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Fréttablaðið í dag
skoðun Gegnum aldirnar hafa 
hetjurnar í sögunum verið úti-
legumenn, skrifar Guðmundur 
Andri. 13 

sport Ísland mætir með marga á 
EM sem hafa ekki komið við sögu 
í landsleik sem skiptir máli.  16

Menning Ný ópera um fótbolta 
og önnur um selsham 22

plús 2 sérblöð l Fólk  
 l  Fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

skólaMál Árið 2011 voru grunn-
skólakennarar á Íslandi 9.327. 

Ný rannsókn um þróun kennara-
stéttarinnar á næstu áratugum leiðir 
í ljós að eftir 35 ár, árið 2051, verði 
fjöldi grunnskólakennara kominn 
niður í 3.689.

Helgi Eiríkur Helgason meistara-
nemi og Stefán Hrafn Jónsson, 
prófessor við Háskóla Íslands, 
rannsökuðu samsetningu grunn-
skólakennara á Íslandi og skoðuðu 
þróun stéttarinnar.

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 
alls 4.531 starfandi kennari í grunn-
skólum landsins með kennslu-
réttindi. Á sama tíma voru 9.327 
Íslendingar með réttindi sem grunn-
skólakennarar. 

Samband íslenskra sveitarfélaga 
áætlar að eftirspurn eftir grunn-

skólakennurum aukist um tíund á 
næstu tuttugu árum. „Í ljósi þess að 
um helmingur grunnskólakennara 
starfar við grunnskólakennslu má 
leiða að því líkur að strax árið 2031 
verði orðinn mikill skortur á rétt-
indakennurum fyrir grunnskóla að 
öðru óbreyttu,“ segir Stefán Hrafn.

Árið 2012 tóku gildi ný lög um 
kennslu í grunnskóla. Til að fá leyfis-
bréf sem grunnskólakennari þarf 
fólk að klára fimm ára háskólanám í 
stað þriggja ára áður. Veruleg fækkun 
varð á fjölda útskrifaðra í kjölfarið. 

Árið 2015 útskrifuðust 87 einstak-
lingar með háskólapróf og leyfisbréf 
sem grunnskólakennari.

„Fátt ef nokkuð bendir til að fjöldi 
útskrifaðra kennara komi til með að 
aukast á næstu árum,“ segir Stefán 
Hrafn. - sa / sjá síðu 10

Spá miklum skorti á 
grunnskólakennurum
Ný rannsókn á þróun kennarastéttarinnar leiðir líkur að því að árið 2031 verði 
orðinn mikill skortur á réttindakennurum og að árið 2051 verði þeir orðnir nær 
þrefalt færri en árið 2011. Lengra kennaranám virðist hafa fælt fólk frá stéttinni. 

Í ljósi þess að um 
helmingur grunn-

skólakennara starfar við 
grunnskólakennslu má leiða 
að því líkur að strax árið 
2031 verði orðinn mikill 
skortur á réttindakennurum 
fyrir grunnskóla 
að öðru 
óbreyttu. 
Stefán Hrafn Jóns-
son, prófessor við 
Háskóla Íslands.

Beðið eftir að fá að borga  Svo mikið álag er á greiðsluvélarnar tvær á Þingvöllum að önnur vélin var biluð í gær þegar ljósmyndari Fréttablaðsins 
átti leið hjá. Svo mikil umferð er við bílastæðin að það þarf starfsfólk til að stýra henni og aðstoða ferðafólk. Sjá síðu 4. Fréttablaðið/anton 

lÍFið Reykjavíkurdóttirin Tinna, 
Bibbi bassaleikari Skálmaldar, Birg-
ir, trommarinn í Dimmu og Ernir í 
Ylju hafa stofnað hljómsveitina 
Kroniku.

Um tilurð hljómsveitarinnar segir 
Tinna að hún hafi fengið skilaboð 
frá Bibba þar sem henni var í raun 
tilkynnt að hún yrði söngkona í 
nýju bandi. – sþ / sjá síðu 30

Fjögur bönd 
bjuggu til barn

Viðskipti Mjólkurvinnslu Mjólku 
í Hafnarfirði verður lokað á næst-
unni og öll starfsemi flutt í húsnæði 
Kaupfélags Skagfirðinga á Sauðár-
króki og í afurðastöð MS í Búðardal.

Starfsfólk við fram-
leiðslu fékk upp-
sagnarbréf í apríl en 
þar á meðal er Björn 
Valur Ellertsson sem 
starfað hefur hjá 
fyrirtækinu í fjórtán 
ár. „Ég held að það 
sé enginn að fara 
norður með þeim.“ 

- snæ / sjá síðu 4

Mjólka flytur til 
Kaupfélagsins 

Biðröð á Þingvöllum



Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði
Garðtraktorar

í miklu úrvali

Gerir sláttinn auðveldari
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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

Veður

Hægviðri eða hafgola í dag og skýjað 
með köflum og líkur á síðdegisskúrum. 
Milt veður. SJÁ SÍÐU 20

Kenna Íslendingum að sigla

Menning „Fyrir okkur er mikill 
heiður að vera boðið að vera með 
viðburð í þessari búð. Þetta er þar 
sem allir vilja vera með bækurnar 
sínar í sölu og svo er mikill heiður 
að því að þeir vilji setja upp þenn-
an atburð sérstaklega fyrir okkur,“ 
segir Ragnar Jónasson rithöfundur.

Hann og Yrsa Sigurðardóttir rit-
höfundur lögðu leið sína til Lund-
úna í liðinni viku. Þar áttu þau 
samtal við fullan sal af gestum um 
íslenskar glæpasögur og sín eigin 
ritverk í bókabúð Waterstones-
keðjunnar á Piccadilly í London, 
sem er ein stærsta bókabúð í heim-
inum.

Ragnar hefur samið um útgáfu 
á bókum sínum í ellefu löndum 
og segir Ragnar að þeirra mest 
framandi sé ef til vill Armenía. 
„Það var einhver maður sem 
vildi hafa samband við mig og 
hann virtist hafa mikinn áhuga á 
íslenskum glæpasögum og hafði 
gefið út áður Arnald og Yrsu, að ég 
held. Þetta er sennilegast óvenju-
legasta landið og mest framandi 
landið,“ segir Ragnar. Hann segir 
þó að stærsti markaðurinn í ár 
sé Frakklandsmarkaðurinn. Þar 
hefur bók hans, Snjóblinda, verið 
gefin út í 21 þúsund eintökum og 
segir Ragnar að viðtökurnar hafi 
verið mjög góðar

Um leið og Ragnar var úti til að 
hitta fólk í bókabúð Waterstones 
hitti hann fulltrúa sjónvarps-
myndaframleiðendanna On the 
Corner sem hafa keypt kvik-
myndaréttinn á bókum hans og 
vinna nú að gerð framhaldsþátta. 
„Þeir sögðu að það væri mjög 
góður gangur í þessu ferli. Þeir 
eru að vinna í því núna að finna 

handritshöfund. Þeir eru búnir 
að sigta út einhvern hóp sem þeir 
eru að velja hinn eina rétta úr,“ 
segir Ragnar. On the Corner er 
ungt framleiðslufyrirtæki, ef til 
vill þekktast fyrir að hafa unnið 
til Óskarsverðlauna fyrir heim-
ildarmynd um Amy Winehouse.

Ragnar segir að framleiðendurn-
ir ætli að skoða þann möguleika 
að taka þættina upp á Íslandi, en 
handritshöfundurinn verði líkleg-
ast ekki íslenskur. „Ég veit ekki til 
þess að þeir séu að skoða íslensk 
nöfn.“ jonhakon@frettabladid.is

Armenar áhugasamir 
um íslenska krimma
Uppselt var á fund Yrsu Sigurðardóttur og Ragnars Jónassonar sem fram fór í 
einni stærstu bókaverslun heims í síðustu viku. Ragnar Jónasson nýtti tækifærið í 
ferðinni og ræddi við sjónvarpsþáttaframleiðendur. Hefur selt bækur til 10 landa.

Uppselt var þegar Ragnar Jónasson og Yrsa Sigurðardóttir ræddu íslenskar glæpa-
sögur, einkum sín eigin verk, við breska lesendur. 

Ragnar hefur selt bækur 
sínar til 11 landa. 

Bandaríkin
Bretland
Ítalía
Frakkland
Þýskaland
Kórea
Japan
Armenía
Pólland
Tyrkland
Ástralía

 Natasha og Jay Thompson González ásamt börnum sínum fjórum eru aftur komin til Íslands á skútunni sinni Messenger og nú til að kenna Íslend-
ingum að sigla. Fjölskyldan hefur síðastliðin sex ár búið í skútunni og siglt um heiminn. Fyrir tæpum tveimur árum komu þau til Íslands og höfðu 
hér vetursetu, fyrst í Reykjavík en svo á Ísafirði þar sem yngsti fjölskyldumeðlimurinn fæddist. FRéttablaðið/SteFán 

HeilbrigÐiSMÁl Nýgengi krabba-
meina og dánartíðni vegna þeirra 
hefur lækkað hjá báðum kynjum á 
undanförnum árum. 

Með nýgengi er átt við tíðni 
greininga á krabbameini.

Til ársins 2010 var stöðug hækk-
un á nýgengi krabbameina. Dánar-
tíðni var áður fremur stöðug en 
hefur frá aldamótum lækkað tölu-
vert.

Lára G. Sigurðardóttir, læknir og 
fræðslustjóri Krabbameinsfélags-
ins, segir að um sé að ræða óvæntan 
viðsnúning í þróun krabbameina 
hér á landi. 

„Um 2009 hafði tíðnin verið að 
hækka um eitt prósent á ári og séð 
var fram á að þróunin yrði þannig 
áfram. Núna sjáum við að sú spá er 
ekki að rætast,“ segir Lára.

Stærsti hluti lækkunar dánar-
tíðni hjá konum er meðal þeirra 
sem eru með brjóstakrabbamein 
en þriðjungs lækkun hefur orðið 
á síðustu þrjátíu árum. Rekja má 
lækkunina til leitarstarfs Krabba-
meinsfélagsins sem og mikilla 
framfara í meðferð.  

Hjá körlum munar mestu um 
tuttugu prósenta lækkun á dánar-
tíðni af völdum krabbameina í 
lungum og blöðruhálskirtli. 

Þennan góða árangur má þakka 
öflugu tóbaksvarnarstarfi undan-
farinna ára og fleiri skurðaðgerðum 
þar sem blöðruhálskirtillinn er 
fjarlægður. – þv

Færri deyja úr 
krabbameini og 
nýgengi lækkar 

Um 2009 hafði 
tíðnin verið að 

hækka um eitt prósent á ári 
og séð var fram á að þróunin 
yrði þannig áfram. Núna 
sjáum við að að sú spá er 
ekki að rætast.
Lára G. Sigurðar-
dóttir, fræðslustjóri 
Krabbameinsfélags 
Íslands.

lögreglUMÁl Alþjóðalögreglan 
Interpol lýsir eftir Íslendingnum Jóni 
Valdimar Jóhannssyni vegna afplán-
unar dóms. Í tilkynningu Interpol 
kemur fram að hann hafi gerst sekur 
um stórfellda líkamsárás, en það eru 
íslensk yfirvöld sem lýsa eftir honum.

Jón Valdimar er 32 ára gamall og 
samkvæmt upplýsingum Interpol er 
hann 87 kíló að þyngd og 1,76 metrar 
að hæð.

Árið 2008 hlaut Jón Valdimar 30 
daga skilorðsbundinn dóm á Íslandi 
fyrir umferðar- og fíkniefnalagabrot.

Interpol biðlar til þeirra sem hafa 
upplýsingar um Jón Valdimar að hafa 
samband við lögregluyfirvöld. – þv

Interpol lýsir 
eftir Íslendingi

Jón Valdimar 
Jóhannsson
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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

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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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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Fiskur vikunnar

Allur steinbítur,
ferskur og kryddlegin

 1.690 kr. kg.

30. maí – 3. júníHAFIÐ

FISKVERSLU
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Viðskipti Öll vinnsla fyrirtækisins 
Mjólku flyst í mjólkursamlag Kaup-
félags Skagfirðinga á Sauðárkróki 
og í afurðastöð MS í Búðardal innan 
tíðar. Framleiðslu Mjólku verður 
hætt í Hafnarfirði en starfsmenn 
við framleiðslu fengu uppsagnar-
bréf vegna þessa í apríl.

Árið 2009 keypti Kaupfélag 
Skagfirðinga, Mjólku og þar með 
sósuframleiðsluna Vogabæ sem 
framleiðir E. Finnsson sósur og 
Vogaídýfur. Kaupfélag Skagfirðinga 
á tíu prósenta hlut í MS, stærsta 
mjólkursamlagi landsins á móti 90 
prósenta hlut Auðhumlu sem er 
samvinnufélag bænda í mjólkur-
framleiðslu. Í úrskurði Samkeppnis-
eftirlitsins árið 2009 kom fram að 
afar náið samstarf væri á milli MS og 
KS en Þórólfur Gíslason kaupfélags-
stjóri væri varaformaður stjórnar 
MS og hefði tímabundið verið annar 
forstjóri MS. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins var hann settur sem 
slíkur til að „taka til í rekstrinum“.

Þegar Kaupfélag Skagfirðinga 
keypti Mjólku árið 2009 sagði í 
úrskurði Samkeppniseftirlitsins að 
með samrunanum hefðu fyrirtækin 
KS og MS nærri 100 prósenta mark-
aðshlutdeild á mjólkurmarkaði. Svo 
sagði: „Í ljósi þessa og með hliðsjón 
af stöðunni á markaðnum telur 
Samkeppniseftirlitið að samruninn 
raski samkeppni í skilningi 17. gr. 
samkeppnislaga og er samruninn 
andstæður markmiði samkeppnis-
laga.“ Undanþága í búvörulögum 
gerði það þó að verkum að Sam-
keppniseftirlitið gat ekki gripið inn 
í. Þó kom fram í úrskurðinum að líta 
beri á KS og MS sem einn og sama 
aðilann í viðskiptalegu tilliti.

Síðan þá hefur vörumerkið 
Mjólka verið til húsa í Hafnarfirði. 
Framleiðsla fetaosts Mjólku flyst 
innan tíðar í starfsstöð MS í Búðar-
dal og aðrar vörur verða framleiddar 

í mjólkursamlagi KS á Sauðárkróki. 
Leifur Grímsson, framkvæmdastjóri 
Mjólku, segir að þrátt fyrir þetta sé 
Mjólka enn í samkeppni við MS. 
„Mjólka er í raun bara vörumerki 
núna. Þetta bara snýst um hagræð-
ingu og þess háttar.“

Leifur segir að fyrirkomulagið sé 
ekki villandi fyrir neytendur og það 
sé ekki svo að verslun við Mjólku sé 
í raun verslun við MS. „Neytendur 
eru alls ekki að versla við þann 
sama, hvað meinarðu? Þó að KS 
eigi í MS þá erum við í samkeppni 
við þá, alveg klárt. Hins vegar varð-
andi fetaostinn þá er það rétt að 
við framleiðum hann í verksmiðju 
MS í Búðardal. Við leigjum okkur 
aðstöðu þar og ráðum bara fólk til 
að framleiða hann þar.“ 

Hann segir KS ráðast í breyting-
arnar til að nýta fjárfestingu sína 
betur. „Mjólka er og verður í sam-
keppni við MS, það er bara þannig.“

Starfsmenn á lager og í markaðs-
málum Mjólku hafa í einhverjum 
tilfellum tækifæri til að starfa áfram 
hjá fyrirtækinu. Starfsmenn í fram-
leiðslu fengu hins vegar uppsagnar-
bréf í apríl eins og áður segir. Björn 

Valur Ellertsson hefur starfað í fram-
leiðslu hjá Mjólku og Vogabæ í fjór-
tán ár. „Það eru ekki allir ánægðir 
með þetta. Þeir voru að reyna að fá 
flest af þessu starfsfólki til að koma 
með norður og prófa. Þeir hjá KS 
voru búnir að bjóðast til þess að 
fólk fengi frítt húsnæði og laun í 
þrjá mánuði á meðan fólk væri að 
átta sig á því hvort það vildi vera 
þarna eða ekki, en ég held að það sé 
enginn að fara þarna norður með 
þeim,“ segir Björn.

Hann segir að það hafi ekki staðið 
til hjá sér að skipta um vinnu þegar 
flutningurinn kom upp. „Það er kurr 
í starfsfólkinu.“ snaeros@frettabladid.is

Mjólka lokar og fer undir þak KS og MS
Búið er að segja upp starfsfólki Mjólku en starfsemi fyrirtækisins flytur á Sauðárkrók og í Búðardal. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins 
segir að um hagræðingu hjá Kaupfélagi Skagfirðinga sé að ræða. Kurr er í starfsfólki Mjólku sem þarf nú að finna sér nýja vinnu.

Fetaostur Mjólku verður eftirleiðis framleiddur hjá MS í Búðardal. Að sögn Leifs Grímssonar framkvæmdastjóra mun Mjólka 
leigja þar aðstöðu og ráða sér starfsfólk til að sinna framleiðslunni. FréttABLAðið/Pjetur

Undanþága búvörulaga í bága við samkeppni
Í úrskurði Samkeppniseftirlitsins árið 2009 segir að líta beri á 
MS og KS sem einn og sama aðilann í viðskiptalegu tilliti. Seta 
kaupfélagsstjórans í stjórn MS, staða hans sem tímabundinn 
forstjóri MS og markaðsráðandi staða fyrirtækjanna brjóti allt 
gegn samkeppnislögum.

Sökum ákvæða búvörulaga gildi þessi meginsjónarmið hins 
vegar ekki um afurðastöðvar í mjólkuriðnaði.

71. grein búvörulaga hljómar svo: „Þrátt fyrir ákvæði sam-
keppnislaga er afurðastöðvum í mjólkuriðnaði heimilt að 
sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli 

mjólkursamlaga að því er varðar framleiðslu einstakra mjólkur-
vara og hafa með sér annars konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði 
við framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða.“

Neytendur eru alls 
ekki að versla við 

þann sama, hvað meinarðu? 
Þó að KS eigi í MS þá erum 
við í samkeppni 
við þá, alveg 
klárt. 
Leifur Grímsson, 
framkvæmdastjóri 
Mjólku

kosningar Forsetaframbjóðendurnir 
Davíð Oddsson og Guðni Th. Jóhann-
esson, sem mælast efstir í skoðana-
könnunum, mættust í Eyjunni á Stöð 
2 í gær og er óhætt að segja að nýr tónn 
hafi verið sleginn í kosningabarátt-
unni.

Davíð Oddsson var í nær stöðugri 
sókn og veittist að Guðna. Þar snerist 
gagnrýnin meðal annars til afstöðu 
Guðna til Icesave-samningsins. 
Davíð vísaði í gamla grein frá 2009 og 
sagði hana sýna að Guðni hefði verið 
hlynntur því að greiða upp „skuldir 

óreiðumanna.“ Þegar Guðni neitaði 
fyrir slíkt sakaði Davíð hann um að 
reyna að hlaupast frá því að greina 
þjóðinni frá afstöðu sinni.

„Hvar ættum við að hefja 
umræðuna um Icesave,“ spurði Guðni 
á móti. „Eigum við að hefja hana í 
blaði Reykjavík Grapevine frá 2009 
eða eigum við að hefja hana með því 
að ræða það hvernig eftirlitsstofnanir 
brugðust hér? Hvernig margir ráða-
menn fögnuðu því sem var í gangi og 
kölluðu það tæra snilld? Mér finnst 
þetta ósanngjarnt.“

Davíð beindi næst spjótum sínum 
að Guðna vegna afstöðu hans til 
stjórnarskrárbreytinga og sakaði hann 
um að vilja „kollvarpa“ henni. Guðni 
sagðist eingöngu mæla með ákvæði í 
stjórnarskrá sem leyfir almenningi að 
koma að ákvörðunum með kosningu.

„Þú ert staðinn að því að reyna að 
hlaupa frá öllu saman,“ sagði Davíð.

„Hefur þú enga sómakennd?“ 
spurði Guðni þá og sagðist eingöngu 
tala um endurbætur á stjórnarskránni.

Viðtalið má finna í heild sinni á 
Visir.is – bös, ebg

Forsetaframbjóðendur tókust á um Icesave og stjórnarskrána 

Davíð Oddsson og Guðni th. jóhannesson tókust á í eyjunni sem er í umsjá Björns 
inga Hrafnssonar. FréttABLAðið/AntOn 
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NÁMSRÁÐGJÖF OG UPPLÝSINGAR: 
SÍMI 525 4444    
ENDURMENNTUN.IS

NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI

NÁMSLÍNUR ÁN EININGA

VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN

VIÐURKENNDUR BÓKARI

HUGUR OG HEILBRIGÐI 
- GERÐU GOTT LÍF BETRA

FJÁRMÁL OG REKSTUR
STAÐNÁM - FJARNÁM

 

TAKTU SKREFIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Á GRUNNSTIGI
LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

STAÐNÁM - FJARNÁM

NÁM Í UNDIRSTÖÐUATRIÐUM
HUGRÆNNAR ATFERLISMEÐFERÐAR

NÁM TIL LÖGGILDINGAR
FASTEIGNA- OG SKIPASALA

STAÐNÁM - FJARNÁM

 
 Á FRAMHALDSSTIGI

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI 

FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ
 

UMSÓKNARFRESTUR TIL 1. JÚNÍ 

FLESTAR NÁMSBRAUTIR ENDURMENNTUNAR ERU LÁNSHÆFAR

STAÐNÁM - FJARNÁM
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Mótmæla með glamúr og gleði

Samfélag Aðeins lítill hluti af ger-
endum í kynferðisbrotamálum sem 
eru á aldrinum 15 til 18 ára sækir 
sálfræðimeðferð á vegum Barna-
verndarstofu. Sérstaklega verður að 
skrá geranda til meðferðar og hún er 
honum eða fjölskyldu hans ekki að 
kostnaðarlausu. Þetta kemur fram í 
meistararitgerð Klöru Óðinsdóttur 
við lagadeild Háskóla Íslands.

„Ef börnin koma úr slæmum heim-
ilisaðstæðum þá eru litlar líkur á að 
málið fari eitthvert,“ segir Klara. Þetta 
er vegna þess að foreldrar barnungra 
gerenda geta hafnað sálfræðimeðferð 
eða sleppt því að sækjast eftir henni.

Rannsókn Klöru beindist að kyn-
ferðisbrotamönnum á aldrinum 
15 til 18 ára og þeim úrræðum sem 
þeim bjóðast eða þeir eru beittir í 
refsiskyni. Eins og Fréttablaðið hefur 
áður fjallað um er hópurinn að mestu 
leyti strákar en rannsóknir sýna að 
allt að þriðjungur kynferðisbrota sé 
framinn af einstaklingum undir sjálf-
ræðisaldri.

Klara segir að réttarkerfið geri ekki 
ráð fyrir því að hægt sé að dæma unga 
gerendur til meðferðar. „Algengasta 
refsingin í dag er skilorðsbundið 

fangelsi. Sakborningar upplifa jafn-
vel að þeir hafi sloppið og þolendur 
upplifa að brot þeirra séu órefsuð. Ég 
mæli með því að það verði hægt að 
dæma gerendur til sálfræðiþjónustu 
eða í stuðningshópa. Ég legg til að 
eitt af þessum úrræðum verði tekið 
upp í refsivörslukerfinu,“ segir Klara. 
Stuðningshópana, eða samtalshóp-
ana, hefur Klara skoðað en fyrirmynd 
þeirra er í Kanada og Bretlandi. Eftir 
því sem næst verður komist hafa þeir 
gefið góða raun.

„Kynferðisbrot eru þau sem snerta 
fólk einna mest og fólk upplifir þau 

jafnvel sem ógeðfelldustu brotin. Það 
er hætt við því að kynferðisbrota-
menn séu einangraðir og útskúfaðir í 
samfélaginu sem virðist vera áhættu-
þáttur í því að þeir brjóti af sér aftur. 
Það er mjög mikilvægt að endurhæfa 
þá og enduraðlaga að samfélaginu.“

Eins og áður segir fellur kostnaður 
við sálfræðimeðferð á fjölskyldur 
gerenda. Leiða má líkur að því að 
sú staðreynd hafi einhver áhrif í því 
að frá 2009 til 2013 fengu 53 börn 
sálfræðiþjónustu á vegum barna-
verndaryfirvalda vegna óæskilegrar 
kynferðislegrar hegðunar. Á sama 
tíma kemur fram í ársskýrslu barna-
verndar 2012 til 2013 að um fjörutíu 
til fimmtíu tilvik komi upp á ári þar 
sem einstaklingur á aldrinum tíu til 
átján ára sýnir af sér óviðeigandi kyn-
ferðislega hegðun í garð annars barns.

„Þegar verið er að breyta úrræðum 
og refsingum í kynferðisbrotum 
verður að taka tillit til þolenda og 
taka upplifun þeirra meira til greina 
en hefur verið gert. Það þarf að leita 
lausnar sem stuðlar að því að rétt-
lætistilfinningu þolenda sé fullnægt 
og sem hjálpar geranda.“ 
snaeros@frettabladid.is

Barnungir gerendur 
borga sjálfir meðferð
Ekki er hægt að dæma unga kynferðisbrotamenn til sálfræðimeðferðar. Skil-
orðsbundið fangelsi er algengasta refsingin. Meðferð er undir foreldrum komin.

Þegar verið er að 
breyta úrræðum og 

refsingum í kynferðisbrotum 
verður að taka tillit til 
þolenda og taka upplifun 
þeirra meira til 
greina en hefur 
verið gert.

Klara Óðinsdóttir 
lögfræðingur

Brasilía  Þátttakendur í Gay Pride í stærstu borg Brasilíu, Sao Paulo, nýttu tækifærið og mótmæltu nýjum 
tímabundnum forseta landsins, Michel Temer, í göngunni í gær.  Þetta er tuttugasta Gay Pride-hátíð 
borgarinnar en þema hennar er: „Lög um kynvitund, STRAX! Allir saman gegn transfóbíu.“ Stanslaus mót-
mæli hafa verið í Brasilíu síðan forsetinn tók við embættinu þann 13. maí síðastliðinn. NordicPhotos/AFP
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Útsala á erlendum bókum 
og völdum kaupfélagsvörum 
út maí í Bóksölu stúdenta 
á Háskólatorgi.
 

Útsala 
     50-70% afsláttur

umhverfismál Íslensk stjórnvöld 
ættu í ljósi skuldbindinga sam-
kvæmt nýjum loftslagssamningi 
Sameinuðu þjóðanna að taka alvar-
lega til skoðunar að lögfesta sjötta 
viðauka við Marpol-samninginn 
– alþjóðasamning um varnir gegn 
mengun frá skipum. Þar er fjallað 
um takmörkun á útblæstri, losun á 
sorpi og efnaúrgangi í sjó.

Þetta kemur meðal annars fram 
í minnisblaði Gísla Gíslasonar, 
hafnarstjóra Faxaflóahafna, um 
útblástur og landtengingar skipa 
sem hann kynnti á fundi stjórnar 
13. maí.

Í ljósi samningsins verða Íslend-
ingar að draga úr notkun jarðefna-
eldsneytis um 350 til 400 þúsund 
tonn á næstu fimmtán árum en 
þetta verður ekki gert nema með 
verulegum fjárfestingum í raf-
magni. Í þessu samhengi rekur Gísli 
tæknilegar lausnir við að koma á 
landtengingum skipa sem hægt 
er að koma á nú þegar og getur 
minnkað notkun á jarðefnaelds-
neyti og dregið úr útblæstri.

Í víðara samhengi segir Gísli að 
stærsta aðgerðin við að draga úr 
útblæstri skipa sé sjötti viðauki 
Marpol-samningsins – sem hefur 
skilað markverðum árangri innan 
sérstakra svæða (ECA) þar sem 
takmarkanir á útblæstri eru í gildi. 
Sífellt fleiri lönd hafa skoðað lög-
festingu viðaukans og fyrir liggja 
hugmyndir um útvíkkun svæðanna 
með því að ný hafsvæði falli undir 
ákvæði hans.

En hugmyndir um að ákvæðin 
gildi á hafsvæðinu við Ísland hafa 
ekki verið viðraðar, þó Ísland sé 
aðili Marpol-samningsins síðan 
1985. Allir viðaukar samningsins 

utan þess sjötta hafa öðlast gildi 
hér. Gísli gerir að tillögu sinni að 
umhverfislögsaga Íslands verði 
gerð að ECA-svæði, þannig að skip 
sem sigla innan efnahagslögsögu 
Íslands verði að uppfylla strangar 
reglur um efnainnihald eldsneytis.

„Verndun umhverfislögsögu 
Íslands er gríðarlega mikilvægt 
verkefni til verndunar á lífríki sjáv-
ar við Ísland. Ferillinn er sá að Við-
auki VI er fyrst innleiddur en hann 
leyfir í dag 3,5 prósent brennistein 
þ.e. svartolíu eins og hann er í 
dag. Um leið og hann hefur verið 
innleiddur er hægt að taka næsta 
skref, sem er að fá umhverfislög-
sögu Íslands (200 mílur) sam-
þykkta sem ECA-svæði þar sem 
hæsta leyfilega magn brennisteins 
í eldsneyti er 0,1% (það sama og 
er leyfilegt í höfnum). Þetta þýðir 
að einungis megi nota skipagas-
olíu (Marine Gas Oil) eða vistvænt 
eldsneyti á svæðinu,“ skrifar Gísli 
og áréttar að verið sé að vinna gegn 
súrnun sjávar og að efnaúrgangur 
frá óhreinum eldsneytisbruna fari í 
hafið – sem er risavaxið hagsmuna-
mál fyrir Ísland.

„Lítil almenn umræða hefur átt 

sér stað um aðkomu Íslands að 
regluverki viðaukans sem myndi 
takmarka verulega eða banna 
notkun á svartolíu sem eldsneyti 
á skip, en áskilja að nota hreinna 
eldsneyti,“ bætir Gísli við.

Minnisblaðið hefur verið sent 
Sigrúnu Magnúsdóttur, umhverfis- 
og auðlindaráðherra, með fullum 
stuðningi stjórnar Faxaflóahafna.
svavar@frettabladid.is

Banna ætti bruna svartolíu við Ísland
Ísland ætti að fullgilda viðauka alþjóðasamnings um takmörkun á útblæstri skipa innan íslenskrar landhelgi. Með því yrði tekið stórt 
skref til að vernda umhverfislögsögu Íslands og viðkvæmt lífríki innan hennar. Lítil umræða sögð vera um aðkomu Íslands að regluverki. 

