér demó af 
þessu lagi. Við sömdum demó og 
sendum honum og hann valdi það 

úr nokkrum. Hann fílaði okkar 
best,“ segir Margrét Rán Magnús
dóttir, söngkona Vakar, spurð að 
því hvernig þetta samstarf hafi 
komið til.

Myndbandið við lagið var fram
leitt af Tjarnargötunni og leikstýrt 
af Adda Atlondres og Frey Árna
syni. Díana Rut Kristinsdóttir 
leikur síðan í því.

En hvað er svo fram undan hjá 
Vök?

„Við erum að vinna að nýrri 
plötu sem ætti að koma út snemma 
á næsta ári, bara í janúar. Við erum 
að fara tvisvar til útlanda í sumar. 
Við vorum á mánaðar ferðalagi í 
febrúar og mars, fórum til tíu eða 
ellefu landa í Evrópu og það var 
rosa gaman.“
stefanthor@frettabladid.is

Vök og Seven 
Lions saman  
í eina sæng

Seven Lions fann hljómsveitina í gegnum plötufyrirtæki sitt en hljómsveitin Vök hefur verið starfandi frá árinu 2013 og á rætur 
að rekja til Músíktilrauna líkt og svo margar íslenskar hljómsveitir. Mynd/RogieR BoogaaRd

(5-6 skammtar)
3 litlar sætar kartöflur
1 rauðlaukur
4 hvítlauksrif
2 tsk. mexíkóskt chillíkrydd
½ tsk. paprikukrydd
½ tsk. cumin
½ tsk. maldonsalt
3 ½ bolli vatn
1 grænmetisteningur
1 dós (400 g) svartar baunir (skol-
aðar)
1 dós (400 g) hakkaðir tómatar í 
dós)
½ bolli kínóa
safi úr lime

Byrjið á því að afhýða og skera sætu 

kartöflurnar í litla bita og hakka 
niður rauðlaukinn.

Hitið 1 msk. af olíu í rúmgóðum 
potti og steikið kartöflur og rauð
lauk við meðalháan hita í um það 
bil 5 mínútur.

Bætið öllum öðrum hráefnum, 
fyrir utan limesafann, í pottinn og 
látið sjóða við vægan hita í 25 mín
útur.

Hrærið annað slagið í pottinum 
á meðan. Setjið í skálar og kreistið 
limesafa yfir. Berið fram með góðu 
brauði.

Rétturinn er sniðugur til dæmis til 
þess að nota í nesti út vikuna!

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com.

Grænmetisréttur 
með kínóa og sætum 
kartöflum
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skólAjógúrT
HollArI 
Í fjÖLskyLdusTÆRÐ SYKURMINNI

8,5g kolvetni
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Skólajógúrt er nú sykurminni og 
uppfyllir viðmið Skráargatsins um 
sykurmagn í jógúrt. 

Veldu það sem hentar 
þinni fjölskyldu. 
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Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Heimsþekktu amerísku 
heilsurúmin frá Spring Air.

Nú í Dorma

Fáanlegt í stærðunum 120/140/160/180 x 200 cm

Spring Air REGENCY  
heilsurúm með classic botni

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

• Fimm svæðaskipt  
pokagormakerfi

• Tvöfalt gormakerfi

• Hægindalag í yfirdýnu

• Silkiblandað bómullar
áklæði

• Steyptur svampur í köntum

• Sterkur botn

Aðeins  209.925 kr.

Kynningartilboð 180 x 200 cm

Fullt verð: 279.900 kr.

Komdu og leggstu  
í draumarúmið!
Regency er sérlega vandað heilsurúm frá 
Spring Air, einum þekktasta rúmafram-
leiðanda Bandaríkjanna.

Gerðu kröfur um gæði – Spring Air stenst þær.

 

Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  |  www.dorma.is

LÁTTU
DRAUMINN 

RÆTAST

Komdu í Dorma

Val um svart eða hvítt PU leður 

eða grátt áklæði á botni.

Aðeins  63.920 kr.

Tilboð 

120 x 200 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Nature’s Rest heilsu- 

dýna með Classic botni.

Stærð: 120x200 cm.