Háspennutengingum þarf að koma upp í stærstu höfnum sem taka á móti skemmtiferðaskipum – ríkið þarf að koma að slíku 
verkefni. Fréttablaðið/VilHelm

Verndun umhverfis-
lögsögu Íslands er 

gríðarlega mikilvægt verk-
efni til verndunar á lífríki 
sjávar við 
Ísland.
Gísli Gíslason, 
hafnarstjóri 
Faxaflóahafna

Auðvelt að uppfylla ströng skilyrði?
l  Eimskip og Samskip uppfylla Viðauka VI við Marpol-samninginn, enda 

sigla skip félaganna innan ECA-svæða í Norður Evrópu að stórum hluta – 
en brenna svartolíu utan þeirra.

l  Sama gildir um stór skemmtiferðaskip sem sigla frá Ameríku og Evrópu.
l  Íslenski fiskiskipaflotinn brennir að mestu léttari skipaolíu (Marine 

diesel oil) þó einhver skip brenni svartolíu enn þá.
l  Með endurnýjun skipaflotans er mjög horft til að skipin brenni eldsneyti 

sem uppfyllir Viðauka VI – t.d. á það við um öll nýjustu skip HB Granda.

ferðaþjónusta Bílastæðagjald 
hefur verið lagt á við Þingvelli til 
þess að mæta auknum fjölda ferða-
manna. Einar Á. E. Sæmundsen, 
fræðslufulltrúi Þingvalla, segir að 
bílastæðin séu svo yfirfull að sam-
hliða gjaldtökunni þurfi nú starfs-
fólk til að stýra umferð um bíla-
stæðin og aðstoða ferðafólk.

„Þetta er í góðum framgangi skul-
um við segja. Það sem kemur okkur 
jákvæðast á óvart er að ferðamenn 
eru ekkert ragir við að borga stöðu-
mælagjöld. Við höfum varla hitt 
mann sem hefur muldrað yfir því,“ 
segir Einar.

Samkvæmt reglugerð forsætis-

ráðuneytisins kostar 500 krónur 
fyrir fólksbíl að leggja við Þingvelli. 
Jeppar greiða 750 krónur og hóp-
ferðabílar greiða á bilinu 1.500 til 
3.000 krónur.  

Raðir hafa myndast við greiðslu-
vélarnar og þegar Fréttablaðið bar 
að garði í dag hafði önnur vélin af 
tveimur bilað á efra stæði Þing-
valla. „Við höfum verið að keyra 
þetta af stað síðan í síðustu viku. 
Við höfum líka verið að læra á nýja 
rútínu með þessu, hvernig tækin 
virka úti á vettvangi, og reynt að 
skynja hvernig þetta leggst í ferða-
menn,“ segir Einar.

Starfsfólk hefur þurft að aðstoða 

ferðamenn vegna kortavandræða 
og við að skilja fyrirkomulagið. 
„Þetta hefur gengið alveg ágætlega 
gagnvart öllum sem vilja koma 
og borga. Það virðist ekki vera 
nein hindrun fyrir ferðamenn og 
aðra að borga en það hafa verið 
net truflanir að hrjá okkur á Þing-
völlum almennt og það hefur verið 
að stríða okkur inn á milli.“

Eins og áður segir hefur ekki 
komið til vandræða við að fá fólk 
til að borga. „Maður var búinn 
undir það ef menn færi að reka í 
rogastans yfir þessu en við höfum 
engan hitt sem hefur kvartað yfir 
því.“ – snæ

Enginn ferðamaður mótmælt bílastæðagjaldi á Þingvöllum 

Þingmaðurinn róbert marshall minntist á raðir við gjaldtækin á miðvikudag. Þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði í gær, sunnudag, var það sama uppi á 
teningnum og ein vélin biluð. Fréttablaðið/anton brink

Bretland Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, segir að 
gangi Bretland úr Evrópusamband-
inu (ESB) muni skapast meiriháttar 
efnahagsleg vandamál í kjölfarið í 
landinu.

„Ef við kjósum að ganga úr sam-
bandinu munum við finna fyrir 
efnahagslegum áhrifum þess án 
tafar og áralangri óvissu,“ sagði 
Blair. 

Blair segir að áhrifin muni sjást 
beint á atvinnu fólksins í landinu 
og lífskjörum.

Í skoðanakönnun sem gerð var 
fyrir The Observer meðal hagfræð-
inga kom fram að 88 prósent þeirra 
sem svöruðu telja að kjósi Bretar að 
ganga úr ESB muni það hafa skaðleg 
áhrif á efnahag landsins. 

Hagfræðingarnir svöruðu því að 
mikil óvissa gæti skapast innan 
hagkerfisins sem myndi leiða til 
minnkandi fjárfestinga.

Kosið verður um áframhaldandi 
aðild Bretlands að ESB þann 23. 
júní næstkomandi. - þv

Útganga úr ESB efnahagslegt stórslys

Samkvæmt nýlegri skoðanakönnun er meirihluti breta andvígur því að ganga úr 
eSb.  Fréttablaðið/ePa
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                                          fjórhjóladrifinn snillingur 
        með ríkulegan staðalbúnað. 

Meðaleyðsla er aðeins 5,7 l/100km sjálfskiptur.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.
Komdu og prófaðu. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

HVERT VILTU FARA, 
HVAÐ VILTU GERA?

SUZUKI S-CROSS, TIL Í ALLT!

SUZUKI S-CROSS, 
BEINSKIPUR, SJÁLFSKIPTUR,´FJÓRHJÓLADRIFINN, 

FRAMDRIFINN! 

 KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN !

VERÐ FRÁ KR. 
4.240.000 
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ALICANTE
Netverð á mann frá kr. 9.900 aðra leið m/sköttum og 
tösku.Flugsæti
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9.900
Aðra leið m/sköttum 

og tösku

fLóttameNN Yfir þrettán þúsund 
flóttamönnum hefur verið bjargað 
úr bátum á Miðjarðarhafinu í síðast-
liðinni viku.

Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna sagði frá því í gær að 
minnst sjö hundruð væri saknað í 
Miðjarðarhafinu. Um er að ræða fólk 
sem var á þremur skipum sem fórust 
á leið frá Líbíu til Ítalíu á síðustu 
dögum.

Fjöldinn allur af flóttamönnum 
freistar þess að ferðast sjóleiðina frá 
Afríku til Evrópu og eru bátarnir oftar 
en ekki yfirfullir og ekki traustir.

Hlýnandi veður á svæðinu er talið 
orsaka mikla fjölgun þeirra flótta-
manna sem ferðast yfir hafið.

Hátt í tvö hundruð þúsund flótta-
menn hafa komið til Evrópu frá 
Afríku og Mið-Austurlöndum það 
sem af er árinu. - þv

Sjö hundraða saknað í Miðjarðarhafi

Hlýnandi veður er talið orsaka 
mikla fjölgun flóttamanna sem 

ferðast yfir hafið. 

SkóLamÁL Ef ekkert verður að gert 
mun grunnskólakennurum fækka 
verulega á næstu árum og mikill 
skortur á grunnskólakennurum er 
líklegur eftir fimmtán ár. Eftir þrjá-
tíu ár hefur fjöldi réttindakennara 
helmingast frá því sem nú er. 

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
Helga Eiríks Helgasonar meistara-
nema og Stefáns Hrafns Jónssonar, 
prófessors við Háskóla Íslands. 
Þeir kynntu frumniðurstöður á 
ráðstefnu um íslenska þjóðfélags-
fræði á Akureyri nú fyrir skömmu.

Rannsóknin fjallar um samsetn-
ingu grunnskólakennara á Íslandi 
og var skoðað hvernig þróun stétt-
arinnar verði á næstu árum og ára-
tugum. 

Kemur þar fram að árið 2031 
verði grunnskólakennarar líklega 
6.880 og árið 2051 verði þeir aðeins 
3.689. „Það þarf að taka þessar vís-
bendingar mjög alvarlega. Með 
réttum aðgerðum má minnka veru-
lega líkur á því að alvarlegur kenn-
araskortur verði í framtíðinni,“ segir 
Ólafur Loftsson, formaður Félags 
grunnskólakennara.

Samkvæmt Hagstofu Íslands 
var árið 2011 alls 4.531 starfandi 
í grunnskólum landsins með 
kennsluréttindi. Á sama tíma voru 
9.327 Íslendingar með réttindi sem 
grunnskólakennarar. Samband 
íslenskra sveitarfélaga áætlar að 
eftirspurn eftir grunnskólakenn-
urum aukist um tíund á næstu tutt-
ugu árum. 

„Í ljósi þess að um helmingur 
grunnskólakennara starfar við 
grunnskólakennslu má leiða að 
því líkur að strax árið 2031 verði 
orðinn mikill skortur á réttinda-
kennurum fyrir grunnskóla að öðru 
óbreyttu,“ segir Stefán Hrafn.

Árið 2012 tóku gildi ný lög um 
kennslu í grunnskóla. Til að fá 
leyfisbréf sem grunnskólakennari 
þarf fólk að klára fimm ára háskóla-
nám í stað þriggja ára áður. Veruleg 
fækkun varð á fjölda útskrifaðra í 
kjölfarið. Árið 2015 útskrifuðust 87 
einstaklingar með háskólapróf og 
leyfisbréf sem grunnskólakennari. 
„Fátt ef nokkuð bendir til að fjöldi 
útskrifaðra kennara komi til með 
að aukast á næstu árum,“ segir 
Stefán Hrafn.

Ólafur segir ekki duga að ræða 
um stöðu kennara, nú þurfi stjórn-
málamenn að láta verkin tala. 
„Kennarastarfið þarf að verða álit-
legra en það er í dag. Það gerum 
við með því að laga starfsaðstæður 
kennara og stórbæta laun. Þegar 

Stefnir í 60 prósenta fækkun 
kennara á næstu áratugum 
Ef ekkert verður að gert mun kennurum fækka svo mjög á næstu áratugum að það jaðri við hættuástand. 

Grunnskólakennurum gæti fækkað stórlega verði ekkert að gert. Hér má sjá bekkjarkennara taka á móti nemendum sínum í 
þriðja bekk. Fréttablaðið/GVa 

3.689
verða kennarar árið 2051

6.880
verða kennarar árið 2031

9.327
voru kennarar árið 2011

Má leiða að því 
líkur að strax árið 

2031 verði orðinn mikill 
skortur á réttindakennurum 
fyrir grunnskóla.

Stefán Hrafn Jóns-
son, prófessor við 
Háskóla Íslands

Enn þá hefur enginn 
flokkur eða stjórn-

málaafl sett menntun 
barnanna okkar í forgang. 
Það er löngu tímabært að 
hætta að tala um þetta í 
fínum ræðum og 
koma þessu í 
framkvæmd.

Ólafur Loftsson, 
formaður Félags 
grunnskólakennara

borin eru saman þau störf sem 
krefjast háskólamenntunar eru 
kennarar á þó nokkuð lægri laun-
um en sambærilegar stéttir,“ segir 
Ólafur. 

„Þetta er þótt stjórnmálamenn 
og aðrir tali um það á hátíðarstund-
um að við þessu verði að bregðast. 
Þetta eru orðin tóm og enn þá hefur 
enginn flokkur eða stjórnmálaafl 
sett menntun barnanna okkar í 
forgang. Það er löngu tímabært 
að hætta að tala um þetta í fínum 
ræðum og koma þessu í fram-
kvæmd.“sveinn@frettabladid.is

kaNaDa Ríkisstjórn Justins Trud-
eau, forsætisráðherra Kanada, 
kynnti í apríl frumvarp sem gerir 
það löglegt að svipta sig lífi með 
hjálp lækna. Frumvarpið liggur nú 
fyrir kanadíska þinginu.

Samkvæmt frumvarpinu verður 
fólki með ólæknanlega sjúkdóma 
eða varanlega fötlun gert kleift að 
binda enda á líf sitt með aðstoð 
lækna, kjósi það svo.

Í júní í fyrra féll dómur í hæsta-
rétti Kanada þar sem bann við 
líknardrápi var talið brjóta gegn 
stjórnarskrárvörðum réttindum 
einstaklinga. Dómstóllinn gaf þing-
inu frest til 6. júní í ár til að breyta 
löggjöfinni. Að öðrum kosti gæti 
fólk með alvarlega og ólæknandi 
sjúkdóma farið fram á líknardráp.

Ekki ríkir einhugur um málið en 
frumvarpið verður að hljóta sam-
þykki á báðum stigum þingsins til 
að ná fram að ganga.  – þv

Stefna að 
lögleiðingu 
líknardráps

Justin trudeau, forsætisráðherra 
Kanada. Fréttablaðið/EPa

StjóRNSýSLa Ólöf Nordal innan-
ríkisráðherra hefur skipað Ársæl 
Guðmundsson í embætti skóla-
meistara Borgarholtsskóla frá 1. júlí. 

Ingi Bogi Bogason, aðstoðarskóla-
meistari og starfandi skólameistari, 
sendi starfsmönnum skólans til-
kynningu um þetta í gær. 

Tíu sóttu um stöðuna og var 
upphaflega gert ráð fyrir að Illugi 
Gunnarsson, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, myndi skipa í 
hana frá 1. apríl. 

Ársæll hefur starfað undanfarið 
sem verkefnastjóri í mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu og 
vegna tengsla hans við ráðuneytið 
var ákveðið að innanríkisráðherra 
skipaði í stöðuna. – jhh

Ársæll skipaður 
í embætti 
skólameistara  
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Fögnum íþróttasumrinu 
með nýrri árgerð, 2016-17

65” Samsung KS9005T

SamSUNgSEtRiD.iS

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

55” Samsung KS8005T 55” Samsung KS7005

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 
4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 
4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

Þetta merki er eingöngu 
notað fyrir vörur sem 
uppfylla efri mæligildi 
mynd- og hljóðgæða. 

Hátt dynamic svið (HDR), 
hámarks styrkleiki ljóss, 
svarti liturinn og breið 
litapalletta er þess á 

meðal. Einnig er merkið 
staðfesting á betri 

hljómgæðum. Framfarir í 
upplausn, skerpu, birtu, 
lit og hljóði hafa verið 
hraðar, en með þessu 

merki ættu flestir að sjá 
hvar mestu gæðin eru.
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Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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wwwhusfelag.is • husfelag@husfelag.is

VÖNDUÐ 
VINNUBRÖGÐ

Þorbjörn Þórðarson fréttamaður skrifaði grein í Frétta-
blaðið þann 19. maí undir heitinu „Steypa leiðrétt“.

Greinin er skrifuð til höfuðs grein undirritaðra 
frá 20. apríl síðastliðnum sem heitir „Hin stóra flétta 
hrægammastjórnarinnar“. Þorbjörn heldur því fram, að 
fullyrðingar greinarhöfunda um að Íslendingar hafi keypt 
kröfur í slitabú föllnu bankanna á eftirmarkaði og notað 
til þess fé úr skattaskjólum séu rangar. Þorbjörn segir að 
kröfuskrár fyrir alla bankana liggi fyrir og að samkvæmt 
ítarlegri greiningu Seðlabankans séu útlendingar raun-
verulegir eigendur um 95% allra krafna í slitabúin. Þetta 
segir Þorbjörn vera staðreynd en allt annað sé steypa.

Staðreyndin er sú að Seðlabankinn telur að 95% af 
kröfuhöfum bankanna séu erlendir aðilar og 5% innlendir. 
Bankinn hefur upplýst að mögulegt sé að innlendir aðilar 
séu í einhverjum mæli á bak við erlendu aðilana en það sé 
þó ekki þekkt. En hvaða huldumenn standa svo að baki 
þessum erlendu aðilum? Samkvæmt reglum Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, sem bankinn fylgir, ræður skráð heimilisfang 
þjóðerni hvers félags. Því má spyrja: Telst Wintris erlent 
eða íslenskt félag skv. skilgreiningu Seðlabankans? Sé 
svarið erlent er augljóst að stór hluti kröfuhafa er íslenskur. 
Ef ekki hins vegar er komin upp grafalvarleg staða því þá 
hefur Seðlabankinn legið á sömu upplýsingum og Panama-
skjölin hafa nú afhjúpað. Skorum hér með á Seðlabankann 
að upplýsa hvernig þessu er háttað.

Nöfn um 600 Íslendinga koma fyrir í Panama-skjöl-
unum einum og ljóst að hundruð ef ekki þúsundir félaga í 
skattaskjólum eru í eigu Íslendinga. Samkvæmt mati Þor-
bjarnar hafa þeir allir tilkynnt Seðlabankanum í heiðar-
leika sínum hverjir þeir eru. Trúi því hver sem vill.

Í grein sinni klykkir Þorbjörn út með því að segja að 
það sé ábyrgðarhluti að kynna rugl sem staðreyndir. Enn 
fremur gerir hann þá kröfu til menntaðs fólks að það kynni 
sér málin áður en það ryðst fram á ritvöllinn. Varðandi 
ábyrgðina hefði nú verið gott ef  forsetinn og Hrunráðherr-
arnir allir hefðu lagt saman tvo og tvo og varað þjóðina 
við ÁÐUR en steypan harðnaði en ekki loka augunum 
fyrir hinu augljósa uns allt varð um seinan. Varðandi 
kröfu Þorbjarnar um menntun og kynningu erum við 
henni sammála og teljum jafnvel að hún ætti að gilda fyrir 
ómenntaða líka, hverjir svo sem það eru.

Steypan stenst

Lýður Árnason 
læknir og vakt-
stjóri Lýðræðis-
vaktarinnar

Þórður Már 
Jónsson 
héraðsdómslög-
maður

Skorum hér 
með á 
Seðlabank-
ann að 
upplýsa 
hvernig 
þessu er 
háttað.

Það sem þessi 
kynslóð þarf 
á að halda er 
að skoða 
samfélagið 
sem við eldri 
kynslóðirnar 
höfum 
skapað og 
taka svo þá 
ákvörðun að 
gera betur. 

Nýstúdentarnir með hvíta kolla og sól-
skinsbros streyma út úr skólum landsins 
þessa dagana og það er svo sannarlega 
ástæða til þess að óska þeim öllum til 
hamingju með áfangann. Til hamingju 

með stúdentsprófið og tímamótin sem í því felast að 
vera þjóðfélagsþegnar sem geta hafið háskólanám 
eða annað sambærilegt framhaldsnám, fá að kjósa 
forseta lýðveldisins, kjósa sína fulltrúa til Alþingis 
Íslendinga og mega meira að segja kaupa sér bjór og 
annað áfengi þegar tvítugsaldrinum er náð. Þeim sem 
mest liggur á er meira að segja heimilt að skella sér í 
hjónaband, hlaða niður börnum, kaupa sér íbúð og 
stofna til skulda við íslenska bankakerfið allt að því 
inn í eilífðina. Allt eru þetta misstórir og mismikil-
vægir áfangar í lífi hvers og eins en engu að síður allir 
umhugsunarverðir.

Þessi unga kynslóð hugsar sig örugglega vel um. 
Það virðist hún nefnilega hafa gert til þessa og það er í 
rauninni alveg stórmerkilegt í ljósi hegðunar og hátta 
margra eldri kynslóða og er þá einkum vísað til þeirra 
sem hafa farið með völd og forráð í íslensku sam-
félagi á liðnum árum og jafnvel áratugum. Ef við til að 
mynda látum á það reyna að líta í kringum okkur með 
þeirra augum þá er í raun svo ótalmargt sem betur 
mætti fara og er okkur sannast sagna til lítils sóma.

Skoðum stöðuna: Stjórnmál á Íslandi virðast óþægi-
lega oft snúast um völd einstaklinga og hagsmuna-
hópa fremur en heildarhag og hagsmuni þjóðarinnar. 
Um tíundi hluti þjóðarinnar á í sífellu stærri hlut af 
eignum og verðmætum sem skapast á landinu og 
gætu verið til skiptanna. Að eignast íbúð fyrir unga 
Íslendinga hefur ekki verið erfiðari hjalli á lífsleiðinni 
svo áratugum skiptir. Langt nám felur í sér gegndar-
lausa skuldsetningu til áratuga. Barneignir eru afleitur 
kostur fjárhagslega. Ómetanlegum náttúrverðmætum 
er stefnt í voða fyrir skammtímagróða. Ný og endur-
bætt stjórnarskrá virðist vera fjarlægur draumur og 
þannig mætti áfram telja.

En af einhverjum sökum virðast sumir halda að 
þetta unga fólk þurfi óskaplega á að halda reynslu og 
forræði þeirra sem eldri eru. Að hér fari allt í kalda-
kol ef ekki eru til staðar gamlir karlar til þess að fara 
hér með tögl og haldir. Það er hæpið. Það sem þessi 
kynslóð þarf á að halda er að skoða samfélagið sem 
við eldri kynslóðirnar höfum skapað og taka svo þá 
ákvörðun að gera betur. Miklu betur.

Og ef við sem eldri erum gerum slíkt hið sama og 
horfum til þess hvað þessi kynslóð nýstúdenta er að 
gera og hefur þegar gert, þá gæti dregið til tíðinda. 
Hjá þeim er neysla áfengis og tóbaks langtum minni 
en áður var. Þau stunda íþróttir og heilsurækt. Leggja 
stund á listir og menningu svo eftir er tekið. Þau berj-
ast fyrir jafnrétti kynjanna, taka afstöðu gegn einelti, 
hafna fordómum og hafa trú á bættum heimi og betra 
lífi. Þetta eru egg sem kenna hænum á hverjum degi. 
Þetta er kynslóð föðurbetrunga sem okkur ber að læra 
af og hlusta á strax í dag. Megi þau lengi lifa!

Föðurbetrungar

fortíðardraugar
„Davíð, hefur þú enga sóma-
kennd?“ spurði Guðni Th. 
Jóhannesson Davíð Oddsson í 
kappræðum á Stöð 2 á sunnudag. 
Áhorfendur tóku andköf þegar 
spurningunni var varpað fram. 
Davíð mætti til leiks vopnaður 
ummælum Guðna í viðtölum og 
greinum í gegnum árin. Hann 
sótti að Guðna vegna meintrar 
afstöðu hans varðandi Icesave. 
Því næst sagði hann Guðna vilja 
kollvarpa stjórnarskránni en þá 
sauð upp úr. Guðni skaut létt á 
Davíð í vörn sinni og lenti ekki í 
vandræðum við að útskýra mál 
sitt. Það hafa hins vegar fáir menn 
á Íslandi fleiri fortíðardrauga 
þegar kemur að stjórnmálum en 
Davíð Oddsson en Guðni reyndi 
lítið að vekja þá upp. Líklega er 
það taktík sigurvegara, frekar en 
að minnið sé að bregðast sagn-
fræðingnum. Þegar staðan er 4-1 
í kappleik rennir sá sem hefur 
forskotið sér ekki í tveggja fóta 
tæklingu.
öðruvísi stemning
Halla Tómasdóttir og Andri Snær 
Magnason mættust einnig í kapp-
ræðum á Stöð 2 í gær en stemn-
ingin var gerólík því sem var 
hjá Davíð og Guðna. Frambjóð-
endurnir voru hressir og samstíga 
í málflutningi sínum. Andri var 
spurður hvort málefni hans ættu 
ekki betur heima á þingi en á 
Bessastöðum en þá benti hann á 
það sem rétt er, að jafnrétti hefur 
verið í lög leitt en ekki skilað sér 
út í samfélagið. Verðugt verkefni 
fyrir forseta. snaeros@frettabladid.is
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Hverfið mitt – Hugmyndasöfnun

Hvernig getur þitt hverfi orðið enn betra? Núna getur þú komið þinni hugmynd á framfæri,

hvort sem hún er raunhæf eða ekki.  Sendu inn tillögu á betrireykjavik.is fyrir 15. júní.

Nú er tækifærið til að skila inn betri tillögum

Rússíbana á Klambratún!
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Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag Gegnum aldirnar hafa hetjurnar 
í sögunum okkar ekki verið 
goðar og sýslumenn, prestar 

eða lögmenn heldur útilegumenn. 
Grettir sem var gæfusnauður þrátt 
fyrir gjörvileik, drenglyndur ofstopa-
maður, skáldmælt tröll. Og Fjalla-
Eyvindur sem stal osti frá förukonu 
sem lagði á hann að hann myndi 
aldrei óstelandi vera en mildaði álögin 
með því að hann kæmist aldrei undir 
manna hendur lengi í einu; og komst á 
handahlaupum undan fráustu hestum; 
hann var geðprýðismaður, glæsi-
menni og þjófur og við elskum hann 
því að hann var konungur öræfanna; 
hann var frjáls.

Þetta eru okkar menn. Við erum 
þjóð sem borgum iðnaðarmönnum 
svart og gefum aldrei undir nokkrum 
kringumstæðum stefnuljós, bara af því 
að maður fer ekki eftir reglum.

Þyrlufanginn
Við segjum sögur af afbrotamönn-
unum okkar, dáumst að þeim og 
öfundum í aðra röndina af frelsi 
og sérsmíðuðu siðakerfi; séu þetta 
heiðarlegir og skemmtilegir þjófar og 
samkvæmir sjálfum sér.

Það er þess vegna nokkuð vel af sér 
vikið hjá þeim útrásarvíkingum sem 
tekist hefur að koma lögum yfir, að 
hafa hagað málum sínum svo að þeir 
eru enn óvinsælustu menn landsins 
– þótt þeir séu allir með „talsmann“. 
Hver er munurinn á Ólafi Ólafsssyni 
og Fjalla-Eyvindi? Til dæmis sá að fara 
um á handahlaupum og þyrlu.

Á dögunum spurðist sem sagt til 
Ólafs Ólafssonar í skemmtiflugi í þyrl-
unni sinni – hann á að heita í fangelsi 
og hann fékk afskrifaða 64 milljarða 

af skuldum sínum því hann væri ekki 
borgunarmaður fyrir lánum sínum. En 
fer sem sagt um á þyrlu.

Hvað eigum við eiginlega að gera við 
þessa útrásarvíkinga? Skikka þá til að 
vinna kauplaust í tvö ár fyrir mæðra-
styrksnefnd? Senda þá á sjóinn? Láta 
þá dúsa í Drangey? Er engin leið til að 
koma þeim í skilning um að þeir eru í 
fangelsi og Páll Winkel er ekki hyskinn 
húskarl að svíkjast um að skaffa 
kavíarinn heldur fangavörðurinn 
þeirra?

„Allt annar Óli“
Fangelsisvist er útlegðardómur. Dóm-
stólar kveða upp úrskurði um sekt eða 
sýknu og dæma seka til fangelsisvistar. 
Þegar komið er inn í fangelsi stígur 
viðkomandi út úr samfélaginu og inn 
í félagslegt tómarúm. Það er eflaust 
þungbær reynsla en getur líka verið 
mikilvægur tími til uppbyggingar sálar 
og líkama; maður hlýtur að hugsa sitt 
ráð. Þess er vænst að fangar átti sig á 
villu síns vegar, geri yfirbót fyrir brot 
sín, komi út í samfélagið aftur sem 
nýjar manneskjur með sömu mögu-
leika og aðrir þegnar til að láta til sín 
taka og gott af sér leiða.

Dómur er fallinn. Og við sem 
álengdar stöndum dæmum ekki þegar 
í fangelsi er komið. Það er ekki í okkar 
verkahring. Viðkomandi greiðir skuld 
sína við samfélagið innan fangelsis-
múranna, er ekki lengur í augsýn 
okkar, ekki lengur hluti af okkur. Við 
erum svo sem ekki öll líkleg til fjár-
glæpa eða annarra refsiverðra afbrota 
– en syndlaus erum við heldur ekki, 
eins og við vitum, og almennt er það 
ekki til siðs að hreykja sér yfir brota-
menn og fanga heldur hugsum við flest 

hlýlega til þeirra og vonum að þeim 
auðnist að finna rétta braut í lífinu.

Sumum hrífumst við af – frá Gretti og 
til Lalla Johns. En það voru menn sem 
tóku afleiðingum gjörða sinna án þess 
að víkjast undan eða koma sök yfir á 
aðra; hefðu aldrei staðið í svo hlálegum 
vörnum eins og að tala um að það hafi 
verið „annar Lalli Johns“ sem gerði 
þetta …

Því miður er engu líkara en að fanga-
vist útrásarvíkinganna ætli að vera eins 
og viðskiptaferill þeirra; þar voru við-
skiptin í aflandsfélögum og þess ævin-
lega gætt að koma aldrei fram undir 
réttu nafni en slóðin rækilega falin og 
viðskiptin eiginlega stunduð af nokk-
urs konar hliðarsjálfi, gervimanni, sem 
borgaði skuldirnar – eða öllu heldur 
borgaði ekki neitt og fór á hausinn og 

gufaði þá upp. Eins virðist það með 
fangavistina; þeir eru í fangelsi en samt 
ekki: sjálfir bara uppi í sumarbústað 
(sem er í eigu gervimanns) í náðum, 
að monta sig í þyrlunni eða aka um á 
montbílum, fara í líkamsrækt eða nudd 
eða halda fundi og stunda viðskipti, 
skella sér á reiðnámskeið eða á tón-
leika með Elton John – eða hvað það 
nú er sem þessir menn gera – á meðan 
fangavistin er afplánuð á nokkurs 
konar aflandsfélagastigi. Engu líkara en 
að þeir hafi stofnað eignarhaldsfélag 
utan um fangavistina; og í fangelsinu 
einhver „allt annar Óli“.

Það er náttúrlega mjög þægilegt. En 
þeir geta ekki vænst þess að komast 
út úr hlutverki skúrksins í sögunni á 
meðan málum er svo háttað. Og það er 
erfitt hlutskipti til lengdar.

Af-lands-plánun

Við erum 
þjóð sem 
borgum 
iðnaðar-
mönnum 
svart og 
gefum aldrei 
undir nokkr-
um kringum-
stæðum 
stefnuljós, 
bara af því að 
maður fer 
ekki eftir 
reglum.
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Þegar almenn veikindi eða slys 
koma upp, þá er það ekki ein-
ungis sjúkdómsástndið eða 

áverkinn sem er vandamálið, heldur 
vaknar upp spurningin um hvert 
á að leita. Heilbrigðiskerfið okkar 
hefur verið mikið í umræðunni upp 
á síðkastið en ekki eru allir sem vita 
hvert skal fara þegar brestir verða á 
heilsunni.