· Svæðaskipt pokagormakerfi

· Burstaðir stálfætur

· Sterkur botn, val um 3 liti

· 320 gormar pr. fm2

· Góðar kantstyrkingar

Yankee Candle 

ilmur mánaðarins

Ilmur maímánaðar  – 25% AFSLÁTTUR

Fluffy Towels

20%
AFSLÁTTUR

af  120 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar 
á www.dorma.is

„Að taka þátt í Söngvakeppni sjón-
varpsins var virkilega skemmtilegt 
og krefjandi verkefni, ég gerði mér 
enga grein fyrir því hversu mikil 
vinna fer í það að búa til 3 mínútna 
atriði í kringum eitt lag, ég varð hálf 
heltekin af verkefninu og hugsaði 
um lítið annað. Ferlið var líka ótrú-
lega skemmtilegt og lærdómsríkt, 
ég kynntist alveg helling af frábæru 
fólki sem kemur að keppninni,“ segir 
Alda Dís Arnardóttir, 22 ára söng-
kona úr Snæfellsbæ, en hún hafnaði 
í öðru sæti í úrslitum Söngvakeppni 
sjónvarpsins.

Mikil vinna er lögð í atriðin sem 
fram koma í söngvakeppni sjón-
varpsins, og þarf hver og einn kepp-
andi að leggja fram mikla vinnu til 
að atriðin verði sem flottust. Alda 
Dís þótti vera mjög líkleg til sigurs 
í keppninni í ár, en laut þó í lægra 
haldi fyrir atriði Gretu Salóme sem 
stígur á svið í Stokkhólmi 10. maí 
næstkomandi.

„Hefði ég unnið söngvakeppni 
sjónvarpsins væri ég stödd í Ósló 
núna að fara á stíga á svið eftir 
nokkra daga, það er auðvitað frekar 
svekkjandi að hugsa til þess. Fyrstu 
klukkutímana eftir að úrslitin voru 
kynnt var ég með kökkinn í háls-
inum en það leið auðvitað hjá. Ég 
lærði mjög mikið, sem ég kem til 
með að nýta mér næst þegar 
ég tek þátt,“ segir Alda 
Dís. Hún situr þó ekki 
heima aðgerða-
laus, en hún skellti 
sér í hringferð um 
landið sem hófst 
með tónleikum 
á Höfn í Horna-
firði síðastliðinn 
föstudag.

„Ég verð á ferð og flugi um landið 
næstu vikurnar ásamt þeim Guð-
mundi Reyni Gunnarssyni og 
Aroni Steinþórssyni. Guðmundur, 
eða Mummi eins og hann er oftast 
kallaður, er píanóleikari og tók þátt 
í Ísland Got Talent í ár. Hann komst 
í undanúrslitin þar sem hann stóð 
sig einstaklega vel. Mummi gaf út 
sína fyrstu sólóplötu, Various Times 
in Johnny’s Life, árið 2010. Aron er 
söngvari og gítarleikari í hljóm-
sveitinni Puffin Island. Hljóm-
sveitin, sem er indí/rokkhljóm-
sveit, var stofnuð 2015 og og hefur 
sent frá sér lög sem hafa náð góðum 
vinsældum en fyrsta plata hljóm-
sveitarinnar mun koma út í sumar. 

Þetta er frábært ævintýri og ég er 
alveg virkilega spennt, þar sem ég 
hef aldrei farið hringinn sjálf,“ segir 
Alda Dís, en hópurinn mun koma 
fram á fimmtán stöðum víðsvegar 
um landið.

Framundan er nóg um að vera hjá 
Öldu Dís en ásamt því að hafa gefið 
út nýtt lag í vikunni, er hún farin að 
semja tónlist með enskum textum.

„Nýjasta lagið mitt, Skilið við allt, 
kom út í vikunni. Það er frekar ólíkt 
öðrum lögum mínum og er mikið 
stuðlag. Svo reikna klárlega með 
að horfa á Eurovision og styðja við 
bakið á Gretu Salóme, hún hefur 
staðið sig ótrúlega vel og er fag-
maður fram í fingur góma. Það er 

enginn vafi á því að hún verður 
landi og þjóð til sóma þegar 

hún stígur á sviðið í Stokk-
hólmi,“ segir Alda Dís 

glöð og bjartsýn.
gudrunjona@frettabladid.is

Skellti sér í hringferð 
í staðinn fyrir 

Eurovision
Alda Dís Arnardóttir söngkona leggur í hringferð um landið ásamt 
þeim Guðmundi Reyni Gunnarssyni og Aroni Steinþórssyni.

Alda Dís ásamt þeim Guðmundi Reyni og Aroni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELM

Alda Dís   
Arnardóttir

FErðaplan öldu
9. maí - KópasKer 
9. maí - Þórshöfn 
10. maí - MÝVaTn
11. maí - óLafsfJörÐUr
13. maí - DranGsnes
14. maí - ÍsafJörÐUr
15. maí - BÚÐarDaLUr
19. maí - hVeraGerÐI
21. maí - GrInDaVÍK
26. maí - seLfOss
27. maí - ÞOrLÁKshöfn
28. maí - snÆfeLLsBÆr
30. maí - reYKJaVÍK
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Vantar fyrirtækið þitt gæða 
prentefni? Við bjóðum fjöl- 
breyttar lausnir hvort sem er í 
offset eða stafrænt. Komdu við 
í kaffisopa og við finnum leið 
sem hentar best hverju sinni.

PRENTVERK

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

HEILSU- 
KODDAR ROYAL

Royal Alexa sameinar aðlögun 
þrýstijöfnunarefnis og tvöföldu 

pokagormakerfis. 7 cm þrýsti-
jöfnunarefni í toppnum, smápoka-

gormakerfi í efra laginu sem aðlagast 
fullkomlega að líkamanum. Yfirdýnan er 

einnig með steyptum hliðarköntum sem 
gerir það að verkum að svefnflöturinn nýtist 

mun betur en ella.

Neðri gormarnir eru 17cm á hæð og alls 840 tals-
ins. Efri eru hinsvegar 7,5cm. og 609 að tölu. Þetta 

gerir það að verkum að lítil hreyfing er á milli svæða.

Royal Aviana er unnin úr þrýstijöfnunarefni sem aðlagast alveg að 
líkamanum og fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjóbak og háls. 

Einnig dreifir hún þyngd líkamans og myndast því enginn þrýstingur á rass, mjaðmir eða axlir.

Royal Corinna er millistíf dýna 
með 5 svæða pokagormakerfi 
og góðri mýkingu í toppnum. 

Gormarnir eru 18cm á hæð 
og 609 talsins sem gerir það 

að verkum að það er lítil 
hreyfing á milli svæða.
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ROYAL 

MAÍ TILBOÐ
25% AFSLÁTTUR!

GEL PAD MEMORY
14.030 kr.
Nú 10.523 kr.

LATEX
12.450 kr.

Nú 9.337 kr.

ALEXA
(153x200 cm)

212.980 kr.

MAÍTILBOÐ
159.735 kr.

CORINNA
(153x200 cm)

124.620 kr.

MAÍTILBOÐ
93.465 kr.

AVIANA
(153x200 cm)

164.400 kr.

MAÍTILBOÐ
123.300 kr.

ROYAL ALEXA

ROYAL AVIANA

ROYAL CORINNA

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

90x200 cm  105.826 kr. - nú 79.379 kr.
120c200 cm  128.733 kr. - nú 96.550 kr.

180x200 cm  202.990 kr. - nú 152.242 kr.

90x200 cm  83.709 kr. - nú 62.782 kr.
120x200 cm  98.036 kr. - nú 73.527 kr.

Ég reyni eftir fremsta megni 
að haga mér eins og ég sé 
fullorðin og einn liður í 

þeirri hegðun er fréttaáhorf. 
Það er fátt fullorðinslegra en 
að horfa á fréttir. Það besta við 
fréttir er að þulurinn fer stundum 
að hlæja eða mismælir sig, það 
gerist reyndar sjaldan en það 
er ein aðalástæðan fyrir því að 
fólk horfir á fréttir almennt. Það 
versta við fréttir er að það koma 
alltaf íþróttafréttir í lokin.

Áhugi minn á íþróttum hefur 
alltaf verið mjög takmarkaður. 
Ég er alin upp af listamanni og 
antisportista og sem barn fór ég 
á myndlistarnámskeð á sumrin 
á meðan hinir fóru á sundnám-
skeið. Ég man samt eftir að hafa 
suðað um að fá að fara í hand-
bolta. Ég var engu að síður sett í 
ballett. Ég átti semsagt aldrei séns 
og þið verðið að taka það með í 
reikninginn.

Ég er alls ekki að segja að íþrótt-
ir séu slæmar. Ég fíla að stunda 
íþróttir og íþróttafólk er frá-
bærar fyrirmyndir. Íþróttadeildir 
sjónvarpsstöðvanna sýna mjög 
fjölbreyttar fréttir af viðburðum 
sem ég hef því miður engan áhuga 
á, en ég veit þar af leiðandi hvað 
fullt af íþróttamönnum heitir, 
sem er flott. Það er gott að ég veit 
hvað þetta fólk heitir og hvað það 
er að hamast, þá get ég nefnilega 
haldið uppi samræðum við kær-
astann minn. En væri ekki gaman 
ef fleiri vissu hver Kogga keramik 
og Doddi dansari væru líka? Það 
væri kannski ekki vitlaust að hafa 
líka lista- og menningarfréttir í 
lok fréttatímanna og sýna beint 
frá opnunum á geggjuðum hand-
verkssýningum. Það eru nefni-
lega líka ógeðslega margir sem 
hafa áhuga á list og menningu, og 
þar er fullt af fyrirmyndum sem 
mættu gjarnan sjást í sjónvarpinu 
daglega.

Listafréttir
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