Ef veikindi hafa átt sér stað í 
nokkra daga jafnvel vikur og ein-
kenni fara versnandi er ráðlagt að 
leita til heilsugæslu. Í raun má hugsa 
það þannig að ef heimsókn til heil-
brigðisþjónustu má bíða til næsta 
dags skal leita til heilsugæslu. Það 
er jafnframt ódýrasta leiðin til að 
komast undir læknishendur. Þar 
er almennt komugjald 1.200 kr, en 
einnig er opin síðdegisvakt eftir kl. 
16 þar sem fólk mætir án tímabók-
unar og er komugjaldið þá 3.100 
kr. Á heilsugæslum er einnig í boði 
hjúkrunarvakt og er öllum sinnt sem 
mæta.

Ef heilsubrestir krefjast sérfræði-

þekkingar, getur heilsugæslulæknir 
gefið tilvísun á sérfræðilæknaþjón-
ustu. Einnig er hægt að hafa beint 
samband á stofu sérfræðilækna og 
panta tíma. Sem dæmi má nefna 
húðlækna, ef útbrot hafa átt sér stað 
í langan tíma eða fara versnandi má 
hringja beint á stofu húðlæknis og 
panta tíma. Þar er þjónustan sér-
hæfðari en yfirleitt dýrari. Komu-
gjald hjá sérfræðilækni er almennt 
5.700 kr. en það er misjafnt eftir 
læknisþjónustu. Upplýsingar um 
verðskrá má finna á vefsíðum við-
komandi læknisþjónustu eða með 
því má hringa á viðkomandi stofu. 
Bið eftir tíma hjá sérfræðilækni getur 
verið breytileg.

Ef veikindi koma upp um helgi, 
á frídögum eða eftir að heilsugæslu 
lokar er Læknavaktin næsti áfanga-
staður. Hún er opin frá kl 17 – 23:30 
á virkum dögum og almennt milli 
9 – 23:30 á frídögum og um helgar. 
Þar kostar koman almennt 3.100 kr. 
Einnig er hægt að biðja um vitjun 
læknis frá heilsugæslu eða Lækna-
vakt en það kostar 3.400 kr. á dag-
vinnutíma en 4.500 kr. eftir kl. 16 á 
vikrum dögum og um helgar.

Ef um bráð og alvarleg veikindi 
eða slys er um að ræða, á að leita til 
slysa- og bráðamóttökunnar. Þar er 
almennt komugjald er 6.200 kr. en 
endurkomugjald er 3.400 kr. Tekið 
skal fram að aðeins er verið að benda 
á verðskrá komugjalds. Greitt er 

aukalega fyrir þær rannsóknir sem 
framkvæmdar eru. Sem dæmi þarf 
að greiða fyrir hvert sýni sem sent er 
til rannsóknar á rannsóknarstofu, en 
almennt gjald er 2.500 kr. Einnig er 
einungis verið að benda á verð sjúkra-
tryggðra einstaklinga 18 – 66 ára, 
börn og eldriborgarar greiða minna 
fyrir þjónustu en ósjúkratryggðir 
borga hærra gjald sem fer eftir reglu-
gerð um heilbrigðisþjónustu sem vel-
ferðarráðuneytið gefur út.

Þegar sjúkratryggður einstakling-
ur á aldrinum 18 – 66 ára hefur greitt 
35.200 kr á sama almanaksári vegna 
komu á heilsugæslu eða til heim-
ilislæknis, vitjana lækna eða komu á 
slysa- og bráðamóttöku á hann rétt 
á afsláttarskírteini sem Sjúkratrygg-
ingar Íslands afhenda.

Heimildir
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/
allar/nr/1088-2014
http://www.reglugerd.is/regluger-
dir/eftir-raduneytum/velferdarrad-
uneyti/nr/19907

Hvert skal leita í veikindum

Um þessar mundir birtast 
margar jákvæðar fréttir af 
lífskjörum þjóðarinnar. 

Engum dylst að horfur í efnahags-
lífinu á Íslandi eru bjartar um þessar 
mundir og gangi spá hagdeildar ASÍ 
eftir verður samfelldur hagvöxtur 
hér á landi í átta ár. Vöxturinn hvílir 
á styrkum stoðum í hagkerfinu og 
við sjáum birtingarmynd þess í því 
að kaupmáttur launa hefur aukist 
verulega á síðustu misserum. Laun 
hafa hækkað mikið um leið og verð-

bólga hefur haldist lág. Almenn-
ingur finnur áhrifin í auknum ráð-
stöfunartekjum samfara lækkandi 
skuldum.

Lækkun skulda
Skuldir heimilanna hafa þannig 
lækkað mikið á síðustu árum og 
námu um 84% af landsframleiðslu í 
lok síðasta árs, en þær urðu hæstar 
um 125% í árslok 2009. Veðsetning-
arhlutfall heimilanna hefur einnig 
lækkað mikið á heildina litið. Aug-
ljóst er að skuldalækkunaraðgerðir 
ríkisstjórnarinnar hafa tekist mjög 
vel og styrkt stöðu heimilanna í 
landinu eins og að var stefnt. Hagur 
heimilanna hefur sjaldan verið betri 
en nú, miðað við stöðu og þróun 
helstu hagvísa fyrir heimilin, að því 
er kemur fram í riti Seðlabankans, 
Fjármálastöðugleika 2016/1. Skuldir 
heimila og fyrirtækja lækkuðu heilt 

yfir árið 2015 og í lok árs voru þær 
svipaðar og um aldamótin. Þetta er 
einstakur árangur.

Styrk fjármálastjórn
Fjármálastefna og fjármálaáætlun 
fyrir hið opinbera til fimm ára, sem 
lagðar voru fram á Alþingi 29. apríl, 
fela í sér að hægt verði á næstu árum 
að búa enn frekar í haginn fyrir kom-
andi kynslóðir með því að greiða 
niður opinberar skuldir, draga úr 
álögum á fólk með lægri og sann-
gjarnari sköttum, byggja upp sam-
félagslega innviði og treysta til muna 
grunnþjónustu ríkisins með hækkun 
bóta, eflingu heilbrigðiskerfisins og 
auknum gæðum menntunar. Vegna 
þessara umskipta verður unnt að auka 
svigrúm fyrir áherslumál á málasvið-
um ráðuneytanna um 42 milljarða 
króna á tímabilinu, en 14 milljarðar 
renna til verkefna strax á árinu 2017.

Uppbygging heilbrigðiskerfisins
Það sem af er kjörtímabilinu hefur 
40 milljörðum króna verið varið 
til heilbrigðismála, meðal annars 
með því að stórbæta kjör heil-
brigðisstéttanna. Í fjármálaáætlun 
ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir 
að framlög til heilbrigðismála 
verði aukin verulega á næstu árum 
þannig að þau verði orðin ríflega 30 
milljörðum króna hærri árið 2021 
og verði þar með orðin ríflega 200 
milljarðar króna á ári. Það svarar 
til þess að framlögin verði aukin 
um 18% að raunvirði yfir tíma-
bilið. Sú aukning er fyrir utan allar 
launahækkanir sem munu bætast 
við á tímabilinu auk annarra verð-
lagsbreytinga. Þá nema framlög til 
kaupa á tækjabúnaði fyrir LSH og 
FSA fimm milljörðum á árunum 
2016-2021 og 2,5 milljörðum verð-
ur varið til styttingar á biðlistum 

á sama tímabili. Nú hillir undir 
að frumvörp húsnæðismálaráð-
herra, Eyglóar Harðardóttur, verði 
afgreidd á Alþingi og þar með verði 
lagður grunnur að nýju húsnæðis-
kerfi, sem er vel. Okkur gengur vel 
á Íslandi í dag og því full ástæða til 
bjartsýni. Það er gott að fara með 
þær upplýsingar inn í sumarið.

Bættur hagur heimilanna

Í gegnum árin virðist vera kominn 
samnefnari milli íþrótta og for-
varna. Það kann að vera rétt í 

mörgum tilfellum en um hvers konar 
forvarnir er verið að ræða?

Forvarnir eru gríðarlega vítt hug-
tak. Það sem mörgum er efst í huga 
eru forvarnir gegn tóbaki og vímu-
efnum sem er vissulega mikilvægur 
þáttur í forvörnum. Það má hins 
vegar setja spurningarmerki við for-
varnargildi íþrótta í þessum efnum, 
einkum hvað varðar munntóbak. Að 
æfa handbolta eða fótbolta virðist 
vera aukinn áhættuþáttur í tóbaks-
neyslu meðal ungra karlmanna 
frekar en að vinna gegn neyslunni.

Þátt íþróttanna gagnvart öðrum 
áhættuþáttum forvarna er þó 
erfiðara að deila um. Má þar nefna 
kyrrsetu barna og unglinga. Kyrr-
seta ungs fólks á Íslandi hefur aukist 
gríðarlega og má tengja aukna kyrr-
setu beint við marga lífsstílssjúk-
dóma s.s. offitu. Börn og unglingar 
sem æfa íþróttir eru líklegri til þess 
að hreyfa sig reglulega og koma í veg 
fyrir kyrrsetu sína. Til þess að vinna 
markvisst gegn kyrrsetu og afleiðing-
um hennar er mikilvægt að stuðla að 
því að börn temji sér hreyfingu sem 
hluta af lífsstíl sínum, ekki bara í 
keppnistilgangi. Það þýðir að sjálf-
sögðu ekki að við viljum ekki afreks-
fólk, heldur þurfum við bæði að hlúa 
að afreksfólkinu okkar og styðja við 
þau ásamt því að koma til móts við 
þann hóp barna og unglinga sem 
vilja hreyfa sig til heilsueflingar og 
ánægju.

Á unglingsárunum skapast sá 
vandi að brottfallið úr íþrótta-
iðkun verður hvað mest. Ástæður 
þess geta verið margvíslegar, t.d. má 
nefna aukið álag í skóla, öðrum tóm-
stundum og aukið álag í þeirri íþrótt 
sem unglingurinn er að æfa. Það 
vilja nefnilega ekki allir æfa íþróttir 
til þess að verða heimsmeistarar. 
Margir vilja hreinlega fá tækifæri til 
þess að hreyfa sig og iðka íþrótt sem 
þeir hafa gaman af í góðra vina hópi. 
Afreksstefnur íþróttafélaga á Íslandi 
kunna því að vera að ýta frá sér iðk-
endum í stað þess að koma til móts 

við þarfir einstaklinganna sem vilja 
iðka íþrótt sér til heilsueflingar og 
gamans frekar en að keppa til verð-
launa.

Mæta oft miklu mótlæti
Það eru því oft þeir sem þurfa mest 
á hreyfingu að halda til að sporna 
við aukinni kyrrsetu sem falla úr 
hópnum því þeir hafa annað hvort 
ekki tíma til þess að æfa svo oft í 
viku eða hafa ekki hæfileikana til að 
„ná í liðið“. Þeir sem annað hvort sjá 
sér ekki fært um að mæta eins oft á 
æfingar í viku og íþróttafélagið legg-
ur upp með, eða vilja frekar mæta á 
færri æfingar, mæta oft miklu mót-
læti þar sem slíkar áherslur í æfing-
um eru oft á tíðum litnar hornauga 
af íþróttafélögum.

Þeir unglingar sem flosna upp úr 
íþróttaiðkun vegna álags eiga oft 
erfitt með að finna vettvang til þess 
að iðka þá íþrótt sem þau vilja af 
því kappi sem þau kjósa sjálf. Svo-
kallaður „bumbubolti“ er þekkt 
hugtak þar sem fólk hittist reglulega 
til þess að spila fótbolta. Auk þess 
eru áhugamannadeildir í mörgum 
íþróttum, s.s. utandeild í handbolta 
og fótbolta þar sem meiri áhersla er á 
skemmtun en árangur. Sá vettvangur 
hefur skapast af þörfinni til þess að 
hreyfa sig og iðka áhugamál sitt á 
þeim hraða og af þeirri ákefð sem 
hentar iðkandanum. Vandinn er að 
þessi vettvangur virðist ekki opnast 
iðkendum fyrr en þeir eru komnir 
um eða yfir tuttugu ára aldur.

Þess vegna má velta upp spurn-
ingunni hversu langt forvarnargildi 
íþróttanna gegn kyrrsetu nær, hversu 
miklu púðri íþróttafélögin eigi að 
eyða í að sinna þessu forvarnarstarfi 
og síðast en ekki síst hvort það fjár-
magn sem íþróttafélög fá frá ríki og 
sveitarfélögum eigi að vera bundið 
kvöðum um markvissari áætlanir í 
forvarnarstarfi á þeim sviðum sem 
búið er að nefna hér í greininni.

Afreksstefna  
íþróttafélaga á Íslandi

Augljóst er að skuldalækk-
unaraðgerðir ríkisstjórnar-
innar hafa tekist mjög vel 
og styrkt stöðu heimilanna í 
landinu eins og að var stefnt.

Silja Dögg  
Gunnarsdóttir
þingmaður Fram-
sóknarflokksins

Helga María  
Guðmundsdóttir
hjúkrunarfræð-
ingur

Kettir eru vinsæl selskapsdýr 
og sem samfélag viljum við 
að vel sé búið að köttum, 

jafnt sem öðrum dýrum. Um allt 
land er hins vegar vandamál sem 
tengist velferð og vellíðan katta 
sem verður að takast á við af 
ábyrgð, en margir kettir hér á landi 
veslast upp úr hungri og vosbúð, 
allt frá kettlingum upp í fullorðna 
ketti. Þetta eru hinir svokölluðu 
villikettir sem allir eiga rætur að 
rekja til heimiliskatta sem hafa 
týnst eða hrakist frá heimilum 
sínum. Mikið er einnig um ver-
gangsketti sem hafa týnst frá heim-
ilum sínum og rata ekki heim. Villi- 
og vergangskettir eiga oft ömurlega 
ævi þar sem þeir lifa við hörð skil-
yrði, bæði í borg og sveit.

Að gefa þessum köttum fóður er 
þeim verðmæt aðstoð en þeir halda 
yfirleitt til á ákveðnum stöðum þar 
sem þeir hafa fundið skjól. Í raun 

ætti að vera jafn sjálfsagt að gefa 
villiköttum og að gefa fuglum, 
ekki síst á veturna. Félög eins og 
Villikettir, Óskasjóður Púkarófu, 
Villikattahjálp Hafnarfjarðar og 
Kisukot á Akureyri hafa verið að 
halda úti starfsemi þar sem þess-
um dýrum er gefið og skjól útbúið 
fyrir þau þar sem þau halda til til 
að létta þeim tilveruna. Dýrin eru 
einnig fönguð og þau gelt til dæmis 
á vegum Villikatta og Kisukots, 
enda léttir það þeim lífsbaráttuna 
að þurfa ekki að hlýða hvöt um að 
fjölga sér, en margar villilæður hafa 
þjáðst af slæmum legbólgum vegna 
síendurtekinna gota.

Fullorðnum dýrum er yfirleitt 
sleppt aftur en kettlingum er fund-
ið heimili, enda erfitt að aðlaga 
fullorðinn kött. Veikum dýrum er 
komið undir læknishendur. Með 
þessum hætti er hlúð að dýrunum, 
þeim gefið fóður og komið í veg 
fyrir að þeim fjölgi þar sem þau 
halda til.

Styrkur í þágu dýra
Verði maður var við veikan, illa 
haldinn eða slasaðan kött ber að 
koma honum til hjálpar samkvæmt 
lögum um velferð dýra. Hægt er að 
leita til Kattavinafélags Íslands sem 

heldur úti sjúkrasjóðnum Nótt sem 
ætlaður er til að kosta læknisað-
gerðir og hjúkrun á ómerktum slös-
uðum kisum sem enginn vill kann-
ast við. Vil ég hvetja sem flesta til að 
styrkja sjóðinn í þágu þessara dýra.

 Sveitarfélög bera lögum sam-
kvæmt ábyrgð á hálfvilltum dýrum 
eins og ómerktum köttum, en 
óvissara er um að leitað sé læknis-
hjálpar eða nýs heimilis fyrir þá á 
vegum hins opinbera, sem ber ein-
ungis skylda til að halda þeim á lífi 
í tvo daga og ekki skylda til að aug-
lýsa þá ef þeir eru ómerktir. Öflugt 
félagsstarf er þessum köttum því til 
mikillar gæfu.

Veturinn er villi- og vergangs-
köttum afar erfiður. Vil ég hvetja 
sem flesta að gefa þessum köttum 
gaum og taka þátt í eða styðja við 
þá starfsemi sem liðsinnir þessum 
dýrum í neyð.

Dýr í neyð
Verði maður var við veikan, 
illa haldinn eða slasaðan 
kött ber að koma honum til 
hjálpar samkvæmt lögum 
um velferð dýra.

Linda Karen 
Gunnarsdóttir
stjórnarmaður 
í stjórn Dýra-
verndarsambands 
Íslands

Ef veikindi koma upp um 
helgi, á frídögum eða eftir að 
heilsugæslu lokar er Lækna-
vaktin næsti áfangastaður.

Þorvaldur  
Guðjónsson
verkefnastjóri 
félagsauðs og frí-
stunda Miðgarði, 
þjónustumiðstöð 
Grafarvogs og 
Kjalarness 

Það eru því oft þeir sem þurfa 
mest á hreyfingu að halda til 
að sporna við aukinni kyrr-
setu sem falla úr hópnum því 
þeir hafa annað hvort ekki 
tíma til þess að æfa svo oft í 
viku eða hafa ekki hæfileik-
ana til að „ná í liðið“.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Lars Lagerbäck
landsliðsþjálfari

„Það er engin  
liðsheild nema hver  
og einn taki ábyrgð.“

Velkomin á EM. Við erum stolt af stuðningi okkar við KSÍ og íslensku

knattspyrnulandsliðin. Árangur íslenska karlalandsliðsins sýnir að það er fátt

ómögulegt. Við óskum strákunum góðs gengis í Frakklandi. Áfram Ísland!

Kynntu þér meira um Lars og fótboltann á landsbankinn.is/em2016



Í dag
19.30 Stjarnan - Breiðablik  Sport
22.00 Pepsímörkin  Sport
01.00 NBA: GSW-OKC, L7 Sport 

19.15 FH - Víkingur Ó. Kaplakriki
19.15 Fylkir - Fjölnir Fylkisvöllur
20.00 Stjarnan-Breiðab.   Stjörnuv.

Bestur og sekúndum frá því 
að vinna gull í gær 

aron Pálmarsson 
og félagar í ung-
verska liðinu 

veszprém þurftu að 
sætta sig við grát-

legt tap í úrslitaleik 
meistaradeildarinnar 
í gær.   veszprém var 
átta mörkum yfir þegar 
minna en 20 mínútur 
voru eftir en missti leik-
inn í framlenginu og 

tapaði svo í vítakeppni. 
aron skoraði sex mörk 
í úrslitaleiknum og var 
kosinn besti leikmaður 
úrslitahelgarinnar. 

dagar í11
EM 2016

http://www.seeklogo.net

Jón arnór sýndi gamla 
liðinu hvað þeir misstu 
Jón arnór stefánson og félagar í 
valencia komust í gær fyrstir liða í 
undanúrslitin á spáni eftir öruggan 
29 stiga sigur á  hans gamla félagi, 
unicaja malaga, 88-59. Jón arnór 
var með 12 stig og þrjár stoðsend-
ingar á 19 mínútum í leiknum. 

gullhelgi hJá hrafnhildi 
hrafnhildur lúthersdóttir, þre-
faldur verðlaunahafi á evrópu-
meistaramótinu í 50 metra laug á 
dögunum, vann þrjú gull á sterku 
alþjóðlegu móti í noregi um 
helgina. eygló ósk gústafsdóttir 
vann þrjú silfur og Bryndís rún 
hansen fékk eitt silfur. 
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sport
✿   Hjá hverjum fengu EM-strákarnir fyrsta tækifærið 

Fréttablaðið skoðar í dag hvaða þjálfarar gáfu EM-strákunum okkar fyrsta 
tækifærið hjá A-landsliðinu sem og fyrsta tækifærið í leik sem skipti máli.

Ingvar  
Jónsson

�14  |

Sverrir Ingi  
Ingason

�14  | 

Rúnar Már  
Sigurjónsson
�12*  |

Eiður Smári  
Guðjohnsen
�96  |  �99

Kári  
Árnason

�05  |  �05

Emil  
Hallfreðsson
�05  |  �06

Birkir Már  
Sævarsson

�07  |  �07

Ragnar  
Sigurðsson
�07  |  �07

Theódór Elmar  
Bjarnason 

�07  |  �07

Aron Einar  
Gunnarsson
�08  |  �08

Jóhann Berg  
Guðmundsson

�08  |  �09

Ari Freyr  
Skúlason

�09  |  �12*

Gylfi Þór  
Sigurðsson
�10  |  �10

Birkir  
Bjarnason

�10  |  �10

Kolbeinn  
Sigþórsson
�10  |  �10

Hörður Björgvin 
Magnússon

�14  |

Ögmundur  
Kristinsson
�14  |  �15

Alfreð  
Finnbogason
�10  |  �11

Hannes Þór  
Halldórsson 
�11  |  �11

Jón Daði  
Böðvarsson
�12*  |  �14

Fyrsti landsleikur | Fyrsti landsleikur í keppni

sjö leikmenn hafa ekki aldrei spilað landsleik í móti

Arnór Ingvi 
Traustason 

�15  |

Haukur Heiðar 
Hauksson

�15  |

Hjörtur  
Hermannsson

�16  |

Aðalfundur stuðningsmannaklúbbs 
Manchester United á Íslandi verður haldinn 

fimmtudagskvöldið  9. júní 2016 kl. 20.
Fundurinn fer fram í sal félagsheimilis 

Sjálfstæðismanna í Mjódd, Álfabakka 14a. 
Atkvæðarétt á aðalfundi hafa þeir sem 

greitt hafa ársgjaldið 2015 - 2016.

Aðalfundur

Dagskrá
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Lagabreytingar
5. Kosning stjórnarmanna
6. Önnur  mál
    Stjórnin

Guðjón Þórðarson
�97 - �99

 
Ólafur Jóhannesson

�07 - �11 

 
Eyjólfur Sverrisson

�06 - �07 

 
Logi Ólafsson

�96 - �97

 
 Ásgeir Sigurvinsson & 

Logi Ólafsson
�03 - �05

 
Lars Lagerbäck &  

Heimir Hallgrímsson
�12 - �16

* Þegar Lars Lagerbäck var einn aðalþjálfari.

Tíu þjóðir hafa verið nýliðar (eins 
og Ísland nú) á Evrópumótunum 
á síðustu tuttugu árum og aðeins 
einni þeirra tókst að komast upp 
úr sínum riðli. Króatar komust 
fyrst á EM sem sjálfstæð þjóð 
á EM í Englandi 1996 þar sem 
þeir urðu í öðru sæti í sínum riðli 
og töpuðu síðan fyrir verðandi 
Evrópumeisturum Þjóðverja í 
átta liða úrslitum. Búlgaría, Sviss, 
Tyrkland (1996), Nor-
egur, Slóvenía (2000), 
Lettland (2004), 
Austurríki, Pól-
land (2008) og 
Úkraína (2012) 
sátu hins 
vegar öll eftir 
sínum riðli 
á þeirra 
fyrsta EM.

pepsi-deild karla 

Þróttur - ÍBV 0-1 
0-1 Mikkel Maigaard Jakobsen (56.). 
 
Víkingur - ÍA 3-2 
0-1 Jón Vilhelm Ákason (2.), 1-1 Vladimir 
Tufegdzic (4.), 1-2 Garðar Gunnlaugssson 
(5.), 2-2 Óttar Magnús Karlssson (55.) , 3-2 
Ívar Örn Jónsson (90+2). 
 
KR - Valur 2-1 
1-0 Óskar Örn Haukss.(35.),  2-0 Denis Fazla-
gic (48.), 2-1 Haukur Páll Sigurðsson (90+1), 

Efri hluti 
Stjarnan  11 
FH  10 
ÍBV 10
Víkingur Ó.  10 
Fjölnir  9 
KR 9 

Neðri hluti 
Breiðablik  9
Víkingur R.  8 
Valur 7 
ÍA  4 
Þróttur  4 
Fylkir 1

FótBoLti íslenska landsliðið sem er 
á leiðinni á em í frakklandi hefur 
verið í mótun í mörg ár og margir 
leikmannanna hafa öðlast mikla 
landsleikjareynslu þótt þeir mæti 
nú á stóra sviðið svolítið blautir á 
bak við eyrun.

árangurslaus og áhugalaus ár 
landsliðsins fyrir nokkrum árum 
eru kannski í dag eins og fjarlæg 
martröð eftir ævintýralegan árang-
ur strákanna okkar síðustu ár, en 
þau skipta samt liðið í dag máli.

liðið var vissulega í miklum 
vandræðum undir stjórn ólafs 
Jóhannessonar en hans verður þó 
alltaf minnst sem landsliðsþjálfar-
ans sem gaf flestum úr gullkynslóð-
inni sín fyrstu kynni af því að spila 
fyrir a-landsliðið.

heimir hallgrímsson, annar 
þjálfara íslenska landsliðsins, sá 
líka ástæðu til þess að þakka þeim 
ólafi Jóhannessyni og Pétri Péturs-
syni fyrir að gefa mörgum af þessum 
strákum sem eru nú á leiðinni á 
evrópumótið sína frumraun með 
landsliðinu.

Sjö af ellefu sem byrjuðu á 
móti Hollandi

átta úr em-hópnum léku 
sinn fyrsta a-landsleik fyrir 
ólaf og sjö þeirra spiluðu 
sinn fyrsta leik í keppni 
í þjálfaratíð hans. það 
er ekki þó bara fjöld-
inn sem skiptir hér 
máli heldur hverjir 
þetta eru. af ellefu 
b y r j u n a r l i ð s -
m ö n n u m  í 
sigrinum eft-
i r m i n n i -

lega á móti hollandi í amsterdam í 
september í fyrra spiluðu sjö þeirra 
fyrsta leikinn fyrir ólaf en aðeins 
einn lék sinn fyrsta landsleik í tíð 
lars og heimis.

landsliðið hefur náð frábærum 
árangri síðustu ár undir stjórn 
þeirra lars og heimis en liðið er 
samt sem áður í stöðugri þróun. 
níu af leikmönnum léku sinn 
fyrsta landsleik eftir að þeir tóku 
við liðinu og sjö leikmannanna hafa 
aðeins spilað í vináttulandsleikjum. 
þeir eru í raun enn þá nýliðar í 
landsliðinu því það er tvennt ólíkt 
að spila vináttuleik fyrir ísland eða 
leik í undankeppni stórmóts.

það að þrjátíu prósent em-hóps-
ins hafi ekki spilað leik sem skiptir 
máli er kannski há tala en þegar á 
hólminn er komið munu þeir lars 
og heimir örugglega veðja á þá 
stráka sem sáu til þess að ísland fær 
að leika á stóra sviðinu í fyrsta sinn 
í næsta mánuði. liðsheildin sem 
þeir hafa náð að mynda í kringum 

sína fastamenn er mögnuð 
og án vafa það sem hefur 

komið íslenska liðinu 
svona langt. 

fram undan eru vin-
áttuleikir við noreg og 
liechtenstein í þessari 

viku og svo byrjar fjör-
ið eftir aðeins fimm-

tán daga þegar 
ísland tekur á 

móti Cristiano 
ro n a l d o  g 
félögum í í 
portúgalska 

l a n d s l i ð n u .  
ooj@frettabla-

did.is

30 prósent EM-hóps „nýliðar“
Ísland mætir með marga á EM í Frakklandi sem hafa ekki enn komið við sögu í landsleik sem skiptir máli. 
Fréttablaðið skoðað hvaða þjálfarar gáfu landsliðsmönnunum fyrsta tækifærið með landsliðinu.
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Nýlega kom út þriðja tölublað 
hönnunartímaritsins HA, stút-
fullt af áhugaverðu efni eins og 
fyrri tölublöð. Útgáfa tímaritsins 
er mjög metnaðarfull en að henni 
standa eigendur Hönnunarmið-
stöðvar Íslands.

Markmiðið með útgáfu tíma-
ritsins var að skapa vettvang til 
að dýpka hönnunartengda umræðu 
í þjóðfélaginu og lyfta henni á 
hærra plan að sögn ritstjóra þess, 
Arnars Fells Gunnarssonar. „Við 
vildum efla þekkingu á hönnun og 
arkitektúr og sýna áhrif og mikil-
vægi þeirra. Tímaritinu er einnig 
ætlað að vera kynningarvettvang-
ur fyrir íslenska hönnun á erlendri 
grundu og því var ákveðið að hafa 
það tvítyngt, bæði á íslensku og 
ensku. Því má segja að markið hafi 
verið sett mjög hátt strax í 
byrjun.“

Arnar er menntað-
ur grafískur hönnuður en 
hefur að eigin sögn allt-
af haft sérstakan áhuga 
á því að glíma við texta. 
„Ég hafði áður starfað sem 
blaðamaður og ljósmynd-
ari og hef alltaf haft áhuga 
á útgáfu og bókagerð. Ég 
var búsettur í Hollandi með 
kærustunni minni þegar 
vinkona mín benti mér 
á að sækja um starf rit-
stjóra tímaritsins. Ég gat 
ekki setið á mér og sótti um 
starfið, enda þykir mér fátt 
meira spennandi en að ráð-
ast í krefjandi verkefni og 
byggja þau upp alveg frá 
grunni.“

Þrotlaus vinna
Það er miki l 
áskorun að gefa 
út tímarit á borð 
við HA á svo 
litlum markaði. 
„Að gefa út rit 
sem fær hönn-
unar- og pappírs-
perra landsins 
til að taka andköf 

er ekki gert í einni svipan. Þetta 
er þrotlaus vinna fámenns hóps 
sem keyrir sig áfram af metnaði 
og ástríðu. Það er þessum hópi að 
þakka að tímaritið er að festa sig 
í sessi og það án nokkurrar mála-
miðlunar í prentun eða gæðum. En 
þetta hefði aldrei verið hægt nema 
með aðkomu fagfélaganna níu því 
þar fengum við um eitt þúsund 
fagmenntaða hönnuði sem áskrif-
endur. Þar skapaðist grunnurinn 
fyrir útgáfuna.“

Smám saman hefur áhugafólk 
um íslenska hönnun bæst í hóp 
áskrifenda en erlendir ferðamenn 
kaupa mest af blaðinu í lausa-
sölu. „Annars hafa viðtökurnar 
verið frábærar og við fáum reglu-
lega „aðdáendapóst“ frá fólki víða 
að úr heiminum sem hefur fall-

ið fyrir ritinu. Þótt senan hér 
sé lítil þá virðist vera af nógu 
að taka. Við gefum út tvö blöð á 
ári, vor og haust, og erum ekki í 
neinum vandræðum með að fylla 
hverja útgáfu. Á milli blaða er 
umræðunni er svo haldið á lofti á 
heimasíðu tímaritsins www.hade-
signmag.is, á facebook (HA) og á 
Instagram (@hadesignmag). Við 
fengum líka nýlega tilnefningu til 
FÍT-verðlaunanna og sérstaka við-
kenningu á hönnunarverðlaunum 
Grapevine.“

nýta Þarf meðbyrinn
Hann segir Íslendinga aldrei hafa 
verið sérlega sterka í framleiðslu 
eða útflutningi, að sjávarútvegi 
frátöldum, en vissulega eigi ís-
lensk hönnun fullt erindi á erlend-

an markað. „Sérstaklega ef við 
setjum hana í samhengi við þann 
gríðarlega áhuga sem nú er fyrir 
öllu því sem tengist landinu. 
Nýta þarf meðbyrinn og áhug-
ann til fulls en eins leiðinlegt og 
það hljómar þá snýst þetta bara 
um pólitík. Ef við viljum búa til 
raunverulegan samkeppnishæf-
an atvinnuveg úr íslenskri hönn-
un og hugviti þá þarf að fjárfesta 
í innviðum og uppbyggingu, rétt 
eins og nágrannaþjóðir okkar 
hafa gert og við höfum sjálf gert 
í landbúnaði, sjávarútvegi, orku-
geiranum og jafnvel ferðamanna-
iðnaðinum.“

Hann veltir fyrir sér hvort of 
mikill fókus hafi verið á einsleita 
og að sumu leiti úrelta stóriðju-
stefnu í stað þess að byggja upp 
fjölbreytilegt og skapandi at-

vinnuumhverfi, 
drifið áfram af 
hönnun og hug-
viti. „Eins og ég 
segi þá eru þetta 
e ng i n  ge i m -
vísindi, þetta 
snýst bara um 
stefnu og metn-

aðinn sem er sett-
ur í að halda henni.“ 

starri@365.is

markið sett hátt
Þriðja tölublað hönnunartímaritsins HA kom nýlega út. Efni blaðsins er 
fjölbreytt en því er meðal annars ætlað að dýpka hönnunartengda 
umræðu í þjóðfélaginu og lyfta henni á hærra plan.

„Þetta er þrotlaus vinna fámenns hóps sem keyrir sig áfram af metnaði og 
ástríðu,“ segir Arnars Fells Gunnarsson, ritstjóri HA. MYNDIR/STEFÁN

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

Rennihurðarbrautir  í úrvali 
Skv. Prentmiðlamæling Gallup, jan.-mar. 2016

íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.* 

59,5% 59,5% lesa 
Fréttablaðið

28,6% lesa 
Morgunblaðið 

Allt sem þú þar� ...



Pritzker-arkitektúrverðlaun-
in eru þau virtustu sem arkitekt 
getur hlotið. Þau voru veitt við há-
tíðlega athöfn í aðalstöðvum Sam-
einuðu þjóðanna í New York í apríl. 
Verðlaunahafinn, Alejandro Ara-
vena, er 48 ára gamall og starfar í 
Sant íago í Síle. Hann er 41. Pritz-
ker verðlaunahafinn og sá fyrsti 
frá Síle.

Aravena 
stofnaði fyrir-
tæki sitt, Alej-
andro Aravena 
Arch itects, árið 
1994 eftir út-
skrift frá Uni-
versidad Cat-
ólica de Chile. 
Hann hefur 
síðan hannað 

ófáar byggingar fyrir skólann. Sú 
nýjasta er UC Innovation Center – 
Anacleto Angelini. Lokið var við 
bygginguna 2014 en hún hlaut arki-
tektúrverðlaun í keppninni „2015 
Designs of the Year“ sem haldin 
er af hönnunarsafninu í London. 
Aravega hefur hannað fjölda ann-
arra bygginga fyrir skólann, þar 
má nefna byggingu fyrir stærð-
fræðideild skólans 1999, Síams-
tvíburaturnana árið 2005 og nýja 
byggingu fyrir læknadeildina árið 
2004.

Hann er þó best þekktur fyrir 
brautryðjendastarf sitt í félags-
legu húsnæði. Hann hefur frá 
árinu 2001 leitt „do tank“ verk-
efni sem gengur undir nafn-
inu Ele mental. Markmið þess 
er að byggja hús fyrir fátæk 
samfélög eða þau sem hafa 
orðið fyrir náttúruhamförum. 
Elemental hefur vakið athygli 
á heimsvísu fyrir sniðugar og 
ódýrar lausnir. Meginhugsun-
in er sú að byggja meginstoð-
ir húsa þannig að fólk geti búið 
þar en skilja hluta húsanna eftir 
ófullgerða. Þannig er íbúum gefið 
færi á að eignast ódýrt húsnæði 
og þeir geta síðar byggt við það 
eftir eigin höfði þegar efni leyfa. 
Flest húsin hafa verið reist í Síle. 
Fyrsta verkefninu, Quinta Monroy 
Housing project, í Iquique í Síle 
lauk 2004. Þar fengu 100 fjölskyld-
ur framtíðarheimili á svæði sem 
þær höfðu búið á ólöglega í 30 ár. 
Element hefur ráðist í svipuð verk-
efni utan Síle, og má nefna Mont-
errey Housing í Mexíkó árið 2010. 
solveig@365.is

Brautryðjandi  
í arkítektúr
Alejandro Aravena frá Síle hlaut hin virtu Pritzker-arkitektúrverðlaun 
árið 2016. Hann er hvað þekktastur fyrir húsnæðisverkefnið Elemental 
sem vinnur að því að útvega fátæku fólki þak yfir höfuðið.

Bicentennial-garðurinn í  Santiago í Síle . Mynd/CriStoBAl PAlMA

Siamese towers eru skólastofur og skrifstofur við háskólann Universidad Católica de Chile.  Mynd/CriStoBAl PAlMA

UC innovation Center – Anacleto Angelini, við háskólann Universidad Católica de 
Chile í Santíago. Mynd/ninA VidiC

Alejandro Aravena 
Mynd/CriStoBAl PAlMA

Monterrey Housing í Mexíkó eru hluti af verkefnum Elemental. Hluti húsanna er 
skilinn eftir óbyggður en íbúar geta klárað húsin þegar þeir hafa ráð á því og gert 
það eftir eigin höfði.   Mynd/rAMiro rAMirEz

Vörurnar frá Sólgæti eru hollar og 

góðar fyrir sælkera á öllum aldri sem 

vilja gera vel við sig. Líttu í kringum 

þig í næstu verslun. Þú kemur e�aust 

auga á eitthvað ljómandi gott.

H E I L N Æ M T  O G
N Á T T Ú R U L E G T

LJÓMANDI
GOTT

solgaeti.isheilsa.is
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á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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Góð 4ra. herbergja með sér ingangi - Opið hús
Vel skipulögð  4ra. herbergja 107,6 fm. enda íbúð 
með sérinngangi og suður svölum í Laufengi 78 
Grafarvogi, stutt í alla þjónustu og skóla, verð 
34.900 þ. Íbúðin getur verið laus strax  - opið hús 
á morgun Þriðjudag milli 17:30 - 18:00   
Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum

 
Giljasel  - Einbýli 
Vel byggð 215 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  Húsið stendur í 626 fm 
garði í mikilli rækt.  Hellulagðar stéttir í kringum 
húsið.  Svalir og sólpallur og ágætt útsýni.  Mögu-
leiki á aukaíbúð á neðri hæð. Húsið þarfnast 
endurbóta Laust til afhendingar.  Upplýsingar veitir 
Bogi Molby Pétursson fasteignasali 6993444

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

 
Álfaskeið 70 - 4ra  og bílskúr 
111 fm endaíbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi ásamt 24 
fm bílskúr.  Nýleg gler og ný máluð að innan   3 
svefnherbergi  og björt stofa með sv svalir.  Laus 
til afhendingar.  V. 34.9 m. Upplýsingar veitir Bogi 
Molby Pétursson fasteignasali 6993444

 
Holtsvegur 41 - 3ja herb. útsýnisíbúð.
Vel skipulögð 122 fm íbúð ásamt stæði í bíla-
geymslu í nýju lyftuhúsi. Tvö góð svefnh., tvö baðh, 
fallegt eldhús sem er opið inní stóra og bjarta 
stofu. Útgengt úr stofu út á stórar (16fm) suður 
svalir með einstöku útsýni. Íbúðin verður tilbúin til 
afhendingar fljótlega. V.  49,9M Nánari upplýsingar 
veita Brynjólfur (896-2953) og Finnbogi (895-1098)

 
Sogavegur 109 - Góð sérhæð. Opið hús. 
Vel skipulögð og björt um 135 fm neðri sérhæð 
með sérinngangi ásamt 25 fm bílskúr. Íbúðin er 
með tveim stofum í suður, ásamt suðursvölum, og 
þremur svefnherbergjum í svefnherbergisálmu. 
Tvö baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar. Góð 
bílastæði. Verð 47,5 milljónir. Eignin verður sýnd 
í opnu húsi í dag frá kl. 17:00 - 17:30. Frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1089.

 
Laugavegur 39  - 3ja- Opið hús
Falleg 3ja herbergja íbúð við Laugaveg, 101 
Reykjavík. Íbúðin sem er skráð 123,3 fm er á 2. hæð 
í þriggja hæða húsi. Sameiginlegur inngangur sem 
snýr að Laugaveginum.  Inni í skráðum fermetrum 
er 23,2 fm. geymsla í kjallara. Eigninni fylgir 
bílastæði á baklóð. Verð 49.5 m. Allar nánari upp-
lýsingar veitir Erla Dröfn Magnúsdóttir s. 6920149. 
Opið hús á morgun þriðjudag kl. 18:00.

 
Grenimelur 40 – Opið hús 
Björt og falleg 110,4 fm. sérhæð á 2. hæð. Fjögur 
svefnh,., eldhús, stofa, tvö baðh., tvennar svalir, 30 
fm. bílskúr og fallegur sameiginlegur garður. Falleg 
eign á góðum stað. Verð: 49,9 m. Eignin verður 
sýnd í opnu húsi á morgun, þriðjudag, kl. 17:15 
-17:45. Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur Snorra-
son í s: 896-2953, brynjolfur@heimili.is

 
Boðaþing 6 - glæsieign fyrir 55+. 
Stórglæsileg um 145 fm íbúð á 2. hæð í vönduð 
viðhaldslitlu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Stæði 
í bílageymslu. Íbúðin er með stórri opinni stofu 
og suðursvölum. Hjónah. með fatah. og sérbaðh. 
ásamt einu gestah.. Þvottahús innan íbúðar. Vand-
aðar eikarinnréttingar og nýtt parket. Verð 54,9 
millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

 
Skipholt - 202 fm atvinnuhúsnæði.
Vandað 202,4 fm atvinnuhúsnæði í góðu húsi 
miðsvæðis í Reykjavík,   Góður salur sem getur 
hentað fyrir hverskonar danskennslu, jóga eða 
leikfimi.  Í rýmminu er skrifstofuaðstaða, biðstofa 
og búningsherbergi með sturtum.  V. 42.0 m.  
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteigna-
sali s: 699-3444

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fasteignasala Reykjavikur 
kynnir: Glæsilegt einbýlishús 
á tveimur hæðum (325 
fm). Húsið stendur á skógi 
vaxinni 2.000 fm eignarlóð á 
einstökum stað við Varmá.

Eignin samanstendur af forstofu, 
borðstofu, stofu, sólstofu, tveim-
ur eldhúsum, tveimur göngum, 
fimm svefnherbergjum, fjórum 
baðherbergjum, þar af einu með 
sauna, fataherbergi, þvottahúsi 
ásamt stórum palli með heitum 
potti. Húsið er einstaklega fallegt 
og vel skipulagt. Frístandandi 
bjálkahús (u.þ.b. 10 fm) er á 
lóðinni.

Komið er að húsinu á efri hæð 
og er yfirbyggð verönd við fram-
hlið hússins. Á efri hæð hússins 
er björt, flísalögð forstofa með 
fataskáp og gestasnyrtingu. Úr 
forstofu er komið inn á parket-
lagðan gang. Hjónaherbergið er 
rúmgott og bjart með sér bað-
herbergi, góðum skápum og út-
gengi á flísalagðar svalir. Stofan 
er stór með fallegum arni, sjón-
varpsholi og tvennum svölum. 
Opið er úr stofu inn í borðstofu. 
Eldhúsið er með hvítri/viðarinn-
réttingu, granít á borðum. Inn af 
eldhúsi er annar inngangur með 

flísalögðu gólfi og góðum skáp-
um. Úr eldhúsi er gengið niður í 
stóra sólstofu.

Á neðri hæð eru fjögur góð 
svefnherbergi og tvö baðher-
bergi. Eldhús/þvottahús er á 
neðri hæðinni með nýlegri hvítri 
innréttingu og tengi fyrir þvotta-
vél og þurrkara. Auðveldlega er 
hægt að útbúa aukaíbúð með 
sérinngangi. Aðkoman að hús-
inu er einstaklega aðlaðandi og 

setur heimkeyrslan sterkan svip 
á eignina. Um er að ræða glæsi-
legt og vel skipulagt einbýlishús 
sem býður upp á ýmsa mögu-
leika á góðum og rólegum stað í 
Mosfellsbæ. Góð staðsetning og 
fallegt útivistarsvæði.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Salvör í síma 844-1421 
eða salvor@fr.is og Sylvia G. 
Walthersdottir lgf. i sima 477-
7777 eða sylvia@fr.is.

Stórt og glæsilegt í Mosó

Fallegt einbýlishús á góðum útsýnisstað í Mosfellsbæ.

Mánudagur 30. maí 2016

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 84 fm skráðir skv ÞÍ 
 3ja herbergja 
 Eldhús hefur verið endurnýjað 
 Tvöföld opnun á milli herbergja 

 Hurðaropnun inn í öll rými 
 Hægt að hafa 2 falda stofu og 1 

svefnherbergi 
 SV svalir (sólríkar) 
 Staðsetning einstaklega góð í 

götunni 

 
Opið hús þriðjudaginn 31. maí kl. 17:30 - 18:00 

37,9m 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali s: 788 6464 • elin@islenskafasteignasalan.is 
Guðrún H. Ólafsdóttir Hdl/lögg. fasteignasali s: 845 7445 • gudrun@islenskafasteignasalan.is 

Brávallagata 20 

Viltu vita hvers 
virði þín eign er? 

Frítt verðmat 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali s: 788 6464 • elin@islenskafasteignasalan.is 
Guðrún H. Ólafsdóttir Hdl/lögg. fasteignasali s: 845 7445 • gudrun@islenskafasteignasalan.is 



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. EFRI SÉRH. MEÐ AUKAÍBÚÐ OG BÍLSK.
154,7 fm. efri sérhæð að meðt. 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. Íbúðin hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með 
gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir 

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. 

RJÚPNASALIR- KÓPAVOGI. 
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

HLÍÐARÁS - MOSFELLSBÆ
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér 
bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er 
íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyra-
hurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði 
inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla.

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

HELLUVAÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

HRINGBRAUT 115. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 52,6 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 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.

VESTURBERG.
Góð 64,2 fm. íbúð að meðtaldri 5,7 fm. geymslu á 2. hæð með vestur svölum við 
Vesturberg í Breiðholti. Baðherbergi var nýlega endurnýjað. Þak endurnýjað 2015. 
Íbúðin er öll nýmáluð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

GYÐUFELL. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð.

39,7 millj.

 49,9 millj.

43,9 millj.

24,7 millj.

21,9 millj.

22,0 millj.

62,9 millj.

44,9 millj.

41,9 millj.

SÉRHÆÐ 4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Nýlendugata 22. 3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 3ja herbergja 77,2 fm. íbúð á 2. hæð (gengið upp hálfa hæð) í mikið endurnýjuðu fjórbýlishúsi. Aðeins ein íbúð er á hverri 
hæð hússins.  Rúmgóð stofa með gluggum í tvær áttir. Aukin lofthæð er í íbúðinni og fallegir listar og rósettur í loftum. Húsið 
var allt endurnýjað fyrir um 20 árum síðan.  Lóðin er mjög falleg, afgirt, hellulögð að hluta og með tyrfðri flöt.
Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning. Verið velkomin.

Verð 36,5 millj.

Skaftahlíð 8. 5 herbergja endaíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag 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.

Verð 43,9 millj.
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Til leigu 70,6 fm. verslunarhúsnæði á jarðhæð í 
nýlegu húsi við Skólavörðustíg. 

Húsnæðið er einn stór salur með flotuðu og 
lökkuðu gólfi og góðum verslunarglugga út á 
Skólavörðustígnum. Innst í húsnæðinu eru þak-
gluggar og salerni.  

Skólavörðustígur er fjölfarnasta verslunargata 
miðborgarinnar og þar hafa á undanförnum 
árum komið sér fyrir fjöldinn allur af verslunum 
með góðum árangri. 

Skólavörðustígur. Verslunarhúsnæði til leigu.

Heilsárs bjálkahús - einstök eign. 

Fimm herbergi. Gestahús og heitur pottur á 
verönd.

Lóðin er 1,15 ha. að stærð. Mikill gróður og gott 
skjól. Útsýnis nýtur að Ingólfsfjalli.
Frábær staðsetning. Stutt í marga golfvelli. 

Aðeins um 45 mín. akstur frá Reykjavík.

Verð 39,9 millj.

Lúxus sumarhús í Grímsnesi – Vaðnes - Snæfoksstaðir.

Vel staðsett 197,0 fm. einbýlishús á einni hæð 
að meðtöldum 57,0 fm. bílskúr við Lindarflöt í 
Garðabæ. 

Húsið er í nokkuð góðu ástandi, en þarfnast þó 
einhverrar endurnýjunar. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi á viðarverönd til suðurs. Fjögur 
herbergi. 

Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði. 

Verð 54,9 millj.

Lindarflöt - Garðabæ.

Vel skipulögð 114,4 fm. endaíbúð með gluggum í 3 
áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara. 

Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 

Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti.  4ra herbergja endaíbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 18.00 – 18.45  
Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð 
í tvíbýlishúsi á Arnarnesi auk 37,2 fm. tvöfalds 
bílskúrs.  Aukin lofthæð er í eigninni, gólfhiti, vand-
aðar innréttingar og tæki og extra háar innihurðir. 
Gluggar eru allir úr áli og viðhaldsfríir. Fjögur rúm-
góð herbergi. Samliggjandi rúmgóðar stofur með 
útgengi á svalir til suðurs. Fallegt útsýni.  Íbúðin var 
máluð að innan árið 2015. Stór steypt innkeyrsla.  
Hiti er í tröppum upp á hæðina.

Verið velkomin.
 

Verð 73,9 millj. 

Súlunes 14 - Garðabæ. Glæsileg efri sérhæð.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með 
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600 
m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og 
nágrenni. 

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  

Stór verönd umhverfis allt húsið. 

Verð 36,9 millj.

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

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

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

Verð 84,0 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

140,1 fm. “þakíbúð” með 79,6 fm. þakgarði með 
morgun og kvöldsól við Brautarholt.  

Íbúðin er öll arkitektahönnuð að innan. Sér bíla-
stæði er í afgirtu porti á baklóð hússins.  Íbúðin 
er mjög björt með gólfsíðum gluggum að stórum 
hluta og aukinni lofthæð. Samliggjandi stórar stofur 
með arni og útgangi á svalir. Fataherbergi innaf 
hjónaherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar eru úr 
hnotu að stórum hluta. Hnotuparket og ítalskur ljós 
marmari er á gólfum. 

Verð 75,0 millj.

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  Skoðum og verðmetum samdægurs

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

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

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 3 ÍB
ÚÐIR EFTIR

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

TIL LEIGU
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HVASSALEITI. EFRI SÉRH. MEÐ AUKAÍBÚÐ OG BÍLSK.
154,7 fm. efri sérhæð að meðt. 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. Íbúðin hefur verið þó nokkuð 
endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með 
gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir 

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. 

RJÚPNASALIR- KÓPAVOGI. 
Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, 
í vönduðu fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa með stórum gluggum 
til suðurs. Flísalagðar suðursvalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði í 
bílageymslu. 

HLÍÐARÁS - MOSFELLSBÆ
Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur verönd, sér 
bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. Þrjú herbergi. Að innan er 
íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyra-
hurð eru ný. Hiti er í útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði 
inn Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla.

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

HELLUVAÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

HRINGBRAUT 115. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 52,6 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 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.

VESTURBERG.
Góð 64,2 fm. íbúð að meðtaldri 5,7 fm. geymslu á 2. hæð með vestur svölum við 
Vesturberg í Breiðholti. Baðherbergi var nýlega endurnýjað. Þak endurnýjað 2015. 
Íbúðin er öll nýmáluð. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

GYÐUFELL. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð.

39,7 millj.

 49,9 millj.

43,9 millj.

24,7 millj.

21,9 millj.

22,0 millj.

62,9 millj.

44,9 millj.

41,9 millj.

SÉRHÆÐ 4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Nýlendugata 22. 3ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 3ja herbergja 77,2 fm. íbúð á 2. hæð (gengið upp hálfa hæð) í mikið endurnýjuðu fjórbýlishúsi. Aðeins ein íbúð er á hverri 
hæð hússins.  Rúmgóð stofa með gluggum í tvær áttir. Aukin lofthæð er í íbúðinni og fallegir listar og rósettur í loftum. Húsið 
var allt endurnýjað fyrir um 20 árum síðan.  Lóðin er mjög falleg, afgirt, hellulögð að hluta og með tyrfðri flöt.
Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning. Verið velkomin.

Verð 36,5 millj.

Skaftahlíð 8. 5 herbergja endaíbúð.
Eignin verður til sýnis í dag 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.

Verð 43,9 millj.
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Til leigu 70,6 fm. verslunarhúsnæði á jarðhæð í 
nýlegu húsi við Skólavörðustíg. 

Húsnæðið er einn stór salur með flotuðu og 
lökkuðu gólfi og góðum verslunarglugga út á 
Skólavörðustígnum. Innst í húsnæðinu eru þak-
gluggar og salerni.  

Skólavörðustígur er fjölfarnasta verslunargata 
miðborgarinnar og þar hafa á undanförnum 
árum komið sér fyrir fjöldinn allur af verslunum 
með góðum árangri. 

Skólavörðustígur. Verslunarhúsnæði til leigu.

Heilsárs bjálkahús - einstök eign. 

Fimm herbergi. Gestahús og heitur pottur á 
verönd.

Lóðin er 1,15 ha. að stærð. Mikill gróður og gott 
skjól. Útsýnis nýtur að Ingólfsfjalli.
Frábær staðsetning. Stutt í marga golfvelli. 

Aðeins um 45 mín. akstur frá Reykjavík.

Verð 39,9 millj.

Lúxus sumarhús í Grímsnesi – Vaðnes - Snæfoksstaðir.

Vel staðsett 197,0 fm. einbýlishús á einni hæð 
að meðtöldum 57,0 fm. bílskúr við Lindarflöt í 
Garðabæ. 

Húsið er í nokkuð góðu ástandi, en þarfnast þó 
einhverrar endurnýjunar. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi á viðarverönd til suðurs. Fjögur 
herbergi. 

Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði. 

Verð 54,9 millj.

Lindarflöt - Garðabæ.

Vel skipulögð 114,4 fm. endaíbúð með gluggum í 3 
áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara. 

Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 

Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti.  4ra herbergja endaíbúð.

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 18.00 – 18.45  
Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð 
í tvíbýlishúsi á Arnarnesi auk 37,2 fm. tvöfalds 
bílskúrs.  Aukin lofthæð er í eigninni, gólfhiti, vand-
aðar innréttingar og tæki og extra háar innihurðir. 
Gluggar eru allir úr áli og viðhaldsfríir. Fjögur rúm-
góð herbergi. Samliggjandi rúmgóðar stofur með 
útgengi á svalir til suðurs. Fallegt útsýni.  Íbúðin var 
máluð að innan árið 2015. Stór steypt innkeyrsla.  
Hiti er í tröppum upp á hæðina.

Verið velkomin.
 

Verð 73,9 millj. 

Súlunes 14 - Garðabæ. Glæsileg efri sérhæð.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með 
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum. 

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600 
m² leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn og 
nágrenni. 

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  

Stór verönd umhverfis allt húsið. 

Verð 36,9 millj.

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

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

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

Verð 84,0 millj.

Markarvegur. Frábær staðsetning.

140,1 fm. “þakíbúð” með 79,6 fm. þakgarði með 
morgun og kvöldsól við Brautarholt.  

Íbúðin er öll arkitektahönnuð að innan. Sér bíla-
stæði er í afgirtu porti á baklóð hússins.  Íbúðin 
er mjög björt með gólfsíðum gluggum að stórum 
hluta og aukinni lofthæð. Samliggjandi stórar stofur 
með arni og útgangi á svalir. Fataherbergi innaf 
hjónaherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar eru úr 
hnotu að stórum hluta. Hnotuparket og ítalskur ljós 
marmari er á gólfum. 

Verð 75,0 millj.

Brautarholt. Glæsileg „þakíbúð“.

Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210.  Skoðum og verðmetum samdægurs

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

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

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 3 ÍB
ÚÐIR EFTIR

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

TIL LEIGU
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



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

Einstaklega vel staðsett 
og skipulögð 7 herbergja 
(5 svefnherbergi) íbúð á 2. 
hæð ásamt risi við Melhaga, 
107 Reykjavík. Frístandandi 
bílskúr fylgir. Möguleiki á 
íbúð í risi. Eignin er í skem-
mtilegu umhverfi í vesturbæ 
Reykjavíkur, stutt er í alla 
þjónustu.Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30.maí milli kl. 
17:00 og kl. 17:45. 
V. 84,9 m. 9648

Góð 137 fm íbúð á jarðhæð 
í fjögurra íbúða stigagangi, 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
tvær samliggjandi suður- 
stofur, stórt eldhús, baðher-
bergi og tvö svefnherbergi. 
Sér geymsla fylgir í kjallara 
og sér þvottaherbergi ásamt 
sameiginlegu gufubaði og 
æfingasal. Mikil sameign. 
Sér lóð.  V. 53,4 m.  
9597

Glæsilegt og vandað 470 
fm einbýlishús á sjávarlóð 
við Haukanes í Garðabæ. 
Útsýnið er fallegt. Húsið er 
frábærlega vel staðsett og 
hefur mikið verið endurný-
jað síðustu ár. Það stendur 
á sjávarlóð og við sjálfan 
Kópavoginn og má horfa 
ofan í fjöruborðið af efri 
hæðinni. Gatan er botnlangi 
og því umferð með minnsta 
móti. V. 140 m.  
3895

Heil húseign við Hverfisgötu 
í Reykjavík. Húsið skiptist 
í þrjár hæðir. Verslun á 
jarðhæð og íbúð á sitthvorri 
hæðinni fyrir ofan. Heil-
darstærði eignar er 170,1 fm.
Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30.maí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 83 m. 
9630

MELHAGI 5 107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-01.

MIÐLEITI 10 103 RVK.

HAUKANES 12 - GLÆSILEGT HÚS - SJÁVARLÓÐ 

HVERFISGATA 84 101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

HÁAGERÐI 79 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Fjögurra herbergja 59,8 fm risíbúð í endaraðhúsi í góðu 
hverfi. Suð-vestur svalir í stofu og góður garður. Eignin 
getur verið laus fljótlega. V. 28,5 m. 964

 HOLTSVEGUR 39 
210 GARÐABÆ 

Íbúð 0102 er 114,1 fm fjögurra herbergja vel skiplögð íbúð 
á jarðhæð með sérafnotareit á lóð. Stæði í bílageymslu 
fylgir íbúðinni.  Vandaðar innréttingar frá AXIS. Aðeins 
nokkrar íbúðir eftir á þessu fallega svæði í nálægð við 
útivistarsvæði. Nánari upplýsingar veitir Brynjar þór í 
síma 896 1168. Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteig-
nasali thorarinn@eignamidlun.is  V. 43,9 m. 9458

 FERJUVAÐ 1 
110 RVK. 

Góð og vel skipulögð 79 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngang og stóra hellulagða verönd til suðurs. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þvottaherbergi, hol, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi, eldhús og stofu/borðstofu með útgengi 
út á verönd. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. 
 V. 31,5 m. 9577

 GNOÐARVOGUR 18 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Mjög falleg þriggja herbergja endaíbúð á efstu hæð 
(4.hæð) með góðum svölum og útsýni. Íbúðin skip-
tist í forstofuhol, stofu, opið eldhús, tvö herbergi og 
baðherbergi. Húsið hefur verið klætt að utan og svalir 
stækkaðar. Björt og falleg íbúð.Eignin verður sýnd þriðju-
daginn 31.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 9644

HÁVEGUR 5, 
200 KÓP 

 
Nýkomið í sölu 50,8 fm 3ja herbergja íbúð (parhús) á 
mjög stórri lóð þar sem hugsanlega fæst byggður bílskúr. 
Íbúðin skiptist í gang, tvö herbergi, geymslu, baðherbergi 
og stofu með opnu eldhúsi. Íbúðin hefur verið yfirfarin 
innan en þak þarfnast lagfæringar. Mjög stór lóð.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 1.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 24,9 m. 9598

GRUNDARSTÍGUR 15B 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Risíbúð í bakhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist 
í eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi.Eignin 
verður sýnd mánudaginn 30.maí milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 19,5 m. 9629

HLÍÐARHJALLI 73 200 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög góð og einstaklega skemmtilega skipulögð 107,4 
fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð í góðu litlu fjölbýli 
í suðurhlíðum Kópavogs. Fallegt útsýni.3 svefnherb. 
Endurnýjað baðherbergi. Góðar innréttingar, parket.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.maí milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 35,9 m. 9596

FLYÐRUGRANDI 6 
107 RVK. 

Vorum að fá í sölu fallega 3ja herb. 67,8 fm íbúð á 3. hæð 
í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. Íbúðin 
skiptist m.a. í samliggjandi stofu og eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi og forstofu. Nýleg innrétting í eldhúsi. Svalir 
útaf herbergi.  V. 29,9 m. 9653

HALLAKUR 2A 210 GBÆ 
ÍBÚÐ MERKT 02-01.  

Vorum að fá í sölu glæsilega 138,4 fm íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýlishúsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 fm geymsla er 
í kjallara. Stórar svalir sem snúa til suðvesturs eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. Skóli, leikskóli og þjónusta eru í 
næsta nágrenni. Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30.V. 52,9 m. 9602

HRAUNPRÝÐI 11 
210 GARÐABÆ

Nýtt parhús sem afhendist tilbúið til innréttinga án 
gólfefna. 157m2 + 22.5m2 bílskýli. Samtals 179.5m2. Húsið 
er frágengið utanhúss. Lóð hellulögð og með skjólgirðin-
gu. Næg bílastæði á lóð. Vistvænt og viðhaldslétt hús. V. 
61,5 m. 2877

HRAUNPRÝÐI 9 210 GBÆ
FRAMKVÆMDIR AÐ HEFJAST.

Stílhreint einbýlishús 232,7m2, þar af  36,5m2 bílskúr í 
fallegu umhverfi í Prýðahverfi  hannað af Halldóru Vífils-
dóttur arkitekt.  Verkfræðihönnun, TÓV verkfræðistofa 
ehf. V. 86 m. 9655

MOSARIMI 5 112 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinn-
gang í litlu fjölbýli. íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi, stofu og eldhús. Geymsla er innan 
íbúðar. Íbúðin er í góðu standi og hefur töluvert verið 
endurnýjuð.  V. 29,9 m. 2871

 MELHAGI 20 107 RVK
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög góð og vel skipulögð 94,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sér 
inngangi af svalagangi. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Góð eign á 
frábærum stað í Vesturbænum. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 2. júní milli  
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,5 m. 9554

 ÖLDUGATA 34 101 RVK. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR 

Mjög falleg og vel skipulögð 106,4 fm neðri sérhæð með sérinngangi, tvennum 
svölum og góðum 22,1 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, 
baðherbergi, stofa og opið eldhús.  Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 54,9 m. 9641

 LINDARVAÐ 3 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög falleg og vel skipulögð 169,7 fm efri sérhæð, með rúmgóðum bílskúr, við 
Lindarvað í Norðlingaholti Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni er frá eigninni, ca 40 
fm svalir og sér garður með skjólveggjum.Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,9 m. 9591

 STÓRAGERÐI 23 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Falleg160 fm neðri sérhæð við Stóragerði 23 í Reykjavík.  
Stórar stofur, þrjú til fjögur svefnherbergi, sérinngangur, tvennar 
svalir og bílskúr.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 49,5 m. 9649

 SKÓLAGERÐI 51 
200 KÓPAVOGI

Tvíbýlishús á einstaklega góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Heildarstærð 
hússins er 216,2 fm og bílskúrinn er skráður 42,6 fm. Eignin þarfnast talsverðra 
endurbóta og verður selt í núverandi ástandi. Íbúð á jarðhæð er 3-4ra herb. 
skráð 89,3 fm auk sameignar. Íbúð á efri hæð er 4ra herberbergja skráð 99,7 
fm auk sameignar. Bílskúr er skráður 42,6 fm. Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 57,9 m. 9624

KÓPAVOGSTÚN 2, 200 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Glæsileg og vel skipul. 134,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsh., tvö svefnh. og 
gestasnyrting. Sér verönd og þvottahús innan búðar.  Kaupendur verða að 
hafa náð 60 ára aldri og vera félagar í samtökum aldraðra. skilyrði.  Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 2.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,1 m. 9626

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Opið hús í Mánatúni 13   

miðvikudaginn 1. júní milli kl 17:15 og 17:45

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS



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

Einstaklega vel staðsett 
og skipulögð 7 herbergja 
(5 svefnherbergi) íbúð á 2. 
hæð ásamt risi við Melhaga, 
107 Reykjavík. Frístandandi 
bílskúr fylgir. Möguleiki á 
íbúð í risi. Eignin er í skem-
mtilegu umhverfi í vesturbæ 
Reykjavíkur, stutt er í alla 
þjónustu.Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30.maí milli kl. 
17:00 og kl. 17:45. 
V. 84,9 m. 9648

Góð 137 fm íbúð á jarðhæð 
í fjögurra íbúða stigagangi, 
ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
tvær samliggjandi suður- 
stofur, stórt eldhús, baðher-
bergi og tvö svefnherbergi. 
Sér geymsla fylgir í kjallara 
og sér þvottaherbergi ásamt 
sameiginlegu gufubaði og 
æfingasal. Mikil sameign. 
Sér lóð.  V. 53,4 m.  
9597

Glæsilegt og vandað 470 
fm einbýlishús á sjávarlóð 
við Haukanes í Garðabæ. 
Útsýnið er fallegt. Húsið er 
frábærlega vel staðsett og 
hefur mikið verið endurný-
jað síðustu ár. Það stendur 
á sjávarlóð og við sjálfan 
Kópavoginn og má horfa 
ofan í fjöruborðið af efri 
hæðinni. Gatan er botnlangi 
og því umferð með minnsta 
móti. V. 140 m.  
3895

Heil húseign við Hverfisgötu 
í Reykjavík. Húsið skiptist 
í þrjár hæðir. Verslun á 
jarðhæð og íbúð á sitthvorri 
hæðinni fyrir ofan. Heil-
darstærði eignar er 170,1 fm.
Eignin verður sýnd 
mánudaginn 30.maí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. 
V. 83 m. 
9630

MELHAGI 5 107 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-01.

MIÐLEITI 10 103 RVK.

HAUKANES 12 - GLÆSILEGT HÚS - SJÁVARLÓÐ 

HVERFISGATA 84 101 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

HÁAGERÐI 79 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Fjögurra herbergja 59,8 fm risíbúð í endaraðhúsi í góðu 
hverfi. Suð-vestur svalir í stofu og góður garður. Eignin 
getur verið laus fljótlega. V. 28,5 m. 964

 HOLTSVEGUR 39 
210 GARÐABÆ 

Íbúð 0102 er 114,1 fm fjögurra herbergja vel skiplögð íbúð 
á jarðhæð með sérafnotareit á lóð. Stæði í bílageymslu 
fylgir íbúðinni.  Vandaðar innréttingar frá AXIS. Aðeins 
nokkrar íbúðir eftir á þessu fallega svæði í nálægð við 
útivistarsvæði. Nánari upplýsingar veitir Brynjar þór í 
síma 896 1168. Þórarinn M. Friðgeirsson löggiltur fasteig-
nasali thorarinn@eignamidlun.is  V. 43,9 m. 9458

 FERJUVAÐ 1 
110 RVK. 

Góð og vel skipulögð 79 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngang og stóra hellulagða verönd til suðurs. 
Íbúðin skiptist í anddyri, þvottaherbergi, hol, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi, eldhús og stofu/borðstofu með útgengi 
út á verönd. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. 
 V. 31,5 m. 9577

 GNOÐARVOGUR 18 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-01. 

Mjög falleg þriggja herbergja endaíbúð á efstu hæð 
(4.hæð) með góðum svölum og útsýni. Íbúðin skip-
tist í forstofuhol, stofu, opið eldhús, tvö herbergi og 
baðherbergi. Húsið hefur verið klætt að utan og svalir 
stækkaðar. Björt og falleg íbúð.Eignin verður sýnd þriðju-
daginn 31.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 9644

HÁVEGUR 5, 
200 KÓP 

 
Nýkomið í sölu 50,8 fm 3ja herbergja íbúð (parhús) á 
mjög stórri lóð þar sem hugsanlega fæst byggður bílskúr. 
Íbúðin skiptist í gang, tvö herbergi, geymslu, baðherbergi 
og stofu með opnu eldhúsi. Íbúðin hefur verið yfirfarin 
innan en þak þarfnast lagfæringar. Mjög stór lóð.  Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 1.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 24,9 m. 9598

GRUNDARSTÍGUR 15B 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Risíbúð í bakhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist 
í eldhús, stofu, svefnherbergi og baðherbergi.Eignin 
verður sýnd mánudaginn 30.maí milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 19,5 m. 9629

HLÍÐARHJALLI 73 200 KÓP.
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög góð og einstaklega skemmtilega skipulögð 107,4 
fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð í góðu litlu fjölbýli 
í suðurhlíðum Kópavogs. Fallegt útsýni.3 svefnherb. 
Endurnýjað baðherbergi. Góðar innréttingar, parket.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.maí milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 35,9 m. 9596

FLYÐRUGRANDI 6 
107 RVK. 

Vorum að fá í sölu fallega 3ja herb. 67,8 fm íbúð á 3. hæð 
í fjölbýlishúsi við Flyðrugranda í Vesturbænum. Íbúðin 
skiptist m.a. í samliggjandi stofu og eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi og forstofu. Nýleg innrétting í eldhúsi. Svalir 
útaf herbergi.  V. 29,9 m. 9653

HALLAKUR 2A 210 GBÆ 
ÍBÚÐ MERKT 02-01.  

Vorum að fá í sölu glæsilega 138,4 fm íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýlishúsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 fm geymsla er 
í kjallara. Stórar svalir sem snúa til suðvesturs eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. Skóli, leikskóli og þjónusta eru í 
næsta nágrenni. Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30.V. 52,9 m. 9602

HRAUNPRÝÐI 11 
210 GARÐABÆ

Nýtt parhús sem afhendist tilbúið til innréttinga án 
gólfefna. 157m2 + 22.5m2 bílskýli. Samtals 179.5m2. Húsið 
er frágengið utanhúss. Lóð hellulögð og með skjólgirðin-
gu. Næg bílastæði á lóð. Vistvænt og viðhaldslétt hús. V. 
61,5 m. 2877

HRAUNPRÝÐI 9 210 GBÆ
FRAMKVÆMDIR AÐ HEFJAST.

Stílhreint einbýlishús 232,7m2, þar af  36,5m2 bílskúr í 
fallegu umhverfi í Prýðahverfi  hannað af Halldóru Vífils-
dóttur arkitekt.  Verkfræðihönnun, TÓV verkfræðistofa 
ehf. V. 86 m. 9655

MOSARIMI 5 112 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög góð 79 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinn-
gang í litlu fjölbýli. íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi, stofu og eldhús. Geymsla er innan 
íbúðar. Íbúðin er í góðu standi og hefur töluvert verið 
endurnýjuð.  V. 29,9 m. 2871

 MELHAGI 20 107 RVK
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög góð og vel skipulögð 94,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sér 
inngangi af svalagangi. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Góð eign á 
frábærum stað í Vesturbænum. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 2. júní milli  
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 48,5 m. 9554

 ÖLDUGATA 34 101 RVK. 
NEÐRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR 

Mjög falleg og vel skipulögð 106,4 fm neðri sérhæð með sérinngangi, tvennum 
svölum og góðum 22,1 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjú herbergi, 
baðherbergi, stofa og opið eldhús.  Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 54,9 m. 9641

 LINDARVAÐ 3 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög falleg og vel skipulögð 169,7 fm efri sérhæð, með rúmgóðum bílskúr, við 
Lindarvað í Norðlingaholti Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni er frá eigninni, ca 40 
fm svalir og sér garður með skjólveggjum.Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 53,9 m. 9591

 STÓRAGERÐI 23 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Falleg160 fm neðri sérhæð við Stóragerði 23 í Reykjavík.  
Stórar stofur, þrjú til fjögur svefnherbergi, sérinngangur, tvennar 
svalir og bílskúr.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 49,5 m. 9649

 SKÓLAGERÐI 51 
200 KÓPAVOGI

Tvíbýlishús á einstaklega góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Heildarstærð 
hússins er 216,2 fm og bílskúrinn er skráður 42,6 fm. Eignin þarfnast talsverðra 
endurbóta og verður selt í núverandi ástandi. Íbúð á jarðhæð er 3-4ra herb. 
skráð 89,3 fm auk sameignar. Íbúð á efri hæð er 4ra herberbergja skráð 99,7 
fm auk sameignar. Bílskúr er skráður 42,6 fm. Eignin verður sýnd mánudaginn 
30.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 57,9 m. 9624

KÓPAVOGSTÚN 2, 200 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Glæsileg og vel skipul. 134,7 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsh., tvö svefnh. og 
gestasnyrting. Sér verönd og þvottahús innan búðar.  Kaupendur verða að 
hafa náð 60 ára aldri og vera félagar í samtökum aldraðra. skilyrði.  Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 2.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,1 m. 9626

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

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

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og  

nútímalegar íbúðir 
Opið hús í Mánatúni 13   

miðvikudaginn 1. júní milli kl 17:15 og 17:45

Örfáar 
íbúðir 
eftir

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ 
HÚS



535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

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

 BIRKILUNDUR 6 - HÚSAFELL, 311 BORGARBYGGÐ                                                               13.9M

Rómantískt og fallegt 38,2 fm. vel skipulagt sumarhús auk svefnlofts á fallegum stað stutt frá þjónustumiðstöðinni í 
Húsafelli. Tvö svefnherb.og svefnloft. Verönd. Kjarrivaxið land. Eign sem býður upp á ýmsa möguleika, t.d. stækkun á húsi.

  ÖLDUTÚN 16 - 220 HFJ                                           42M

Fimm herbergja efri sérhæð 151,8 fermetrar ásamt 
innbyggðum 21,4 fm. bílskúr alls 173,2 fm. í steinsteyptu 
húsi við Öldutún í Hafnarfirði.

  BLIKAÁS 7 - 221 HFJ                                           31.5M

Góð 3ja herb. 97,5 fermetra íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi í tveggja hæða fjölbýlishúsi við Blikaás í 
Hafnarfirði.

  VESTURBERG 39 - 111 RVK                                    48M

Tveggja hæða endurnýjað að hluta steinsteypt raðhús 
169,9 fm. ásamt innbyggðum 36,1 fm. bílskúr samtals 206,0 
fermetrar við Vesturberg í Reykjavík. Rúmgóð stofa með 
útgengi út á verönd og í garðinn.

  ÖLDUGATA 3 - 101 RVK                                     44M

Vel skipulögð 96,3 fm 5 herbergja rishæð í gamla 
vesturbænum. Frábær staðsetning, stutt frá miðbænum.
Nýlega hefur verið skipt um glugga á eigninni. Eignin er laus 
til afhendi

 SNORRABRAUT 56 -101 RVK                                   36M

3ja herbergja, 85 fm íbúð á fyrstu hæð með sólverönd  í 
góðu fjölbýlishúsi fyrir fólk 55 ára og eldri við Snorrabraut 
56b í Reykjavík.

 HOLTSGATA 9 - 101 RVK                                          95M

Gullfallegt, vel skipulagt 217,2 fm einbýlishús á þessum 
vinsæla stað í 101. Aukaíbúð með sérinngangi í kjallara. 
Lokaður garður. Einstakt tækifæri til að eignast heila 
húseign á frábærum stað. Húsið stendur á eignarlóð. 

  LAUGARNESVEGUR 89 - 104 RVK                       46.9M

Sölusýning mánudaginn 30. maí milli kl 17:30-18:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð, á Laugarnesvegi 
89 í Reykjavík, samtals 110 fm². Eigninni fylgir sér stæði í 
bílageymslu. Sér inngangur af svölum.  Góð eign og stutt í 
flesta þjónustu og skóla.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

  KARFAVOGUR 60 - 104 RVK                                 49.9M

Sölusýning mánudaginn 30. maí milli kl 17:00-17:30
Björt og frábærlega staðsett 165.6 fm efri sérhæð með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi við Karfavog 60, 104 Reykjavík. 
Góður sólpallur. Eigninni fylgir bílskúr og sér garður. Húsið 
er sænskt timburhús á steinkjallara.

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR  gsm 820 4242

  BÚÐAVAÐ 1 -110 RVK                                          84.9M

Sölusýning þriðjudaginn 31. maí milli kl 17:00-18:00
Glæsilegt og sérlega vandað 236,7 fm parhús á tveimur 
hæðum með aukaíbúð á jarðhæð. Mikil lofthæð. 
Einstakt útsýni yfir Elliðavatn.  Möguleiki á allt að 4-5 
svefnherbergjum.

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR  gsm 820 4242

 NJÖRVASUND 33 - 104 RVK                                 27.9M

Sölusýning þriðjudaginn 31. maí milli kl 17:00-17:30
Björt og vel skipulögð 69,4 fm 3ja herbergja risíbúð 
í 2ja íbúða húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og tvær samliggjandi stofur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS
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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: 698-7695

Víðiás 3  210 Garðabæ 87.000.000

Vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mikil lofthæð er í eign-
inni. Þrjú svefnherb. , auðvelt að gera aukaherb. Í bílskúr. Útgengi út á hellulagð. 
verandir frá hjónaherb., stofu, vinnustofu og þvottah. Rúmgott eldhús, útsýni að 
Esju. Bílskúr er í dag nýttur sem vinnustofa.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

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

Öldugata 57  101 Reykjavík 29.900.000

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð í risi (grunnflötur um 72 fm.) á afar vinsælum 
stað í 101 þaðan sem stutt er i alla þjónustu. Eldhús og baðherbergi endurnýjuð 
2008, ásamt rafmagni og ofnum í stofu.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 60,1 m2 

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

Lindasmári 9   201 Reykjavík 37.900.000

Vel skipulagða 97,1 fm íbúð á annari hæð við Lindasmára í Kópavogi. 3 svefn-
herbergi eru í eigninni. Stutt í skóla og alla þjónustu í hverfi sem nýtur mikilla 
vinsælda.
 Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 97,1 m2 

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

Maríubaugur 19  113 Reykjavík

Verð: 69.900.000

Gullfallegt 190 fm hús á einni hæð með bílskúr í Grafarholti. 3 svefnherbergi eru í 
húsinu. Eignin er öll hin glæsilegasta með sérsmíðuðum innréttingum og er allur 
frágagnur hin vandaðasti. Lóðin er afgirt og með stórum palli, heitum potti og 
viðhaldslitlum gróðri. Eign fyrir vandláta.

Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 190,1 m2

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

Gautavík 25   112 Reykjavík 34.900.000

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á annari hæð með sér inngangi af 
svölum og góðri verönd. Skiptist íbúðin í forstofu og þvotta-
herbergi, tvö góð svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu 
með útgengi út á afgirta timbur-verönd c.a. 35fm að stærð og 
stóra geymslu í sameign, skráð þar af 12,6fm.  

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 100,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. maí kl. 17.30-18.00

Langalína 28-32   210 Garðabæ

Nýjar íbúðir við sjávarkambinn í Sjálandi í Garðabæ. 
Glæsilegt  3ja hæða álklætt lyftuhús. Vandaðar innréttingar 
frá Brúnás og AEG stáltæki. Flísalagt gólf er á baði og 
þvottahúsi en að öðru leyti skilast íbúðirnar án gólfefna. 
Íbúðirnar skilast með tvennum svölum eða timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Ökuleiðir til og 
frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind og miðbæ 
Garðabæjar.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 116-189,3 m2

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

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

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-5     Stærð: 101,3 - 238,1 m2

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

Garðatorg 7   210 Garðabæ 39.900.000

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Inngangur af svölum. 
Flísar og parket á gólfum. Gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð 
svefnherb. Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borð- stofa og stofa með útgengi út á 
suður-svalir. Upplýsingar veitir Jón Gunnar sölufulltrúi í gsm: 848 7099

Herbergi: 3     Stærð: 101,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. maí kl. 17.30-18.00

Grandavegur 47  107 Reykjavík 33.900.000

Falleg tveggja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.  Nýlegt eikarparket á gólfum, 
yfirbyggðar svalir, snyrtilegt baðherbergi með sturtu og gott sjónvarpshol.  Útsýni 
til norðurs.  Á efstu hæð er salur með mötuneyti og svölum á þrjá vegu. Saunabað 
og heitur pottur í sameing.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð       Stærð: 74 m2 



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983
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Sími 520 7500

GARÐAVEGUR – HAFNARFJÖRÐUR – PARHÚS
Hraunhamar kynnir fallegt parhús á þessum eftirsótta 
stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er þremur hæðum 
og  er skráð 250,9 fm með bílskúr, góð staðsetning við 
Víðistaðartúnið. Aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð 
húsins. 4 svefnherbergi. Fallegur garður. Stutt í skóla, leikss-
kóla og útivistarsvæði.  Verð 61,9 millj.

HÁHOLT 1 - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA HERB.
Hraunhamar kynnir: mjög fallega, bjarta og rúmgóða 4ra 
herbergja 121,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.  Tvö rúmgóð 
barnaherbergi með skápum. Rúmgott svefnherbergi með 
skáp.  Parket og dúkur á gólfum. Góð staðsetning á Holtinu, 
stutt í skóla, leikskóla og verslun. Verð  30,9 millj.

HRAUNBRÚN  - HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI 
Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið en-
durnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 165,6 fermetrar 
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 for-
stofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 
alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór herbergi, 
snyrting, þvottahús og geymsla. Verðtilboð.

FJÓLUHVAMMUR - HFJ - EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
Nýkomið í einkasölu 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.

HEIÐVANGUR 78 - HAFNARFJÖRÐUR  - EINBÝLI 
Nýkomið í sölu sérlega gott vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum mjög góðum bílskúr (57,5 fm), samtals 
skráð 200,9 fm en þar utan er glæsileg ný garðstofa ca 12 
fm. Eldhús ný standsett með glæsilegri eykar innréttingu 
frá Brúnás, góð tæki, borðkrókur. 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.

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 29,9 millj.

BREKKUÁS - HAFNARFJÖRÐUR - 2JA - 3JA HERBERGJA
Hraunhamar kynnir: mjög fallega rúmgóða 87 fm 2-3ja her-
bergja íbúð á 2 hæð (jarðhæð að garði) í nýlegu glæsilegu 
lyftuhúsi við Brekkuás 3 Hfj. Frábær staðsetning í hinu 
vinsæla Áslandshverfi Hfj.  Stórt svefnherbergi með skáp, 
mjög fallegt baðherbergi, vönduð innétting, flísar í hólf og 
gólf, sturtuklefi, Útgangur út á  hellulagða verönd frá stofum. 
Parket á gólfum. Verð 29,9 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. Verð 69 millj..

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

LÍNAKUR - GARÐABÆR - GLÆSILEG HÚSEIGN
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 innréttingum og gólfefnum 
þar sem allt er fyrsta flokks. Tvennar svalir og fallegur garður 
með afgirtum sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra. Eign í 
sérflokki.

DALPRÝÐI  - GARÐABÆR - EINBÝLI 
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 fata-
herbergi inn af, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 69,9 millj

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu 
   fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem 
   innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
• 2 íbúðir með sjávarútsýni eftir.
• Verð frá 41,9 millj.

Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is



Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 74,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

480 fm einbýli í algjörum sérflokki á  
þessum vinsæla stað

Ekkert til sparað við hönnun og efnisval,  
en lokið var við bygginguna árið 2011

Stórglæsilegar stofur með tvöfaldri lofthæð  
að hluta

Einstök um 60 fm hjónasvíta með baðherbergi, 
líkamsrækt og stóru fataherbergi

Þrennar þaksvalir þar af einar 112 fm með 
heitum potti og fallegu útsýni

Þrjú góð barnaherbergi og 16,8 fm herbergi 
með sérinngangi og baðherbergi

Stigahlíð 68A
Eign í sérflokki

Tilboð óskast

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3.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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Vel skipulagt endaraðhús með sjávarútsýni 

laust til afhendingar 

Húsið er 163 fm 

Fallegur garður með palli og heitum potti 

Þrjú svefnherbergi Góður bílskúr 

Hólmatún

Verð : 42,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Mjög heillandi 4ra herbergja, 103,5 fm íbúð á besta 
stað í 101 Tvennar góðar samliggjandi stofur og 
tvö svefnherbergi sem snúa inn í garð 
Vandað endurnýjað eldhús og huggulegur garður 
Virðulegt steinsteypt hús sem var mikið endurnýjað 
að utan árið 2013

Bergstaðastræti

Verð : 49,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð

Fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu 

Innréttingar og tæki fylgja með í kaupum

Norðurbrú

Verð : 39,4 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum
Frábært útsýni, Hiti í gólfum beggja hæða
Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Flísalagður bílskúr, 4 svefnherbergi, stofa, 
sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

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.

Fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjórbýlishúsi 
við Dvergaborgir 
Eignin er skráð 98 fm, þar af er geymsla 4,6 fm 
Sérgeymsla í kjallara fylgir auk hlutdeildar í hjóla- og 
vagnageymslu. Íbúðinni fylgir einnig einkaafnotaréttur 
í bakgarði, sérmerkt bílastæði og bílskýlaréttur 
Eignin er laus strax

Dvergaborgir

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

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

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 

 Dunhagi 21 

Verð frá: 49,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 38,9 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

117 fm íbúð á jarðhæð 

Sólpallur og útsýni til sjávar 

3 svefnherbergi, bílakjallari 

Geymsla í kjallara 

Norðurbakki 23

Verð : 44,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

- 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



.

Bólstaðarhlíð 27 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:45-18:15

Hugguleg og björt 5 herbergja 

efsta hæð í fjórbýli

Gott skipulag 

Svalir og mikið útsýni

.

Sunnubraut 41 

Verð : 85,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.18:00-18:30

Einbýlishús á Sjávarlóð

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

.

Lækjasmári 13

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:00-17:30

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 102 fm 

á annarri hæð 

Eftirsóttur staður í Kópavogi 

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

 Holtsgata 22

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:30-18:00

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm

3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

.

Hamrakór 4

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:45-18:15

Vel skipulagt einbýlishús með stórum bílskúr 

Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi 

Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni 

Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi 

tvöfaldur bílskúr 

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.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

.

Lækjasmári 6 
íb 10-02 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.16:30-17:00

Mjög huggulega 97,2 fm 

3ja herbergja íbúð á 10 hæð 

Yfirbyggðar svalir að hluta, mikið útsýni 

Gott lyftuhús rétt við Smáralind 

- öll þjónusta á svæðinu

.

Eskilhlíð 12b 
3.hæð til hægri

Verð : 32,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.18:00-18:45

Vel skiplulögð 75 fm 3ja herbergja

Nýlegt eldhús, bað og skápar

Gler nýlega endurnýjað

Frábær staðsetning

.

Þorfinnsgata 12 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:00-17:45

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb 87,5 fm 

með aukaherb í kjallara 

Frábær staðsetning 

Nýlega endurnýjað bað 

1300 fm iðnaðarhúsnæði við  Funatröð 

í Reykjanesbæ Eignin er með góðum 

innkeyrsludyrum og stendur á 7400 fm lóð 

sem hægt væri að girða af og býður uppá 

mikla möguleika 

Funatröð 3

Verð : 78,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 

.

Seinakur 5 

Verð 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2.júní kl.17:30-18:15

107 fm íbúð á efstu hæð 

Suðursvalir

Lyftuhús - Bílakjallari 

Útsýni - frábær staðsetning

Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu, 
utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

Fróðaþing 

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

 Breiðavík 18

Verð : 34,9 millj.

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

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með útsýni út á golfvöll 

.

Hverfisgata 49

Verð : 39,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 30.maí kl.16:30-17:00

Rúmlega 100 fm íbúð, 4ra herb 

Mikið endurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými

.

Skipholt 15

Verð : 32,5 millj.

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

Falleg og rúmgóð 93,8 fm 2ja herbergja íbúð 

Mikil lofthæð er í ibúðinni

Ný gólfefni og íbúðin ný máluð

Laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fjögurra herbergja 120 fm íbúð með sérinngangi í 
nýju fjórbýlishúsi við Hlíðarveg í Kópavogi 
Eignin verður afhent fullfrágengin án gólfefna í haust 
Um er að ræða fyrstu hæð til vinstri frá götu 
Útgengt á verönd frá borðstofu og stofu en eigninni 
fylgir sérafnotaréttur á lóð 51,1 fm 
Aðeins ein íbúð er eftir í húsinu!

Hlíðarvegur 57

Verð : 53,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Inntaksgjöld eru greidd og eru húsin tilbúin til afh 
Hagkvæm viðbótarfjármögnun getur verið í boði 

Lyngmói 10-14 Selfoss

TILBOÐ
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð 

10 iðnaðarbil  

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt bílskúr 
á vinsælum stað í Reykjavík 
Eignin er skráð 118,8 fm, þar af er bílskúr 20,3 fm 
Rúmgóðar svalir 
Sérgeymsla/vinnuherbergi í kjallara er 10,4 fm 
Sameiginlegt þvottaherbergi og hjóla- og 
vagnageymsla

Hvassaleiti

Verð : 36,3 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Björt og vel skipulögð stúdíóíbúð á fyrstu hæð
Eignin er skráð 41,9 fm
Sérgeymsla í kjallara
Sameiginlegt þvottaherbergi og 
hjóla- og vagnageymsla

Ásbraut 9

Verð : 19,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel staðsett 207 fm fullbúin iðnaðarbil 

Neðri hæð er 157,5 fm en milliloft 50 fm 

Afhent fullbúið samkvæmt skilalýsingu 

Malbikað plan

- lóð girt

Desjamýri 1 
Mosfellsbær

35,5 millj.Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Álfheimar 30

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:30-18:00

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað
Bókaðu skoðun:

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

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

Heil húseign byggða 1905 á áberandi 
stað á horni Hverfisgötu og Vitastígs 

Heilarstærð hússins er 170,1 fm og 
eru skráð þrjú fastanúmer í húsinu 

Tvær íbúðir og atvinnuhúsnæði, 
eignin er að mestu laust strax

Hverfisgata 84

83,0 millj.Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



.

Bólstaðarhlíð 27 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:45-18:15

Hugguleg og björt 5 herbergja 

efsta hæð í fjórbýli

Gott skipulag 

Svalir og mikið útsýni

.

Sunnubraut 41 

Verð : 85,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.18:00-18:30

Einbýlishús á Sjávarlóð

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

.

Lækjasmári 13

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:00-17:30

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð 102 fm 

á annarri hæð 

Eftirsóttur staður í Kópavogi 

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

.

 Holtsgata 22

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:30-18:00

Falleg 4 herbergja íbúð á 2 hæð við Holtsgötu

115 fm

3 Svefnherbergi

Endurnýjað baðherbergi

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins

.

Hamrakór 4

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:45-18:15

Vel skipulagt einbýlishús með stórum bílskúr 

Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi 

Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni 

Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi 

tvöfaldur bílskúr 

.

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.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

.

Lækjasmári 6 
íb 10-02 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.16:30-17:00

Mjög huggulega 97,2 fm 

3ja herbergja íbúð á 10 hæð 

Yfirbyggðar svalir að hluta, mikið útsýni 

Gott lyftuhús rétt við Smáralind 

- öll þjónusta á svæðinu

.

Eskilhlíð 12b 
3.hæð til hægri

Verð : 32,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.18:00-18:45

Vel skiplulögð 75 fm 3ja herbergja

Nýlegt eldhús, bað og skápar

Gler nýlega endurnýjað

Frábær staðsetning

.

Þorfinnsgata 12 

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.maí kl.17:00-17:45

Frábærlega staðsett 3ja-4ra herb 87,5 fm 

með aukaherb í kjallara 

Frábær staðsetning 

Nýlega endurnýjað bað 

1300 fm iðnaðarhúsnæði við  Funatröð 

í Reykjanesbæ Eignin er með góðum 

innkeyrsludyrum og stendur á 7400 fm lóð 

sem hægt væri að girða af og býður uppá 

mikla möguleika 

Funatröð 3

Verð : 78,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 

.

Seinakur 5 

Verð 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2.júní kl.17:30-18:15

107 fm íbúð á efstu hæð 

Suðursvalir

Lyftuhús - Bílakjallari 

Útsýni - frábær staðsetning

Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð 
í botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu, 
utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

Fróðaþing 

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

 Breiðavík 18

Verð : 34,9 millj.

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

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með útsýni út á golfvöll 

.

Hverfisgata 49

Verð : 39,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 30.maí kl.16:30-17:00

Rúmlega 100 fm íbúð, 4ra herb 

Mikið endurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými

.

Skipholt 15

Verð : 32,5 millj.

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

Falleg og rúmgóð 93,8 fm 2ja herbergja íbúð 

Mikil lofthæð er í ibúðinni

Ný gólfefni og íbúðin ný máluð

Laus við kaupsamning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fjögurra herbergja 120 fm íbúð með sérinngangi í 
nýju fjórbýlishúsi við Hlíðarveg í Kópavogi 
Eignin verður afhent fullfrágengin án gólfefna í haust 
Um er að ræða fyrstu hæð til vinstri frá götu 
Útgengt á verönd frá borðstofu og stofu en eigninni 
fylgir sérafnotaréttur á lóð 51,1 fm 
Aðeins ein íbúð er eftir í húsinu!

Hlíðarvegur 57

Verð : 53,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á einni hæð 
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan 
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi 
Tvö baðherbergi Lóð skilast fullfrágengin með verönd 
Inntaksgjöld eru greidd og eru húsin tilbúin til afh 
Hagkvæm viðbótarfjármögnun getur verið í boði 

Lyngmói 10-14 Selfoss

TILBOÐ
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

221 fm á einni hæð 

10 iðnaðarbil  

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt bílskúr 
á vinsælum stað í Reykjavík 
Eignin er skráð 118,8 fm, þar af er bílskúr 20,3 fm 
Rúmgóðar svalir 
Sérgeymsla/vinnuherbergi í kjallara er 10,4 fm 
Sameiginlegt þvottaherbergi og hjóla- og 
vagnageymsla

Hvassaleiti

Verð : 36,3 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Björt og vel skipulögð stúdíóíbúð á fyrstu hæð
Eignin er skráð 41,9 fm
Sérgeymsla í kjallara
Sameiginlegt þvottaherbergi og 
hjóla- og vagnageymsla

Ásbraut 9

Verð : 19,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel staðsett 207 fm fullbúin iðnaðarbil 

Neðri hæð er 157,5 fm en milliloft 50 fm 

Afhent fullbúið samkvæmt skilalýsingu 

Malbikað plan

- lóð girt

Desjamýri 1 
Mosfellsbær

35,5 millj.Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Álfheimar 30

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.júní kl.17:30-18:00

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað
Bókaðu skoðun:

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

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

Heil húseign byggða 1905 á áberandi 
stað á horni Hverfisgötu og Vitastígs 

Heilarstærð hússins er 170,1 fm og 
eru skráð þrjú fastanúmer í húsinu 

Tvær íbúðir og atvinnuhúsnæði, 
eignin er að mestu laust strax

Hverfisgata 84

83,0 millj.Verð :

Bókaðu skoðun:

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

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

- 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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Auðbrekka
-kynning 04.feb. 2016

Nýbýlavegur 10
Auðbrekka 29

Vorum að fá til sölumeðferðar húsnæði  
á Nýbýlaveg 10 og Auðbrekku 29.

Leigutekjur af eignunum eru um 

kr. 1,5 millj. pr. mánuð.

Heimilt er að rífa núverandi byggingar 
og reisa 5.500 fermetra nýbyggingu með 
íbúðum og atvinnuhúsnæði auk bílakjallara. 
Búið er að hanna nýbygginguna og geta 
teikningar fylgt.

Byggingarréttur til sölu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Atvinnuhúsnæði - vantar allar stærðir og gerðir af 
atvinnuhúsnæði á söluskrá.

Atvinnuhúsnæði með leigusamningum - vantar fyrir öfluga 
fjárfesta atvinnuhúsnæði með leigusamningum sem má kosta 
á bilinu 100-1000 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlishús óskast í Ártúnsholti fyrir ákveðin aðila.

3ja herb. íbúð. Verð í kring um 30 millj. Staðsetning opinn.

Einbýlishús með tveimur íbúðum í Kópavogi.

3ja herb. íbúð með garði. Staðsetning opin.  
Verð í kring um 30 millj. 

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Sérbýli í Garðabæ eða Hafnarfirði fyrir ákveðinn kaupanda 
með góðar greiðslur.

Sérbýli í Fossvoginum fyrir ákveðinn kaupanda.

Þriggja herbergja íbúð í Ásahverfi í Árbænum eða 
Norðlingaholti fyrir ákveðinn kaupanda. Íbúðin þarf að vera á 
jarðhæð eða í lyftuhúsi.

Leita að heilli eign í miðbænum með nokkrum íbúðum fyrir 
fjársterkan aðila.

Nánari upplýsingar veitir:

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

3ja herbergja íbúð við Kirkjulund 6-8.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.

Rað- eða parhúsi í Foldunum í Reykjavík

Hæð í vesturbæ Reykjavíkur

3ja herbergja íbúð með aðgengi að þjónustu fyrir eldri borgara

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi í fjölbýli

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlishúsi í Akralandshverfi Garðabæjar, fullbúið.   
Verð 90-130 millj.

3ja herbergja í Sjálandshverfi Garðabæjar,  
Verð upp að 40 millj. Töluverð eftirspurn.

Sérbýli eða hæð í vesturbæ Kópavogs  
með a.m.k. 3 svefnherbergjum.

Sumarhúsi við Álftavatn fyrir ákveðinn kaupanda.

Sumarhúsi á vatnsbakkalóð. 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í Hvassaleiti, 
Árskógum eða Hæðargarði

Nýlegu einbýlishúsi í Garðabæ, 400–500 fermetra. 
Má kosta 130 -160 millj.

Einbýlishúsi með sjávarútsýni 350–500 fermetra. 
Má kosta120-130 millj.

Atvinnuhúsnæði með góðum leigusamningi.

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli í Öndverðarnesi eða 
Kiðjabergi.

Einbýli eða raðhúsi helst í Garðabæ eða í Kópavogi í kringum 
Smárann.  Lágmark 4 svefnherbergi og verð að 70 millj.

Góðri íbúð miðsvæðis, gjarnan í 105  fyrir rúmar 40 millj.

Lítilli ca. 50 fm íbúð í Ljósheimum eða nágrenni.

3ja herbergja íbúð sem næst Tjörninni. Helst í Tjarnargötu.

Einbýli í Garðabæ í göngufæri við Flataskóla  
fyrir hámark 75 millj.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

2ja herbergja íbúð í 105-108.

Hæð í Vesturbænum. Má þarfnast endurbóta.

Raðhúsi í Fossvoginum. Mjög ákveðin kaupandi 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi fyrir hjón sem eru búin 
að selja sína eign.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rað, par eða einbýlishús í Garðabæ, bein kaup eða skipti á
glæsilegri íbúð í Sjálandshverfinu Garðabæ.

Einbýlishúsi í Garðabæ, Kópavogi, Reykjavík eða Mosfellsbæ. 
Verð að 85 millj, viðkomandi hefur þegar selt sína eign.

3ja og 4ra herbergja íbúð í 201 Kópavogi (Lindum, Sölum, 
Kórum, Þingum eða Hvörfum ).

Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi. Verð allt að 
60 millj, má vera á einni eða tveimur hæðum. Afhendingartími 
getur verið rúmur ef með þarf.

Sérbýli ( rað, par eða einbýlishúsi ) Í póstnúmerum 201 eða 
203 Kópavogi. Bein kaup eða skipti á 4ra herbergja íbúð í 
Lindahverfinu.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

2ja herbergja íbúð á svæði 108 eða 104 - verð allt að 25 millj.

3ja herbergja íbúð í góðri lyftublokk fyrir eldri hjón,  
staðsetning opin.

3ja herbergja íbúð í Breiðholti, aukaherbergi væri kostur.

Stúdíóíbúð eða lítil 2ja herbergja íbúð í miðbænum eða 
Norðumýri.

3-4 herbergja í Grafarholti í skiptum fyrir raðhús í sama hverfi 
Raðhús í Hvassaleiti eða nágrenni - möguleg skipti á 4ra herb. 
með bílskúr í sama hverfi.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

4- 5 herbergja einbýli í Grafarvogi fyrir ákveðna kaupendur.

4-5 herbergja í Teigahverfi í Reykjavík  
fyrir ákveðinn kaupanda.

Raðhúsi í Mosfellsbæ fyrir ákveðin kaupanda.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vandað hús 
í landi Miðborga Grímsnesi
78 fm að stærð, m tveimur svefnherbergjum 
ásamt svefnlofti
Heitur pottur á skjólgóðum palli
8400 fm eignarland, stutt í þjónustu

Djúpahraun

Verð : 24,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bláskógabyggð  

Falleg 4258 fm eignarlóð í grennd við Reykholt 

Teikning af 74 fm húsi fylgir 

Heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum 

Stutt í veiði, sund, golf o.fl. 

Reynivellir 

Verð : 3,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 84 fm heilsárs útsýnishús í Skorradal 

Þrjú svefnherb.og stórt baðherbergi m sturtu 

Stofa og eldhús í opnu rými, miklir útsýnisgluggar 

45 kjallari undir húsi (ekki full lofthæð) 

Hiti í gólfum

Vatnsendahlíð 215

Verð : 34,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 

164,3 fm að stærð Efri hæð m tveimur 

svefnherbergjum, stórri stofu og eldhús 

Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur

Þingvellir

Verð : 37,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús 

Skorradalur

Vatnsendahlíð 76

Verð : 15,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 16 fm 

viðbyggingu (glerskála) 

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land 

Eyrarskógur

Verð : 12,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð. Innbú 

utan persónulegra muna fylgir. Steyptur 

kjallari með breiðum dyrum Sjónvarpsloft með 

þakgluggum Þrjú svefnherbergi og einnig 

hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu 

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús með sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Úrval af lóðum inná golfsvæði 
45 mín keyrsla frá Reykjavík 
Sundlaug innan svæðis 
Er með kaupanda af sumarhúsi í á svæðinu
Einn gamall bústaður á 9,9 millj til sölu

Lóðir í Öndverðarnesi 

Verð : 2,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sogsbakki í nágrenni við Grímsborgir 

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur Vandaðar innréttingar

Sogsbakki 

Verð : 57,5 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhús við Biskupstungubraut 

rétt við Borg í Grímsnesi 

Heiðarbraut 

Verð : 14,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús með gólfhita 

Heitur pottur, 2 svefnherbergi 90 fm 

auk rislofts - Eignarlóð 0,6 hektari 

Vandað hús

Vesturbrúnir

Verð : 32,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einstaklega vel staðsett hús 

við bakka Þingvallavatns 

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni

Þingvallavatn 

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

leitar að ...

Jörðin Efra-Nes í hjarta Borgarfjarðar. 
Sveitaparadís aðeins rúmlega klukkutíma 
akstur frá Reykjavík 

Glæsilega uppgert íbúðarhús í gömlum stíl  
og útihús uppgerð af mikilli natni. 

Tómstunda og samkomuhús sem rúmar  
140 manns til borðs. Reiðskemma.

Veiðihlunnindi í Þverá/Kjarrá, heitt vatn. 

Innbú annað en persónulegir munir fylgja  
með í kaupunum.

Einstakt tækifæri fyrir ferðaþjónustu  
og eða hestamennsku

199,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Efra-Nes

.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2. júní  kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 73,3 fm 
Suðursvalir 4,1 fm Húsið yfirfarið að utan f.ca 2. árum 
Opið eldhús, nýleg innrétting í eldhúsi 
Nýlegt parket á íbúðinni 
Geymsla kjallara sem er 3,9 fm 
Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallaraNánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Auðbrekka
-kynning 04.feb. 2016

Nýbýlavegur 10
Auðbrekka 29

Vorum að fá til sölumeðferðar húsnæði  
á Nýbýlaveg 10 og Auðbrekku 29.

Leigutekjur af eignunum eru um 

kr. 1,5 millj. pr. mánuð.

Heimilt er að rífa núverandi byggingar 
og reisa 5.500 fermetra nýbyggingu með 
íbúðum og atvinnuhúsnæði auk bílakjallara. 
Búið er að hanna nýbygginguna og geta 
teikningar fylgt.

Byggingarréttur til sölu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Atvinnuhúsnæði - vantar allar stærðir og gerðir af 
atvinnuhúsnæði á söluskrá.

Atvinnuhúsnæði með leigusamningum - vantar fyrir öfluga 
fjárfesta atvinnuhúsnæði með leigusamningum sem má kosta 
á bilinu 100-1000 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlishús óskast í Ártúnsholti fyrir ákveðin aðila.

3ja herb. íbúð. Verð í kring um 30 millj. Staðsetning opinn.

Einbýlishús með tveimur íbúðum í Kópavogi.

3ja herb. íbúð með garði. Staðsetning opin.  
Verð í kring um 30 millj. 

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

Sérbýli í Garðabæ eða Hafnarfirði fyrir ákveðinn kaupanda 
með góðar greiðslur.

Sérbýli í Fossvoginum fyrir ákveðinn kaupanda.

Þriggja herbergja íbúð í Ásahverfi í Árbænum eða 
Norðlingaholti fyrir ákveðinn kaupanda. Íbúðin þarf að vera á 
jarðhæð eða í lyftuhúsi.

Leita að heilli eign í miðbænum með nokkrum íbúðum fyrir 
fjársterkan aðila.

Nánari upplýsingar veitir:

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

3ja herbergja íbúð við Kirkjulund 6-8.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.

Rað- eða parhúsi í Foldunum í Reykjavík

Hæð í vesturbæ Reykjavíkur

3ja herbergja íbúð með aðgengi að þjónustu fyrir eldri borgara

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi í fjölbýli

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Einbýlishúsi í Akralandshverfi Garðabæjar, fullbúið.   
Verð 90-130 millj.

3ja herbergja í Sjálandshverfi Garðabæjar,  
Verð upp að 40 millj. Töluverð eftirspurn.

Sérbýli eða hæð í vesturbæ Kópavogs  
með a.m.k. 3 svefnherbergjum.

Sumarhúsi við Álftavatn fyrir ákveðinn kaupanda.

Sumarhúsi á vatnsbakkalóð. 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara í Hvassaleiti, 
Árskógum eða Hæðargarði

Nýlegu einbýlishúsi í Garðabæ, 400–500 fermetra. 
Má kosta 130 -160 millj.

Einbýlishúsi með sjávarútsýni 350–500 fermetra. 
Má kosta120-130 millj.

Atvinnuhúsnæði með góðum leigusamningi.

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli í Öndverðarnesi eða 
Kiðjabergi.

Einbýli eða raðhúsi helst í Garðabæ eða í Kópavogi í kringum 
Smárann.  Lágmark 4 svefnherbergi og verð að 70 millj.

Góðri íbúð miðsvæðis, gjarnan í 105  fyrir rúmar 40 millj.

Lítilli ca. 50 fm íbúð í Ljósheimum eða nágrenni.

3ja herbergja íbúð sem næst Tjörninni. Helst í Tjarnargötu.

Einbýli í Garðabæ í göngufæri við Flataskóla  
fyrir hámark 75 millj.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

2ja herbergja íbúð í 105-108.

Hæð í Vesturbænum. Má þarfnast endurbóta.

Raðhúsi í Fossvoginum. Mjög ákveðin kaupandi 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi fyrir hjón sem eru búin 
að selja sína eign.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rað, par eða einbýlishús í Garðabæ, bein kaup eða skipti á
glæsilegri íbúð í Sjálandshverfinu Garðabæ.

Einbýlishúsi í Garðabæ, Kópavogi, Reykjavík eða Mosfellsbæ. 
Verð að 85 millj, viðkomandi hefur þegar selt sína eign.

3ja og 4ra herbergja íbúð í 201 Kópavogi (Lindum, Sölum, 
Kórum, Þingum eða Hvörfum ).

Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða Smárahverfi. Verð allt að 
60 millj, má vera á einni eða tveimur hæðum. Afhendingartími 
getur verið rúmur ef með þarf.

Sérbýli ( rað, par eða einbýlishúsi ) Í póstnúmerum 201 eða 
203 Kópavogi. Bein kaup eða skipti á 4ra herbergja íbúð í 
Lindahverfinu.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

2ja herbergja íbúð á svæði 108 eða 104 - verð allt að 25 millj.

3ja herbergja íbúð í góðri lyftublokk fyrir eldri hjón,  
staðsetning opin.

3ja herbergja íbúð í Breiðholti, aukaherbergi væri kostur.

Stúdíóíbúð eða lítil 2ja herbergja íbúð í miðbænum eða 
Norðumýri.

3-4 herbergja í Grafarholti í skiptum fyrir raðhús í sama hverfi 
Raðhús í Hvassaleiti eða nágrenni - möguleg skipti á 4ra herb. 
með bílskúr í sama hverfi.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

4- 5 herbergja einbýli í Grafarvogi fyrir ákveðna kaupendur.

4-5 herbergja í Teigahverfi í Reykjavík  
fyrir ákveðinn kaupanda.

Raðhúsi í Mosfellsbæ fyrir ákveðin kaupanda.

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vandað hús 
í landi Miðborga Grímsnesi
78 fm að stærð, m tveimur svefnherbergjum 
ásamt svefnlofti
Heitur pottur á skjólgóðum palli
8400 fm eignarland, stutt í þjónustu

Djúpahraun

Verð : 24,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Bláskógabyggð  

Falleg 4258 fm eignarlóð í grennd við Reykholt 

Teikning af 74 fm húsi fylgir 

Heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum 

Stutt í veiði, sund, golf o.fl. 

Reynivellir 

Verð : 3,2 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 84 fm heilsárs útsýnishús í Skorradal 

Þrjú svefnherb.og stórt baðherbergi m sturtu 

Stofa og eldhús í opnu rými, miklir útsýnisgluggar 

45 kjallari undir húsi (ekki full lofthæð) 

Hiti í gólfum

Vatnsendahlíð 215

Verð : 34,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 

164,3 fm að stærð Efri hæð m tveimur 

svefnherbergjum, stórri stofu og eldhús 

Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur

Þingvellir

Verð : 37,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús 

Skorradalur

Vatnsendahlíð 76

Verð : 15,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 16 fm 

viðbyggingu (glerskála) 

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land 

Eyrarskógur

Verð : 12,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð. Innbú 

utan persónulegra muna fylgir. Steyptur 

kjallari með breiðum dyrum Sjónvarpsloft með 

þakgluggum Þrjú svefnherbergi og einnig 

hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu 

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

48 fm sumarhús með góðu útsýni 

Innifalið í fm er baðhús með sauna 

3 svefnherbergi 

Fitjahlíð

Verð : 16,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Úrval af lóðum inná golfsvæði 
45 mín keyrsla frá Reykjavík 
Sundlaug innan svæðis 
Er með kaupanda af sumarhúsi í á svæðinu
Einn gamall bústaður á 9,9 millj til sölu

Lóðir í Öndverðarnesi 

Verð : 2,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sogsbakki í nágrenni við Grímsborgir 

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur Vandaðar innréttingar

Sogsbakki 

Verð : 57,5 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhús við Biskupstungubraut 

rétt við Borg í Grímsnesi 

Heiðarbraut 

Verð : 14,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús með gólfhita 

Heitur pottur, 2 svefnherbergi 90 fm 

auk rislofts - Eignarlóð 0,6 hektari 

Vandað hús

Vesturbrúnir

Verð : 32,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einstaklega vel staðsett hús 

við bakka Þingvallavatns 

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu) 

Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sólstofa með frábæru útsýni

Þingvallavatn 

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

leitar að ...

Jörðin Efra-Nes í hjarta Borgarfjarðar. 
Sveitaparadís aðeins rúmlega klukkutíma 
akstur frá Reykjavík 

Glæsilega uppgert íbúðarhús í gömlum stíl  
og útihús uppgerð af mikilli natni. 

Tómstunda og samkomuhús sem rúmar  
140 manns til borðs. Reiðskemma.

Veiðihlunnindi í Þverá/Kjarrá, heitt vatn. 

Innbú annað en persónulegir munir fylgja  
með í kaupunum.

Einstakt tækifæri fyrir ferðaþjónustu  
og eða hestamennsku

199,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Efra-Nes

.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 2. júní  kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 73,3 fm 
Suðursvalir 4,1 fm Húsið yfirfarið að utan f.ca 2. árum 
Opið eldhús, nýleg innrétting í eldhúsi 
Nýlegt parket á íbúðinni 
Geymsla kjallara sem er 3,9 fm 
Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallaraNánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is



FRÍTT
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www.fr.is477 7777

Fjölbýli

96.4 fm 

3 herb 

31.500.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is

DALSEL 36 109 REYJKAVÍK

OPIÐ HÚS MÁN. 30. MAÍ KL. 18.00 - 18.30

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Leifur 
Runólfsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Stílhrein 3 herb. íbúð á efstu hæð í 
Dalseli 36. Flott útsýni úr íbúðinni en 

henni fylgir stæði í bílageymslu.
Verið velkomin í opið hús.

Fjölbýli

79 fm 

3 herb 

39.900.000 KR. 660 8002
hordur@fr.is

GULLSMÁRI 9 201 KÓPAVOGUR
Falleg 72,3 fm 2ja til 3ja herbergja útsýnis íbúð á 11. hæð, ásamt 24,7 fm

bílageymslu, fyrir 60 +. Innangengt er í félagsmiðstöð eldri borgara við Gullsmára 13, 
þar sem hægt er að slaka á í rólegu umhverfi og njóta félagskapar annara.

EIGN SEM VERT ER Að SKOÐA.

Fjölbýli

74.9 fm 

3 herb 

29.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

GNOÐARVOGUR 32 104 REYJKAVÍK
Falleg og björt 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.

Tvö góð svefnherbergi, eldhús,
bað og stofa með svölum.

OPIÐ HÚS MÁN. 30. MAÍ KL. 17.00 - 17.30BÓKIÐ SKOÐUN

Einbýli

325 fm 

6 herb 

89.400.000 KR. 844 1421
salvor@fr.is

KRÓKABYGGÐ 7 270 MOSFELLSBÆR

BÓKIÐ SKOÐUN

Mjög fallegt hús á einstökum stað í Mosfellsbæ. 2.000 fm skógi vaxið eignarland. 
5 svefnherbergi og möguleiki er á fleirum. Auka eldhús og auðvelt að útbúa 

séríbúð. Sveit í bæ við góðar gönguleiðir og náttúruperlur.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Tvíbýli

105.4 fm 

4 herb 

39.500.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

ÁLFATÚN 18 200 KÓPAVOGUR
Einstaklega falleg og vel skipulögð eign í tvíbýli á einum besta stað í Kópavogi.

Gengið út í garð úr stofu sem liggur að Fossvogsdalnum. Baðherb. nýtt frá 2011.
ÖLL HERBERGI RÚMGÓÐ - FRÁBÆR EIGN - VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS.

SJÓN ER SÖGU RÍKARI

OPIÐ HÚS MÁN. 30. MAÍ KL. 17.30 - 18.30

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

519 5500

Efstaland 12 , 14, 16, 18                 270 Mosfellsbær

54,9-56,9 millj.

165,2 fm Ný fullbúin raðhús, tilbúin til afhendingar

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala         897 5930

Úlfar Þór fasteignasali                         897 9030

Ný og vönduð raðhús í Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Stærð 165,2 fm þar bílskúr 
29.4 fm. Eignirnar eru fullbúnar án gólfefna. Gott skipulag. Þrjú svefnherbergi og 
einfalt mál að stúka af stúdíóíbúð eða stórt herbergi með sérinngangi í bílskúr. 
Hellulagður “þakpallur” 47fm er á efri hæðinni.

Nýbygging

mið 1. júní  kl 17:00 - 18:00



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

6-7 herbergi 278 fm

Frábært fjölskylduhús í Safarmýrinni 

Þóra fasteignasali

Álftamýri 27

74.900.000

103 Reykjavík
Enda-raðhús Frábær staðsetning

 777 2882

2-3 herbergi 159 fm

Stórglæsileg íbúð á efstu hæð

Þóra fasteignasali

Lundur 1

Tilboð

200 Kópavogur
Penthouse íbúð Svalir allan hringinn

 777 2882

4 herbergi 169 fm

Þóra fasteignasali

Ljósakur 6

53.000.000

 210 Garðabær
Íbúð - aukarými Björt og falleg íbúð

 777 2882

Gunnlaugur aðst. fasteignasala  777 2882

3 herbergi 111,2 fm

Vel skipulögð íbúð m/bílskúr

Vilborg fasteignasali

Trönuhjalli 

36.900.000

Kópavogur
Fjölbýli Suðaustur svalir

 853 7030

2 herbergi 65,1 fm

Björt og falleg 2ja herbergergja íbúð

Úlfar Þór fasteignasali

Flyðrugrandi 6,

28.900.000

Íbúð Laus strax

897 9030

4 herbergi  159  fm

Brandur fasteignasali

 Lundur 86 - Íbúð 602

89.000.000

Kópavogur 200
Íbúð

Falleg íbúð með vönduðum innréttingum

897 1401

Opið hús þri. 31. maí  kl 17.00-17.30

Opið hús mán. 30. maí kl 17.30-18.00 Opið hús þri. 31. maí kl 17.30-18.00 Opið hús mið. 1. júní kl 17.30-18.00

3 herbergi  90 fm

Brandur fasteignasali

Lindargata 39 - Íbúð 801

66.900.000

101 Reykjavík
Útsýnisíbúð

Útsýnis íbúð -  Laus strax

897 1401

Opið hús mán. 30 maí kl. 17.00-17.30

Opið hús þri. 31 maí kl. 17.30-18.00

7-8 herbi  376 fm

Brandur fasteignasali

Ásendi 17

74.900.000

108 Reykjavík
Einbýlishús

Fjölskyldu vænt hús

897 1401

3 herbergi 80,9 fm

Góð 3ja herbergja björt og skemmtileg

Úlfar Þór fasteignasali

Vesturgata 44 A

38.900.000

Rishæð Gott útsýni

897 9030



Háholt 14, Mosfellsbær • Sími: 588 5530 • berg@berg.is www.berg.is • GSM 897 0047

Byggðarholt í Mosfellsbæ.
Vel staðsett einbýli á einni hæð. 168 fm.  þar af er bílskúr 32  
fm. Húsið stendur góðri lóð, gróinn garður. 4 svefnherbergi.    
Komið er að viðhaldi. Verð. 49,8 m. 

Framnesvegur.
Opið hús  í dag kl. 17.30-18 
Mjög  vel skipulagt  raðhús á  þremur hæðum við 
Framnesveg. Sér garður, bæði fyrir framan og hús og svo 
flottur bakgarður með gróðurhúsi. 
Þrjú svefnherbergi, Tvö baðherbergi. Björt stofa og eldhús 
með góðri innréttingu. Húsið er í góðu viðhaldi.
Verð; 44,8 m. 

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

Þverholt í Mosfellsbæ. 
Mjög góð 100 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í 
Mosfellsbænum. Flott útsýni til Esjunnar. 2 svefnherbergi og 
hægt að bæta 3ja. við. Björt og rúmgóð stofa. Mikil lofthæð. 
‘utgengt ú stofu á góðar svalir. Þetta er eign sem býður 
uppá mikla möguleika.   Íbúðin er laus við kaupsamning.   
Verð: 29,8

Tröllateigur  í Mosfellsbæ. 
Berg fsteignasala kynnir Tröllateig.  Raðhús á tveimur 
hæðum alls 220,2 fm þar af er bílskúr 32,1 fm. Eignin 
er staðsett miðsvæðis í Mosfellsbæ og er í alla staði mjög 
snyrtileg.  Byggingarár er 2004. Afar vönduð eign með 
glæsilegum innréttingum. Gott skipulag. Rólegt og gott 
hverfi.   Verð: 62,9 m. 

Suðurhvammur 5
Suðurhvammur 5 er þriggja herbergja íbúð á fyrst hæð 
alls 127,6 fm þar af er bílskúr 31,7 fm.  Eignin er afar 
rúmgóð í alla staði og skiptist í forstofu  tvö góð herbergi, 
eldhús, baðherbergi,  stofu með útgengt á svalir bakatil. 
Sameiginlegt þvottahús er í kjallara ásamt sérgeymslu.
Byggingarár er 1988.  Rúmgóð eign í alla staði.  Bílskúr. 

Leiðhamrar 5
Bjart og rúmgott steinsteypt parhús á tveimur hæðum 
172,3 fm. ásamt 22,8 fm. bílskúr alls 195,1 fm. Húsið 
er staðsett við Leiðhamra 5 í Grafarvogi Reykjavík.  Eignin 
býður upp á ýmsa möguleika varðandi skipulag allt eftir 
smekk hvers og eins.  LAUST TIL AFHENDINGAR VIÐ 
KAUPSAMNING.   Verð 55.000.000

Lækjarbrún Hveragerði 
Endaraðhús á einni hæð alls 111,2 fm. Eignin er með 
þjónustusamning við heilsustofnun Náttúrulækningafélags 
Íslands og felur í sér alls kynns grunnþjónustu svo sem 
næturvörð, aðgang að baðhúsi, tækjasal og öriggishnappur 
svo eitthvað sé nefnt.  Byggingarár er 2006. Falleg eign í 
útjaðri byggðar. 

OPIÐ HÚS

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Sóleyjarimi 3  - 50 ára +  

Opið hús í dag kl. 17-18
Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er 
skráð 104,5 fm., þar af geymsla 6,9 fm. skv. Þjóðskrá. 
Þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir stæði í bíla- 
kjallara. Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri.  
Laus við kaupsamning.   Verð kr.  37,9 millj. .  
Uppl. Veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Lindarhvammur 9 - Kópavogur.  

Fallegt 214,4 fm einbýli með sér íbúð þessum vinsæ-
la stað í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin býður upp á 
mikla möguleika.  – Sjón er sögu ríkari!   
Ásett verð 69,8 millj.Allar nánari uppl. veitir  
Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Kleppsvegur 6 – 105 Reykjavík.  Engihjalli - Kópavogur. 

Glæsileg, björt 114,9 fm 5 herb. íbúð í þessu góða  
lyftuhúsnæði. Íbúðin er mikið endurnýjuð með 
góðum svefnherbergjum og góðu skápaplássi.  
Ásett verð 37,9 millj.Allar nánari uppl. veitir  
Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Falleg og björt 97,4 fm 4-5 herb. íbúð í á 1. hæð. 
Íbúðin er mjög snyrtileg með góðum innréttingum og 
yfirbyggðum svölum. Parket og flísar gólfum og gott 
skápapláss.  Ásett verð 29,9 millj. 
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 31. maí frá kl. 17:30 til 18:00

Fallegt 278,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Gott skipulag. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Steypt bílaplan með hitalögn og afgirt timburverönd í suður.  5 svefn-
herbergi. Efri hæðin skiptist í forstofu, rúmgott svefnherbergi, salerni, eldhús, stofu, borðstofu 
og bílskúr. Á neðri hæðinni eru fjögur rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, stórt þvottahús og 
geymsla. Steypt bílaplan með hitalögn og afgirt timburverönd í suður. V. 69,7 m.

Falleg og rúmgóð 102,3 m2, 2-3ja herbergja 
íbúð með fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja 
hæða lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í tvö her-
bergi, forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Stór sérgeymsla í kjallara. 
Íbúðin er nýmáluð að innan. V. 33,5 m.

Litlikriki 12 - 270 Mosfellsbær 

Stórikriki 1A - 270 Mosfellsbær 

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

Björt og rúmgóð 113,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. Stæði í 
opinni bílageymslu fylgir eigninni. Íbúðin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, forstofu-
gang, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla 
á jarðhæð. Gott skipulag. Tvennar svalir. Stutt í 
alla þjónustu, skóla og leikskóla. V. 34,6 m.

Falleg 66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða fjöl-
býlishúsi. Íbúðin skiptist í: stofu, eldhús, 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
Íbúðinni fylgir sér geymsla. Frábær 
staðsetning, mjög stutt er í skóla, leikskóla, 
World Class og sundlaug. V. 27,2 m.

Klapparhlíð 30 - 270 Mosfellsbær 

Laufengi 3 , íbúð 301 - 112 Reykjavík Kvíslartunga 80 - 270 Mos.

 
224,9 m2 parhús á tveimur hæðum í byggin-
gu. Eignin afhendist tilbúin til innréttinga í 
ágúst 2016.  V. 47,9 m. 

Reykjahvoll 26-30 - 270 Mos.

 
Tækifæri fyrir byggingaverktaka - þrjár 
lóðir undir einbýlishús við Reykjahvol 26, 
28 og 30 í Mosfellsbæ.   Búið er að leggja 
götu að lóðunum en eftir er að malbika.  
Gatnagerðargjöld eru ógreidd af lóðunum.  
V. 20,7 m. 

Klapparstígur 7 - 101 Rvk.

 
Vel skpulögð 66,3 m2, 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð í lyftuhúsi við Klapparstíg 7 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Mjög góð staðsetning 
þar sem stutt er í miðbæ Reykjavíkur.  
V. 32,9 m.

Falleg 112,9 m2, 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi við Frostafold 50 í Grafarvogi. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu/háaloft, eldhús, stofu og 
borðstofu. V. 36,9 m.

Frostafold 50 - 112 Reykjavík 

Mjög fallegt 216,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr við Leirutanga 15 í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag. Glæsilegar innrét-
tingar og gólfefni. Falleg aðkoma er að húsinu, 
hellulagt bílaplan og stór garður í suður með 
stórri timburverönd. Eignin er skráð 217 m2, þar 
af einbýli 176,6 m2 og bílskúr 40,4 m2. V. 70,9 m.

Leirutangi 15 -270 Mosfellsbær 

Fallegt parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Eignin er skráð 184,9 m2, þar af 
íbúð 159,6 m2 og bílskúr 25,3 m2, en auk þess er 
ca. 40m2 óskráð rými á neðri hæð. Svalir með 
fallegu útsýni og stór eignarlóð í suður með 
timburverönd. Eignin skiptist í 4-5 svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu, geymslur og bílskúr. Seljandi 
skoðar skipti á minni eign í Mosfellsbæ. V. 57,9 
m.

Helgaland 1A - 270 Mosfellsbær 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun



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

Skógarsel 41, 3.h. í lyftuhúsi
OPIÐ HÚS ÞRI 31/5 KL. 12-12:30

Skógarsel 41, íb. 303: Glæsileg íbúð 
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. 
Ca. 106,7 fm. 2ja herbergja íbúð 
á  3.hæð. Rúmgott svefnherbergi, 
suðursvalir frá stofu, vandað eldhús. 
Þvottaaðstaða í íbúð. Stæði í bíl-
geymslu ásamt tveimur sérgeymslum 
fylgja. 

Opið hús í hádeginu þri 31/5  
frá kl. 12-12:30, verið velkomin.

Miðbraut , Seltjarnarnesi
GLÆSILEGT EINBÝLI Á SKJÓLGÓÐUM STAÐ.

Miðbraut , Seltjarnarnesi. Rúmlega 
250 fm. glæsilegt einbýlishús á skjól-
góðum stað á Seltjarnarnesi. Húsið 
skiptist í 4 svefnherbegi, rúmgóðar 
stofur, eldhús, baðherbergi og fl. 
Góður pallur er við suðurhlið hússins 
og norðanmegin er sundlaug og 
óskráð baðhús og upphituð geymsla 
sem eru samtals um 25 fm.  Vönduð 
og vel viðhaldin eign. 

Verð 95 millj. 

Langamýri 28
GARÐABÆ

Mjög góð og mikið endurnýjuð 85,3 
fm 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. 

Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Stór hellulögð verönd. 

Verð 35,9 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Sumarhús 
VIÐ ÞINGVALLAVATN.

Fallegt sumarhús á frábærum stað 
á 2 eignarlóðum nálægt vatnsbakka 
Þingvallavatns. Húsið er með þremur 
svefnherbergjum og góðum palli. 
Frábært útsýni er yfir Þingvallavatn 
og hefur bústaðurinn aðgang að 
bátalægi, sem er í göngufjarlægð frá 
honum. Bústaðurinn er ca. 65 fm. 
með útigeymslu og svefnlofti. 

Verð 22,9 millj.

Laufengi 8, 2.hæð
OPIÐ HÚS MÁN 30/5 FRÁ KL. 17:45-18:15

Laufengi 8, 2. hæð, ásamt stæði í 
opnu bílskýli: 

Björt og vel skipulögð íbúð með 
sérinngangi á annari hæð. Þrjú 
rúmgóð herbergi, þvottaaðstaða 
í íbúð.

Rúmgóðar svalir. 

Opið hús mánudag 30/5  
fá kl 17:45-18:15, verið velkomin.

Lokastígur 9, 4ra herbergja
101 REYKJAVÍK

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

Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Sérinngangur. 

Verð 42,5 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

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 lóðarlei-
gusamningur.  Vel hannaður bústaður 
á frábærum stað í Skorradalnum.  
Þetta er vandaður bústaður á 
frábærum stað.  

Verð 28,9 millj.

Vættaborgir 2, 2. hæð
OPIÐ HÚS MÁN 30/5.KL. 17-17:30

Vættaborgir 2, önnur hæð , endi:  

Ca. 97 fm. falleg 4ra herbergja íbúð 
á annari hæð í litlu fjölbýli ásamt 
bílskúr, samtals 119 fm. Sérinngangur 
frá svölum. 3 svefnherbergi, björt 
stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. 

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

Tunguheiði, Kópavogi
OPIÐ HÚS MÁN 30/5 FRÁ 17-17:30

Tunguheiði 8: Mjög góð 85 fm 3ja 
herbergja íbúð á efri hæð í 4-býli 
sem búið er að klæða. Bílskúrsréttur. 
Stórar svalir í suð-vestur og mikið 
útsýni. Þak endurnýjað og ný 
rafmagnstafla. Uppgert baðherbergi. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Gott innra skipulag. Verð 32,4 millj. 

Opið hús mán 30/5 frá 17-17:30, 
verð velkomin.

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

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum íbúðum, allt að 3,30m. Húsin eru álklædd að utan, 
vandaðar innréttingar og granít. Tvö baðherbergi eru í íbúðum Garðatorgs 2B. 

2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir.
Verð frá 39,5 millj. kr.

Byggingaraðili:Allar nánari upplýsingar veita:

Einstök útsýnishús

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

Garðatorg 2
Fasteignasala kynnir:LIND 

Íbúar Garðatorgs njóta þeirra 
forréttinda að í nærumhver�nu er öll 
verslun og þjónusta innan seilingar. 
Því þarf ekki að grípa til fölskyldubílsins, 
hvort sem um er að ræða þörf á 
matvörubúð, apóteki, banka,blómabúð, 
fatahreinsun eða bókasafni.

Fjölmörg önnur fyrirtæki bjóða einnig 
bæjarbúum þjónustu sína.

Í fyrirhuguðu verslunarrými við 
Garðatorg er einnig von á �ölmörgum 
spennandi fyrirtækjum sem auka 
mannlí�ð og lífsgæðin!

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

OPIÐ HÚS
Karl Gunnarsson

lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali

s. 896 1188
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
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baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 
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Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
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 V. 26,5 m. 5783

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

OPIÐ HÚS

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056

Lækjasmári – 201 Kópavogur Grænahlíð   – 105 Reykjavík

Mjög góð 4 herbergja íbúð í Lækjasmára 23.  Íbúðin er á þriðju hæð skráð 100 fm  með stæði í bílgeymslu. Komið 
er inn í parketlagt hol með góðum skáp. Íbúðin hefur að geyma 3 svefnherbergi, öll með parketi og góðum skápum. 
Baðherbergði er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa. Eldhúsið er rúmgott með góðri viðarinnréttingu, parket á gólfi.  
Þvottahúsið er flísalagt og með hillum. Stofa og sjónvarpshol tengjast með útgengi út á stórar suðursvalir.  Í sameign er 
góð sér geymsla og hjólageymsla. Flott og vel staðsett eign. V – 38,9 millj.

Afar falleg 86,3fm íbúð á neðstu hæð í fjórbýli á besta stað, í nálægð við leikskóla, grunnskóla, menntaskóla og háskóla. 
Íbúðin samanstendur af svefnherbergi, eldhúsi, baðherbergi, forstofu og tveimur samliggjandi stofum þar sem annað 
rýmið gæti nýst sem svefnherbergi.  Íbúðinni fylgir geymsla inn af baðherbergi svo og geymsla í sameiginlegu þvottahúsi.  
Íbúðin, húsið og garðurinn er allt hið snyrtilegasta. Þak hefur verið yfirfarið.  Nýlegt gler er í gluggum íbúðarinnar. Stutt í  
menningu, útivist og Kringluna.V- 34,9 millj.
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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898 8242

TIL LEIGU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Smáratorg 3, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 14. hæð
Stærð 357,6 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Vandað skrifstofuhúsnæði á 14. hæð í þessari glæsilegu skrifstofubyggingu Turninum og skiptist í rúm-
góða móttöku, 8 lokaðar skrifstofur, eitt stórt fundarherbergi sem hægt er skipta í 2 rými með fellivegg, 
kaffistofu og tvær snyrtingar. Steinteppi er á gólfum nema á kaffistofu og snyrtingum en þar eru flísar. 
Möguleiki að leigja húsnæðið í minni einingum. LAUST STRAX!

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

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Nýbýlavegur 8, 2. hæð • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717 

Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur. Lögg. 

fasteignsali
sími 665 8909

go@domusnova.is

Barónsstígur 27 
101 Reykjavík.

Björt og falleg 2ja herb. 
64,3fm íbúð á  2. hæð í 
miðbænum. 

Mikið endurnýjuð,  
sér geymsla, góð sameign. 

Snýr að Grettisgötu,  
hljóðlátur reitur miðsvæðis.

Nýtist bæði sem ein íbúð eða 
sem tvö aðskilin herbergi, 
hentugt  t.d. fyrir útleigu

Verð 29,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 17 -17.30  
Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

OPIÐ 

HÚS

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is



Stærsti fasteignavefur landsins  

fasteignir.is  á

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



BÍLAR &
FARARTÆKI

Flottur og Sparneytinn
AUDI A4 2.0tdi Árgerð 2012, ekinn 
69 Þ.KM, dísel, ssk. Verð 3.790.000. 
Rnr.213856.

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

TOYOTA Aygo x. Árgerð 2015, ekinn 3 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.990301.

TOYOTA Auris h/b active. Árgerð 2015, 
ekinn 10 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.680.000. Rnr.990296.

TOYOTA Yaris hybrid active. Árgerð 
2012, ekinn 17 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.990299.

 TOYOTA Yaris hybrid active. 
Árgerð 2013, ekinn 42 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.450.000. 
Rnr.990293.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Subaru Leacy Sedan, 7/2005, ek 180 
þús, sjsk, bensín, ný tímreim í 146 þús 
km, ásett verð 850 þús, er á staðnum, 
raðnr 220650.

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

Cherokee Grand Limited árg. 2002. Er 
með bilaða dieselvél. Mjög gott body 
og innrétting. Uppl. í s. 898 1889

 Bílar óskast

Bíll ÓSKaSt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 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

 Bátar

Terhi more Fun 3 manna plastbátur til 
sölu m. kerru - fishfinder og græjum- 
m.20hk Mercury utanborðsmótor- el. 
start- Power tilt & trim Allt nýtt síðan 
nóv 2011. Verð 1,5m Uppl. sími 851 
1118

 Hjólbarðar

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

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

 Varahlutir

| SMáauglÝSingar | MánuDagur  30. maí 2016 3

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Varahlutir

JApANSkAR VéLAR ehf.
 BíLApARtASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 pípulagnir

pípULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Nudd

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 húsaviðhald

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

SMIÐIR
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

 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

 til sölu

eIkAR SófABoRÐ
Vandað eikar sófaborð Stærð 130X70 
og hæð 40cm. Verð 50þús. Uppl. í s. 
663 3313

 óskast keypt

kAUpUM GULL -  
JóN & óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

StAÐGReIÐUM oG LÁNUM 
út Á: GULL, DeMANtA, 

VöNDUÐ úR oG MÁLVeRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu!  
www.kaupumgull.is

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

Upplýsingar í síma 661 7000

 Sjónvarp

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

 til bygginga

hARÐVIÐUR tIL 
húSAByGGINGA. SJÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

HEILSA

 Nudd

tANtRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Velkomin í Thai nudd í Kópavogi. S. 
784 1666

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSkeIÐ
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

Langtímaleiga 60fm Árbæjarhverfinu. 
Bílskúr. Tvær innkeyrsludyr. Mjög 
vandaður skúr með þriggja fasa 
rafmagni. Þeir sem hafa áhuga hringja 
í s. 6611800 Gunnþór

 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

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

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

fyRStI MÁNUÐUR fRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VéLAVeRkStæÐI - 
SUMARAfLeySING

Vanur maður eða lagtækur óskast 
við viðgerðir og smíðar.Góð laun 

í boði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is ásamt 
símanúmeri og upplýsingar 

merkt:”Vélaverkstæði”

GAMLA SMIÐJAN 
LækJARGötU

Óskar eftir starfsfólki til starfa. 
Vönum pizzabökurum í fullt 

starf og hlutastarf. Einnig vantar 
bílstjóra og fólk til afgreiðslu í 

fullt starf, kvöld og helgar vinnu. 

Nánari uppl. gefur Kristinn  
S. 782-6600

VeRkAMAÐUR - woRkeR
Óskum eftir starfsmönnum í 
byggingaviðhald, starfið felst í 
byggingarvinnu og fl. Fjölbreytt 
starf. Áhugasamir sendið umsóknir á 
4faktura@gmail.com

SMIÐIR
Traust fyrirtæki óskar eftir smiðum 
og eða undirverktökum í fjölbreytt 
starf. Áhugasamir sendið umsóknir á 
4faktura@gmail.com og s. 773 3376

 Atvinna óskast

VANtAR þIG SMIÐI, 
MúRARA, MÁLARA eÐA 
JÁRNABINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

AUGLÝSING
Um samþykkt bæjarstjórnar Sveitarfélagsins  

Voga á breytingu á deiliskipulagi fyrir  
iðnaðarsvæði við Vogabraut.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 24. maí 2016 breyt-
ingu á deiliskipulagi fyrir iðnaðarsvæði við Vogabraut. Tillagan var 
auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá 1. apríl 2016 til 
og með 17. maí 2016. Athugasemdir bárust við tillöguna og hefur þeim 
sem gerðu athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. 

Sú breyting var gerð frá auglýstri tillögu að: 

•	 Eftir samráð við Skipulagsstofnun var ákveðið að sú leið yrði 
farin að breyting á deiliskipulagi sem samþykkt var í bæjarstjórn 
24. febrúar 2016 mynd ekki öðlast gildi og því er verið að breyta 
deiliskipulagi sem öðlaðist gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnar-
tíðinda 19. október 2010. 

•	 Gögn deiliskipulagsbreytingar hafa verið lagfærð í samræmi  
við þessa ákvörðun.

•	 Í þeirri breytingu á deiliskipulagi sem samþykkt var í bæjarstjórn  
24. febrúar 2016 var gert ráð fyrir að fyrirhuguð súrefnis- og  
köfnunarefnisverksmiðja sem nú er gert ráð fyrir innan lóðar  
við Heiðarholt 5 væri staðsett á lóð við Hraunholt 7.

•	 Bætt er við skilmálum um að við hönnun mannvirkja á lóðinni skal 
sérstaklega horft til þess að milda sjónræn áhrif mannvirkjanna 
með útfærslum í hönnun og litavali þannig að mannvirkin verði  
sem minnst áberandi, falli vel að umhverfi sínu og taki mið af  
því að þau standa ekki fjarri íbúðabyggð.

•	 Bætt er við skilmálum vegna starfsemi innan lóðar við  
Heiðarholt 5 að áætlun verði gerð um stórslysavarnir vegna 
 fyrirhugaðrar starfsemi.

•	 Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til yfirferðar. Hægt er að 
kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu aug-
lýsingar um gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Vogum, 30. maí 2016.
F.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Breikkun Lindarvegar í Kópavogi 

· Efnistaka úr Stangarhylsnámu í Grímsnes– og 
Grafningshreppi 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  28. júní 2016. 

tilkynningar

HÁRGREIÐSLUFÓLK OG NAGLAFRÆÐINGAR ATH.
Stóll til leigu og naglaborð, góð aðstaða, 
næg bílastæði og sanngjörn leiga.

Uppl. sendist á begga@hairbrush.is eða 
á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.) 
S. 551-7770/659-4135 (Begga).

til leigu

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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ATH. morgunverð gILDA Á eFTIrFArAnDI 
SKoðunArSTÖðvum FrumHerJA ÚT mAÍ 2016

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

reyKJAvÍK
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.
Grafarvogur, Gylfaflöt 19, 112 Rvk.

KópAvogur
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

HAFnArFJÖrður
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður

gArðAbær
Litlatúni 1, 210 Garðabær

reyKJAneSbær 
Njarðarbraut 7, 260 Reykjanesbær

SeLFoSS 
Hrísmýri 9, 800 Selfossi

AKureyrI 
Frostagötu 3a. 603 Akureyri

VIÐ BJÓÐUM

BIFREIÐASKOÐUN
ÓDÝRARI

morgunverð gILDA Á vÖLDum 

STÖðum ÚT mAÍ 2016

KomDu Í „morgunverð“ 
HJÁ FrumHerJA Á mILLI KLuKKAn 8-11 
vIrKA morgnA. AðALSKoðun FyrIr 

Kr. 7.710. gæðA KAFFI og FrÍTT 
WI-FI Á meðAn þÚ bÍður.

gIlDIR FyRIR FÓlKSBílA 
í EINKAEIgN

kl. 8-11

KR.



Faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Friðrik Jónsson
Kópavogsbraut 1b, Kópavogi,

lést á LSH Fossvogi 21. maí síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 

miðvikudaginn 1. júní kl. 13.00.

Halldóra Friðriksdóttir Sveinn Sturlaugsson
Jón Stefán Friðriksson Ágústína Halldórsdóttir
Friðrik Friðriksson  Snæbjörg Sigurgeirsdóttir
Haraldur Friðriksson Lilja Björk Högnadóttir
Ólafur Friðriksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Minningarathöfn um 
Alyson J. K. Bailes

aðjúnkt við stjórnmálafræðideild,
fer fram í Háskóla Íslands, Litla-torgi, 

þriðjudaginn 31. maí kl. 15.00. 

Þeim sem vildu minnast hennar er bent á líknarsamtök. 

Fyrir hönd samstarfsfólks í Háskóla Íslands,

Baldur Þórhallsson,
deildarforseti stjórnmálafræðideildar

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, fósturfaðir og afi,

Einar Laxness
sagnfræðingur, 

Stóragerði 29, Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni  

 í Reykjavík, fimmtudaginn 2. júní kl. 15.00.

Elsa Jóna Theódórsdóttir
Sigríður Einarsdóttir Laxness Paolo Turchi
Halldór E. Laxness Kristin McKirdy
Margrét E. Laxness Þórmundur Bergsson
Einar E. Laxness Steinunn Agnarsdóttir
Hjalti Garðar Lúðvíksson Ólafia Jóna Eiríksdóttir
Theódór Lúðvíksson Elísabet Jóhannsdóttir

og fjölskyldur.

Merkisatburðir
1593 Breska leikskáldið Christopher Marlow er drepinn á krá 
vegna deilna um borgun á reikningi.
1829 Jónas Hallgrímsson flytur 
prófræðu sína í Bessastaða-
kirkju.
1851 Jón Sigurðs-
son er kosinn forseti 
Kaupmannahafnar-
deildar Hins íslenska 
bókmenntafélags og 
gegnir þeirri stöðu til 
dauðadags. Af því var 
hann jafnan nefndur 
Jón forseti. Um skeið var 
hann einnig forseti Alþingis.
1940 Róstur verða eftir knatt-
spyrnuleik milli Fram og Víkings 
í Reykjavík. Þrjátíu manns eru 
handteknir.
1977 Kvikmynd Hrafns 
Gunnlaugssonar, Blóð-
rautt sólarlag, er frum-
sýnd og veldur deilum.
1980 Breski fótbolta-
maðurinn Steven 
Gerrard fæddist.
1981 Forseti Bangla-
dess, Zia Rahman, er 
ráðinn af dögum.
1984 Alþingismönnum er 
fjölgað úr 60 í 63 og kosninga-
aldur lækkaður úr 20 árum í 18 ár.
1998 Allt að 5.000 manns láta lífið í 
jarðskjálfta í Afganistan.

Steven Gerrard

Jón Sigurðsson

Jónas Hallgrímsson 

Jóhanna af Örk, eða Mærin frá Orléans, 
sem er þjóðþekkt hetja í Frakklandi og 
kaþólskur dýrlingur lést á þessum degi 
árið 1431 í Rúðuborg í Frakklandi.

Jóhanna var frönsk almúgastúlka 
fædd í austurhluta Frakklands 1412. 
Ung sagðist hún sjá sýnir sem voru frá 
guði komnar. Hann skipaði henni að ná 
Frakklandi undan yfirráðum Englendinga 
í Hundrað ára stríðinu. Hinn ókrýndi Karl 
sjöundi sendi hana til Orléans, sem Eng-
lendingar höfðu á valdi sínu.

Hún fór fyrir franska herliðinu og varð 
fræg fyrir að hrekja Englendingana á 
brott. Á aðeins níu dögum náði hún að 
vinna fleiri sigra og leiddi það til þess 
að Karl var krýndur í Reims. Segja má að 
sigrar hennar og hersins franska hafi gefið 
frönsku þjóðinni aukið sjálfstraust. Eng-
lendingar náðu hins vegar að handsama 
Jóhönnu nærri Compiègne. Þar dæmdi 
enski landstjórinn hana fyrir villutrú og 
lét svo brenna hana á báli.

Kallixtus 3. páfi veitti henni uppreisn 
æru tuttugu og fjórum árum síðar. Bene-
dikt 15. páfi tók hana í dýrlingatölu í maí 
árið 1920.

Þ etta  g e r ð i st :  3 0 .  m a í  á r i ð  1 4 3 1

Jóhanna af Örk er brennd á báli 

Jóhanna af Örk var brennd á báli þennan dag árið 1431.

„Þetta er rannsóknarverkefni til þriggja 
ára sem ég er að fara af stað með. Fyrir 
rúmu ári var samið við læknafélagið og 
það komu hæstu launahækkanir sem 
hefur nokkurn tímann verið samið um, 
en endurkoma læknanna hefur ekki átt 
sér stað. Þá þarf að skoða aðra þætti. 
ef launin skipta ekki höfuðmáli, hvað 
gerir það?“ segir Kjartan Páll sveinsson, 
nýdoktor við félagsfræðideild Háskóla 
íslands. 

Hann mun rannsaka brottflutn-
ing  íslenskra lækna eftir hrun, hvað 
valdi því að þeir verði úti og hvað dragi 
þá heim.  

„eitt af því sem þarf að skoða sér-
staklega er umgjörðin, heilbrigðiskerf-
ið, starfsumhverfið sjálft og strúktúrinn. 
Flestir læknar bæta upp léleg kjör með 
því að vinna á eigin stofu  og ég held 
að það sé ekkert mjög spennandi fyrir 
lækna. Þeir vilja heildstætt gott kerfi þar 
sem allir vinna saman, þeir eru með gott 
teymi á bak við sig og aðgang að fínum 
tækjum og öðru. Læknir sem þarf góðan 
strúktúr í kringum sig vill kannski ekki 
endilega koma heim. Þetta er eitt af því 
sem ég kem til með að skoða og eitt af því 
sem landlæknir er farinn að segja núna,“ 
segir Kjartan. 

„Það er líka  spennandi að vita hvað 
lokkar læknana heim. ef launin eru ekki 
í lagi og starfsumhverfið er grautsúrt eins 
og núna, þá er hitt sem lokkar fjölskyldu-
líf og annað,“ segir Kjartan. „Við erum svo 
lítil þjóð sem reiðir sig á að læknar komi 
heim. Við erum mjög berskjölduð fyrir 
sviptingum í mannafla.“

Kjartan áætlar að hann verði búinn 
að safna gögnum í lok árs, hann mun 
svo vinna úr þeim og kynna niðurstöður 
ári síðar. „Ég ætla að passa upp á það að 
kynna þessa niðurstöðu líka, það kemur 
örugglega eitthvað krassandi út úr þessu,“ 
segir Kjartan. saeunn@frettabladid.is 

Rannsakar brottflutning 
íslenskra lækna eftir hrun
Brottflutningur íslenskra lækna hefur verið mikið í umræðunni síðastliðin ár. Félags-
fræðingur ætlar að rannsaka hvað valdi þessu og hvað lokkar læknana heim. Hann segir 
Ísland berskjaldað fyrir sviptingum í mannafla og býst við að fá krassandi niðurstöðu.

Kjartan Páll Sveinsson segir brottflutning lækna vegna sérnáms vera af hinu góða, en þeir verði að koma til baka. Mynd/Kristinn Ingvarsson

3 0 .  m a í  2 0 1 6   m Á N U D a G U R18 t í m a m ó t   ∙   F R É t t a B L a ð i ð 3 0 .  m a í  2 0 1 6   m Á N U D a G U R
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FRÁBÆRT VERÐ

49.990
VERÐ ÁÐUR 59.990

29.990
VERÐ ÁÐUR 39.990

UNITED 50LEDX17T2
50" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, 
DVB-T2 móttakari. 1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, VGA & CI rauf. 
Digital coax út og heyrnatólatengi. USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

UNITED 40LEDX17T2
40" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 
3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari. 
1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, 
VGA & CI rauf. Digital coax út og heyrnatólatengi. 
USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

United LED32X16T2
32“ sjónvarp með 1366x768p upplausn. 
Progressive Scan. Stafrænn DVB-T/T2 móttakari. 
USB, 3x HDMI, Scart, S-video, Digital Coax, PC, 
heyrnartóls- og RCA tengi. CI kortarauf.

69.990
VERÐ ÁÐUR 89.990



Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Hægviðri eða hafgola í dag og skýjað með köflum og líkur á síðdegisskúrum. Milt 
veður.

Hvítur á leik

LÁRÉTT
2. kló
6. í röð
8. sæ
9. bekkur
11. samtök
12. sannfæringar
14. dýrahljóð
16. fisk
17. óvild
18. fæðu
20. komast
21. Selur

LÓÐRÉTT
1. dýrka
3. kraðak
4. fúslega
5. fugl
7. sjúkdómur
10. ferð
13. umfram
15. gróft orð
16. keraldi
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRétt: 2. nögl, 6. áb, 8. sjó, 9. set, 11. aa, 12. trúar, 
14. krunk, 16. ál, 17. kal, 18. mat, 20. ná, 21. urta.
LÓðRétt: 1. dást, 3. ös, 4. gjarnan, 5. lóa, 7. berklar, 
10. túr, 13. auk, 15. klám, 16. ámu, 19. tt.

Spila?
Drullaðu 

þér í 
burtu!

Já, verð 
ég ekki? 

Spes... Alltaf þegar mig 
dreymir þá á ég fast 
pláss í liðinu hjá Benitez, 
Hodgson, Dalglish og 
Rodgers! Nú fæ ég ekki 
einu sinni að horfa á 
                             bekkinn...

Ekki lesa of 
mikið í þetta. 
Þeir eru ekki 

að hafna þér. 
Haltu áfram 

að skrifa 
Facebook-
statusa.

Ég er í tveimur ósamstæðum 
sokkum og jogginbuxum af 

pabba 
frá því að setja í þvottavél...

Vá, glætan! 
Ekki sést 

það!

Af hverju ætli hann hafi 
dáið blessaður?

Kannski var 
hann gamall?

Kannski var annar fugl sem 
hataði hann og var afbrýði-

samur út í hreiðrið hans. Hann 
hefur líklega gefið honum 

eitraðan orm.

Hei, kannski ert þú búinn 
að horfa á allt of mikið 

af glæpamyndum?

Ættum við ekki 
að sjá hvort 
á honum séu 

fuglafingraför?

Ambroz átti hvítt gegn Suri í Bern 
árið 1993.

1. Df8+! Bxf8 2. Hxf8+ Kh7 3. 
Be4+ Rf5 4. Bxf5#. Dagur Ragn-
arsson sigraði á Meistaramóti 
Skákskóla Íslands sem lauk í gær. 
GAMMA studdi við mótshaldið. 
Oliver Aron Jóhannesson varð 
annar og Björn Hólm Birkisson 
þriðji. 
www.skak.is:  Íslandsmótið hefst 
á morgun.  
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 Stofnaðilar og bakhjarlar Listahátíðar Styrktaraðilar viðburðar

 

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



Ný og endurbætt  
timburverslun breidd

verslun BYKO á Granda er  
opin aftur eftir breytingar

www.byko.is

„Óperudagar í Kópavogi er glæný 
hátíð sem verður haldin fyrstu 
fimm dagana í júní og þá verður 
allt á suðupunkti í bænum,“ segir 
Guja Sandholt, listrænn stjórnandi 
Óperudaga. „Reynar þjófstörtuðum 
við á laugardaginn með frumflutn-
ingi Fótboltaóperunnar sem við 
fengum Helga Rafn Ingólfsson, tón-
skáld í London, til að skrifa. Það er 
örstutt verk sem Tryggvi Gunnars-
son stjórnar, samið bæði í tilefni af 
Óperudögunum og EM og í henni 
taka þátt sex einsöngvarar, auk 
barnakórs Kársness, sem Þórunn 
Björnsdóttir þjálfar.“

Guja segir Fótboltaóperuna verða 
flutta öðru hverju á hátíðinni og 
hvetur áhugasama til að skella sér 
í krakkagönguna eða á lokatón-
leikana í Salnum.

Listafólkið  sem kemur fram á 
Óperudögum er ýmist að ljúka 
námi eða  byrjað að starfa við sitt 
fag, að sögn Guju. Hún nefnir meðal 
annars Aron Cortes, litla bróður 
Garðars Thors. Hann verður í nýrri 
sýningu sem heitir Selshamurinn. 
Árni Kristjánsson skrifaði handritið 

sem byggir á samnefndri þjóðsögu 
og Matthildur Anna Gísladóttir 
tónlistarstjóri valdi óperutónlist 
við. Selshamurinn verður fluttur í 
Leikfélagi Kópavogs, Funalind 2 og 
líka sýningin Poppea Remixed með 
óperutónlist úr Krýningu Poppeu 
eftir Monteverdi í bland við popp-
músík hollenska dúósins Sommer-
hus.

Guja vekur sérstaka athygli á 
óperugöngum. Þær hefjast utan við 
garðskálann í Gerðarsafni, liggja 
um hjarta Kópavogs og kíkt verður 
á staði þar sem búast má við óvænt-
um uppákomum. „Ég veit ekki til að 
boðið hafi verið upp á slíkar göngur 
hér á landi áður,“ segir hún.

„Tugir fólks koma fram á Óperu-
dögum í Kópavogi, lífga upp á 
bæinn og langflestir viðburðirnir 
eru ókeypis. Fólk getur fylgst með 
Kristni Sigmundssyni og nemend-
um hans í Salnum, tekið þátt í kaba-
rettkvöldi í garðskála Gerðarsafns 
eða stungið sér inn á stofutónleika í 
heimahúsum,“ segir Guja og bendir 
á heimasíðu hátíðarinnar: www.
operudagar.is. gun@frettabladid.is

Ný ópera um fótbolta og önnur um Selsham
Fyrsta óperuganga á Íslandi, íslensk þjóðsaga með þekktum aríum, fótboltaópera og sambland af óperu-
sýningu og poppi. Allt er þetta í boði á Óperudögum í Kópavogi frá 1. til 5. júní – og ýmislegt fleira.

 „Það verður allt á suðupunkti í bænum,“ segir Guja Sandholt, listrænn stjórnandi Óperudaganna í Kópavogi. 
Fréttablaðið/anton brinK

TónlisT

sinfóníutónleikar
★★★�★★
Verk eftir Ravel, Tsjajkovskíj og 
Beethoven í flutningi sinfóníu-
hljómsveitar Íslands á listahátíð í 
Reykjavík. 
stjórnandi: Valdimir Ashkenazy. 
Einleikari: Jean-Efflam Bavouzet.
Eldborg í Hörpu
Miðvikudaginn 25. maí

Segja má að aukalagið á tónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 
miðvikudagskvöldið hafi verið 
aðalatriði tónleikanna. Einleikar-
inn, Jean-Efflam Bavouzet var 
búinn að spila G-dúr konsertinn 
eftir Ravel með þvílíkum látum að 
það var eins og hann væri að keppa 
í spretthlaupi á Ólympíuleikunum. 
En það var ekki nóg. Eftir töluverð 
fagnaðarlæti og uppklapp settist 
hann aftur við flygilinn og byrjaði 
að spila. Hann gerði það án þess að 
kynna lagið á undan og ég verð að 
viðurkenna að ég kannaðist ekki 
við það. Leikur Bavouzet var flott-
ur. Hann spilaði ógnarhröð tóna-
hlaup upp og niður, og tók þvílík 
heljarstökk eftir hljómborðinu að 
maður saup hveljur. 

Á eftir spurði ég fullt af fólki 
hvaða lag þetta hefði verið. Eng-
inn hafði hugmynd um það en 
voru forvitnir. Loks kom í ljós að 
þetta var Konsertetýða (Etude de 
concert) eftir Gabriel Pierne, sem 
var franskur og var uppi á árunum 
1863 til 1937. Hann er ekki með 
þeim þekktari en þessi etýða hans 
var skemmtileg, lifandi og spont-
ant. Hún var dásamleg í meðförum 
píanóleikarans. 

Talandi um árið 1937 þá er það 
einmitt fæðingarár Vladimirs 
Ashkenazy, sem var stjórnandinn á 
tónleikunum. Hann fylgdi einleik-
aranum af öryggi og festu, en samt 
var leikur Bavouzet svo hraður að 
vandasamar tónahendingar og 
strófur alls konar blásturshljóðfæra 
voru stundum ónákvæmar. Það var 
lítið um kræsilega uppbyggingu í 

túlkuninni. Allt var lagt á borðið 
strax. Hugsanlega hefði mátt leika 
ögn hægar, það hefði gert flutning-
inn meira spennandi á köflum. Það 
er ekkert voðalega djúsí þegar heill 
konsert er fátt annað en endalausir 
hápunktar og lokahnykkir. Þá verð-
ur útkoman í rauninni fremur flöt. 
Engu að síður verður að segja að 
leikur Bavouzets var ótrúlega glæsi-
legur. Tæknin var óaðfinnanleg, en 
túlkunin orkaði nokkuð tvímælis. 

Tvö önnur verk voru á dag-
skránni, hinn svonefndi fant-
asíuforleikur Rómeó og Júlía eftir 
Tsjajkovskíj og Sveitasinfónía 
Beethovens. Sá fyrrgreindi var frá-
bær. Hann var í senn viðkvæmur 
og rómantískur, en líka þrunginn 
ákefð og ástríðu. Hljómsveitin 
spilaði afar vel, af svo mikilli fag-
mennsku að það var unaðslegt 
áheyrnar. Allir bestu eiginleikar 
Ashkenazys komu hér berlega 

fram: Næm tilfinning fyrir atburða-
rás í tónlistinni, fókuseruð fram-
vinda og agi, sprengikraftur á akk-
úrat réttu augnablikunum, hvergi 
dauður punktur. Þetta var snilld. 

Furðulegt nokk þá var Sveitasin-
fónia Beethovens ekki líkt því eins 
sannfærandi. Að upplaginu til er 
hún einkar áhrifamikil hugleiðing 
um náttúruna, en hér var túlkunin 
ekkert sérstaklega djúp. Það var 
allt slétt og fellt á yfirborðinu, en 
undir aldan var víðsfjarri. Leikurinn 
var vissulega flottur, en framvindan 
var máttlaus, það gerðist ósköp 
lítið í tónlistinni. Sinfónían komst 
aldrei á flug og svo var hún bara allt 
í einu búin. Þetta voru vonbrigði. 
Jónas Sen

niðuRsTaða: Ofsafengin túlkun 
á píanókonsert Ravels var einum of 
þótt hún væri glæsileg, Tsjajkovskíj 
var frábær en Beethoven síðri. 

Heljarstökk eftir hljómborðinu

Jean-Efflam bavouzet sýndi mikla tæknilega færni á tónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands siðasta miðvikudagskvöld.
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REYKJAVÍK · AKUREYRI · HÚSAVÍK · EGILSSTAÐIR · SELFOSS · KEFLAVÍK · AKRANES · WWW.TL.IS

MESTA LÆKKUN OG STÆRSTA

FARTÖLVURÝMING
Í SÖGU TÖLVULISTANS !

60 GERÐIR  -  20% MEÐALAFSLÁTTUR

VANTAR ÞIG
FARTÖLVU?

TOS-C40C10K

34.995
ÁÐUR  59.995

-42%

ACE-NXG7AED009
119.995

ÁÐUR  149.995

-20%

ACE-NXMWAED026

89.995
ÁÐUR 119.995

-25%

TOS-C50B1CE

54.995
ÁÐUR 69.995

-21%

TOS-C55DC16H

74.995ÁÐUR 89.995

-17%

ASU-X555LAXO2517T

94.995
ÁÐUR 109.995

-14%

ASU-G751JTT7121H

299.995
ÁÐUR 349.995

-14%

94.995
ÁÐUR 109.995

-14%

ASU-X555LAXO2438T



WARCRAFT 5, 7:30, 10

X-MEN APOCALYPSE 3D 7

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:30

BAD NEIGHBORS 2 8, 10

RATCHET & CLANK 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30

ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D VIP  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:40
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30 - 8

ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8 - 10:40
WARCRAFT 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:30
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 5:10 - 8 - 10:50
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45 - 10:40
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:20

ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 6:30 - 9

ALICE THROUGH... 3D  KL. 8
WARCRAFT 3D   KL. 10:30
WARCRAFT 2D   KL. 8
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 10:35

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

95%

78%

Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra
Pretty Woman og Valentine´s Day

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

HELENA
BONHAM CARTER

MIA
WASIKOWSKA

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Other Side  18:00, 20:00
Keep Frozen ENG SUB   18:00
The Ardennes  18:00
Útí að aka    20:00
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00
Brev til Kongen   22:00
The Witch  22:00
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

-AFTENPOSTEN

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

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

30. maí 2016
Tónlist
Hvað?  Ellert trúbador
Hvenær?  22.00
Hvar?  American Bar
Ellert trúbador mundar gítarinn á 
ameríska barnum. Frítt inn.

Hvað?  DJ John Brnlv
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kaffibarinn
Tónlist kvöldsins á Kaffibarnum 
verður í höndum John Brnlv

Hvað?  Hringferðin í Reykjavík
Hvenær?  20.00
Hvar?  Café Rosenberg
Alda Dís hefur verið á hringferð 
um landið og klárar í kvöld hring-
inn á Rosenberg. 2.000 krónur inn.

Hvað?  Mánujazz
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Mánujazzinn lifir á Húrra.

Fundir
Hvað?  Hönnun framleiðslukerfa fyrir 
samrækt
Hvenær?  14.00
Hvar?  Askja, Háskóli Íslands
Ragnar Ingi Danner Jóhannesson 
flytur fyrirlestur í tengslum við 
meistaraverkefni sitt.

Hvað?  Súrefnis- og kolefnisbúskapur 
Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
Hvenær?  10.00
Hvar?  Askja, Háskóli Íslands
Sindri Snær Jónsson flytur fyrir-

lestur um meistaraverkefnið sitt í 
jarðvísindum.

Sýningar
Hvað?  Nýjar rannsóknir hafa mögulega 
leitt eitthvað í ljós
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Grófinni
Síðasti dagur sýningarinnar á 
teikningum eftir Lóu Hlín Hjálm-
týsdóttur.

Hvað?  Eitraðar konur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Grófinni
Lokadagur myndasögusýningar-
innar Eitraðar konur.

Hvað?  The Weather Diaries
Hvenær?  11.00
Hvar?  Norræna húsið
Sarah Cooper og Nina Gorfer 
ferðuðust í tvö ár til að safna efni 
á þessa sýningu en hún fjallar 
um áhrif náttúru og veðurs á list-
sköpun. 1.000 krónur inn.

Uppákomur
Hvað?  Listmunauppboð
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gallerí Fold
Tvöfalt uppboð verður í Gallerí 
Fold, bæði í dag og á morgun og 
mun þetta vera stærsta uppboð 
ársins. Galleríinu hafa borist 
óvenju mörg verk, mörg frá þjóð-

Sýning Lóu Hjálmtýsdóttur í Borgarbókasafninu lýkur í dag og fer því hver að verða síðastur að berja herlegheitin augum. 

Alda Dís mætir aftur í borgina og treður upp á Rosenberg eftir að hafa farið hring-
inn í kringum landið syngjandi og trallandi.

þekktum einstaklingum og því 
mega allir alvöru safnarar ekki 
láta þetta tækifæri fram hjá sér 
fara.

Hvað?  San Francisco ballettinn
Hvenær?  20.00
Hvar?  Eldborg, Harpa
San Francisco ballettinn undir 
stjórn Helga Tómassonar verður 
í Eldborgarsal Hörpu. Sinfóníu-
hljómsveit Íslands sér um tón-
listina.

Miðaverð 5.500 – 12.900 krónur.

Uppistand
Hvað?  Bizarre Reykjavík Comedy Walk
Hvenær?  20.30
Hvar?  Lækjartorg
Grínistar ganga um Reykjavík 
með áhorfendum og djóka með 
það sem ber fyrir augu. Það kostar 
3.000 krónur að koma með.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

GÓMSÆT

TILBOÐ
Þú færð allt sem þú þarfnast í Iceland, á frábæru verði!

Fy
ri

r

af öllum pizzum
- þú velur

1. FLOKKS SS LAMBALÆRI

 FROSIÐ. 2,1–2,6 KG

1199
VERÐ ÁÐUR: 1498 KR. 

kr. kg

BEN & JERRY´S ÍS - 500 ML

FRÁBÆRT ÚRVAL

899
kr. 
stk.

BEN & JERRY´S Í

FRÁBÆRT Ú

Verð
frá:

ROCKSTAR ORKUDRYKKUR

500 ml.

249
kr. 
stk.



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 Two and a Half Men 
07.45 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are 
11.05 Project Runway 
11.50 Á fullu gazi 
12.10 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
14.10 Britain's Got Talent 
14.35 Britain's Got Talent 
15.45 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
16.05 ET Weekend 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu og sönnu 
Ellen DeGeneres sem fær til sín 
góða gesti og slær á létta strengi. 
Þættirnir eru með þeim vinælustu í 
sinni röð um allan heim enda hefur 
Ellen einstakt lag á gestum sínum.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.07 Ísland í dag 
19.20 The Goldbergs 
19.40 Brother vs. Brother
20.25 Lóa Pind. Battlað í borginni 
 Spennandi ný þáttaröð Lóu Pind 
sem hefur í vetur fylgst með 
fimm kraftmiklum ungmennum 
af erlendum uppruna æfa sig fyrir 
danskeppni, þar sem bestu street-
dans-unglingar sem Ísland á, battla 
til sigurs.
21.15 Outlander 
22.10 Game Of Thrones 
23.05 Vice 4 
23.35 Veep 
00.00 Empire 
00.45 Rush Hour 
01.30 Murder in the First 
02.15 Covert Affairs 
03.00 Crimes That Shook Britain 
03.45 Rush 
04.30 A.D. Kingdom and Empire 
05.15 A.D. Kingdom and Empire 
06.00 The Brink

17.10 The Amazing Race 
17.55 Drop Dead Diva 
18.40 One Born Every Minute 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.35 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
21.25 The Originals 
22.10 I.Zombie 
22.55 Who Do You Think You Are? 
23.55 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
00.40 The Originals 
01.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.55 Someone Like You 
13.35 Tammy 
15.15 Teenage Mutant Ninja Turtles 
16.55 Someone Like You
18.35 Tammy  Melissa McCarthy 
leikur Tammy sem einn daginn 
stendur uppi atvinnulaus og 
eiginmaðurinn farinn frá henni. 
Í leit að tilbreytingu býður hún 
drykkfelldri ömmu sinni með 
sér í bíltúr út í buskann á bíl-
skrjóð sem er við það að geyspa 
golunni. Bílferðin er skrautleg en 
þegar Tammy ákveður að ræna 
skyndibitastað þá fara hlut-
irnir að gerast fyrir alvöru. Með 
önnur aðalhlutverk fara Susan 
Sarandon og Kathy Bates.
20.15 Teenage Mutant Ninja Turtles
22.00 John Wick  Spennutryllir 
frá árinu 2014 sem fjallar um 
John Wick, fyrrverandi leigu-
morðingja sem neyðist til þess 
að snúa til fyrri atvinnu til þess 
að elta uppi menn sem ógna 
lífi hans. Keanu Reeves fer með 
aðalhlutverk í þessari frábæru 
mynd.
23.40 X-Men Origins. Wolverine 
01.25 The Raid 
03.05 John Wick

17.10 Eyðibýli 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.25 Unnar og vinur 
18.45 Fisk í dag 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Eldhúsdagsumræður á 
Alþingi 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Spilaborg 
23.15 Kristín Gunnlaugsdóttir 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America's Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 The Office 
13.55 Scorpion 
14.40 Life Unexpected 
15.25 Younger 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.45 Stjörnurnar á EM 2016 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 Limitless 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Girlfriends' Guide to Divorce 
00.35 The Good Wife 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 Limitless 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.15 Raising Hope 
18.40 The Big Bang Theory 
19.00 Friends 
19.25 Modern Family 
19.50 Sjálfstætt fólk 
20.25 Léttir sprettir 
20.50 Heilsugengið 
21.15 The Lottery 
22.00 Person of Interest 
22.45 Nikita 
23.30 Friends 
23.50 Sjálfstætt fólk 
00.25 Léttir sprettir 
00.50 Heilsugengið 
01.10 The Lottery 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.20 Golfing World 
09.10 Dean & Deluca Invitational 
14.10 Golfing World 
15.00 Dean & Deluca Invitational 
20.00 PGA Tour 
20.55 LPGA Tour

07.30 NBA 
12.00 Formúla 1 
14.20 Þýski boltinn 
16.05 Premier League 
17.45 Goals of the Season 
18.40 NBA 
20.30 Meistaradeild Evrópu í 
handbolta 
22.05 Meistaradeild Evrópu í 
handbolta 
23.40 Pepsí-deildin 

08.00 Pepsí-deildin  
09.45 Pepsí-deildin  
11.30 NBA 
13.20 Meistaradeild Evrópu í 
handbolta 
14.50 Borgunarbikarmörkin 
16.00 Pepsí-deildin  
17.45 Pepsí-deildin  
19.30 Pepsí-deildin  
22.00 Pepsí-mörkin  
23.30 Meistaradeild Evrópu í 
handbolta 
01.00 NBA

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
JOHN WICK
Spennutryllir um John Wick,
fyrrverandi leigumorðingja sem
neyðist til þess að snúa aftur til
fyrra lífs vegna manna sem
ógna lífi hans. 

 | 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
BROTHER VS. BROTHER
Stórskemmtilegir þættir með
þeim bræðrum Jonathan og
Drew sem hvor um sig fær með
sér hóp af ólíku fólki í lið og svo
keppa þau um það hver er
bestur í að gera upp fasteign.

 | 20:25
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. 
 

 | 22:20
GAME OF THRONES
Stórkostleg þáttasería 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.
 

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Lína Langsokkur 
08.25 Lukku-Láki 
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 og 
félagar 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.25 Latibær 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Lína Langsokkur 
12.25 Lukku-Láki 
12.48 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Víkingurinn Viggó 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.55 UKI 
15.00 Ljóti andarunginn og ég 
15.25 Latibær 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Lína Langsokkur 
16.25 Lukku-Láki 
16.48 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Víkingurinn Viggó 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.55 UKI 
19.00 Pláneta 51

Dóra könnuður 
kl. 09.00, 13.00 
og 17.00
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                             | Copa America - 100 ára afmælismót
Bestu fótboltamenn í heimi  - Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Lionel Messi, Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Willian, Dani Alves, Alexis Sánchez, 
Arturo Vidal, James Rodríguez, Edinson Cavani, Luis Suárez, Chicharito. Þarf að segja meira?

                             | Sumarmessan
Markaþáttur með öllu helstu atvikum Copa America og EM
Íþróttafréttamenn 365 rýna í allt það markverðasta sem gerist á hverju kvöldi klukkan 22

                             | Pepsídeildin og Pepsímörk karla og kvenna 2016
Aldrei fleiri beina útsendingar frá íslenskum fótbolta! 
Höddi Magg, Helena Ólafsdóttir og fótboltasérfræðingar gera upp allt það markverðasta

                             | NBA Finals
Beinar útsendingar
Hverjir verða meistarar?

                             | Formúla 1
Enn meiri spenna en undanfarið!
Rúnar Jónsson og Kristján Einar Kristjánsson leiða okkur í gegnum spennandi keppni

                             | UFC
Hádrama og harka!
Allt það besta í beinni frá MMA

                             | Demantamótaröðin
Meistaradeildin í frjálsum íþróttum
Besta frjálsíþróttafólki í heimi  í beinni útsendingu

                             | Inkassodeildin
Úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Leikur í beinni í hverri umferð

                             | UFC
Beinar útsendingar
Hver lemur hvern....

*Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is.
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Jón Stefánsson

Stærsta uppboð ársins · óvenju margar perlur gömlu meistaranna

mánudaginn 30. maí, kl. 18
og þriðjudaginn 31. maí, kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold
mánudag kl. 10–17 og þriðjudag kl. 10–17

Thom Yorke og félagar í Radiohead 
koma sífellt á óvart og sendu frá sér 
nýtt efni fyrir skömmu. 

Leonardo DiCaprio hjólaði um West 
Side Highway  í New York. Ekki skal 
nokkurn mann undra, reiðhjólamenn-
ingin er kúl. Leo er einmitt líka kúl. 

Ungfrú aðal, 
Bella Hadid, 
sást skvísast um 
Charles-de-Gaulle 
flugvöllinn í París, 
með bert á milli 
og í eldrauðum 
galla sem blindir 
hefðu séð. 

Leikstjórinn Steven Spielberg spígsporaði léttur um Harvard-skólasvæðið, enda 
nýsleginn einhvers konar ofurheiðursdoktors við skólann. 

Diane Kruger lét frumsýningu Sky – Der 
Himmel in mir í Berlín ekki fram hjá 
sér fara. 

Frægir á 
ferð og flugi

Kendall Jenner í enn 
einu glæsiteitinu í 
London. Svo sögðu 
hinar fyrirsæturnar 
að hún myndi ekki 
meika það. Sturlun.
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Ozzy Osbourne með lestinni Ozzy 
Osbourne í Birmingham.  

Game of Thrones hönkið, Kit Harr-
ington, lét aðdáendurna ekki sitja eftir 
með sárt ennið heldur pósaði á sjálfum 
eins og óður væri. 

Helena Christensen fangaði augna-
blikið í West Village í New York. 

FISKBORÐ

Í Fjarðarkaupum færðu allt á einum stað. Fiskborð okkar samanstendur af 
fjölbreyttum fiskréttum og góðu úrvali af ferskasta sjávarfanginu sem völ er á. 

Sérhæft starfsfólk veitir þér persónulega þjónustu við val á fiski eða 
fiskréttum og gefur eldunarleiðbeiningar.

Við tryggjum þér ferskleika, gæði og úrval.

Verið velkomin í Fjarðarkaup

Girnilegir fiskréttir • Mikið úrval • Persónuleg þjónusta

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

1 msk. ólífuolía
1/2 meðalstór laukur
2 hvítlauksrif, pressið þau.
2 dósir kirsuberjatómatar
10 - 12 fersk basilíkulauf
1 kjúklingateningur eða grænmetis-
teningur
4 dl vatn
1 dl rjómi
50 g rifinn ostur
Salt og nýmalaður pipar, magn eftir 
smekk

Best er að byrja á að hita olíu við 
vægan hita í potti. Skera lauk 

smátt og setja á pönnu. Bæta við 
hvítlauknum og hræra vel. Mýkið 
laukinn áður en tómatar og basilíku-
lauf fara saman við. Næstur kemur 
kjúklingateningurinn eða græn-
metisteningurinn. 

Næst er allt sett í blandara uns 
úr verður silkimjúk súpa. Hella þá í 
pottinn og bæta við vatni, rjóma og 
osti. Súpan má svo malla við vægan 
hita í fimm til sjö mínútur. Krydda 
til með salti og pipar eftir þörfum.

Uppskrift fengin frá Evu Laufeyju Kjaran

Hin fullkomna mánudagssúpa er tómatsúpa
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

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

„Þetta er band sem er skipað mér, 
Bibba bassaleikaranum í Skálmöld, 
Birgi sem er trommarinn í Dimmu 
og Erni Eldjárn. Ef Dimma, Skálm-
öld, Ylja og Reykjavíkurdætur 
myndu eignast barn þá væri það 
þessi snilld,“ segir Tinna Sverris-
dóttir, Reykjavíkurdóttir og núna 
söngkona glænýja rokkbandsins 
KRONIKA. En hvernig í ósköpun-
um vildi það til að þetta fólk kom 
saman og stofnaði hljómsveit?

„Það er mjög góð spurning, ég 
veit það ekki alveg. Ég var stödd 
í Víetnam fyrir tæpu ári og sat 
þar að drekka kokteil inni á mjög 
fyndnum bar og fékk skilaboð frá 
Bibba sem hljómuðu einhvern veg-
inn svona: „Sæl Tinna, ég veit að við 
þekkjumst ekki mikið, en við erum 
að stofna nýja íslenska rokkhljóm-
sveit og ég er búinn að ákveða að 
þú ert aðalsöngkonan.“ Ég fékk 
vægast sagt hysterískt hláturskast 
og sagði bara: „já, ókei, count me 
in.“

Þeir sendu mér tvö riff út til Balí 
þegar ég var komin þangað og ég 
samdi textana við bæði tvö lögin 
sem við erum komin með, þetta 
var svona fjarsamband til að byrja 
með. Það tók okkur tíu mánuði 
að fara á fyrstu æfinguna en svo 
gerðist það núna fyrir viku og 

þetta bara small einhvern veginn 
á brilljant og fallegan hátt, þann-
ig að þeir bókuðu stúdíótíma eftir 
þessa einu æfingu.

Þetta var örugglega skrifað í 
stjörnurnar. Við hittumst fyrst í 
bjór áður en við fórum að æfa og 
það var eins og reúníon hjá fjöl-
skyldu á ættarmóti, við bara náðum 
svo fáránlega vel saman og okkur 
fannst það öllum svo fáránlega 
fyndið hvað við náðum vel saman. 
Ég myndi t.d. aldrei ganga upp að 
Bibba á Laugaveginum og vera 
alveg „hey við þurfum að hanga 
meira saman“. En það er held ég 

bjútíið og magikkið við það. Þegar 
tveir rokkjötnar, einn álfur og eitt 
lukkutröll koma saman þá eru það 
bara heimsyfirráð í nánd.“

Hvernig hljómar þessi ólíklega 
samvinna, eru þið hvert í sínu 
horninu að spila mismunandi tón-
listarstefnur?

„Ég myndi segja að þetta væri 
einhvers konar rokk-pönk-rapp-
experimental-fusion. Við erum að 
gera eitthvað alveg nýtt. Jú, jú, ég 
kem með eitthvað rapp inn í þetta 
og strákarnir eru náttúrulega þaul-
reyndir í sínu, þessir rokkjötnar 
þarna, og svo erum við með einn 
álf úr Ylju og Tilbury og hann fær 
svolítið að sólóa yfir og leika sér. 
Við erum klárlega að virkja sterk-
asta elementið í okkur öllum en 
útkoman er eitthvað sem við vitum 
ekki alveg hvað er, en það er eitt-
hvað mjög spennandi.

Við ætlum svo að halda áfram 
að semja efni og gefa út plötu. Við 
erum núna að klára þessi tvö lög 
sem við erum með. Það verður 
sent í mix núna og síðan er bara að 
skella í fleiri lög og meira gaman. 
Síðan bara vonandi stígum við á 
svið núna sem fyrst,“ svarar Tinna 
spurð um hver framtíðarplönin séu 
hjá þessari ólíklegu samsuðu.
stefanthor@frettabladid.is

Ólíkleg samsuða 
tónlistarmanna
Reykjavíkurdætur, Skálmöld, Dimma og Ylja eiga ekki margt sam-
eiginlegt en meðlimir þessara sveita hafa þó slegið sér saman og 
eignast barn sem hefur verið nefnt KRONIKA. Tinna Sverrisdóttir 
er aðalsöngvarinn í þessu nýja bandi sem vekur mikla athygli.

Hljómsveitina Kronika skipa þau Tinna Sverrisdóttir, Snæbjörn Ragnarsson, Birgir Jónsson og Örn Eldjárn.  
MyND/BIRGIR JÓNSSON

Ég var stödd í 
víetnam fyrir tæpu 

ári og sat þar að drekka 
kokteil inni á mjög fyndn-
um bar og fÉkk skilaboð frá 
bibba sem hljÓmuðu ein-
hvern veginn svona: „sæl 
tinna, Ég veit að við þekkj-
umst ekki mikið, en við erum 
að stofna nýja íslenska 
rokkhljÓmsveit og Ég er 
búinn að ákveða að þú ert 
aðalsöngkonan.
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LAUGARDALSHÖLL Á MORGUN

MIÐASALA Á midi.is



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

Helgu Völu 
Helgadóttur

Bakþankar

Við seljum umhverfisvænan 
pappír af öllum gerðum, þar á 
meðal ljósritunarpappír. Bjóðum 
sérskurð í þær stærðir sem 
henta. Þér er  velkomið að líta 
við og finna þinn rétta pappír.

PAPPÍR

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
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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.

SÍÐUSTU DAGAR!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Hvernig nennirðu að hafa 
alltaf skoðun á öllu, spurði 
gömul vinkona mín mig um 

daginn. Er hægt að hafa skoðun á 
öllu? Ég hef pælt í þessu síðan hún 
spurði mig. Hef ég í alvöru skoðun 
á öllu? Sálarlíf mitt tók t.d. ekki 
djúpa dýfu daginn sem rassinn 
á Gretu Salóme prýddi forsíðu 
Fréttablaðsins. Greip hvorki fyrir 
augun á manninum mínum né 
börnum enda er ég iðinn notandi 
sundlauga landsins og því vön alls 
konar rössum af öllum stærðum og 
gerðum.

En sálarlíf mitt tekur stundum 
dýfur, það verður að viðurkennast. 
Helst þá þegar mér misbýður bullið 
í pólitíkinni. Þegar ósannindin 
flæða um opinbera umræðu og 
hagsmunaárekstur stjórnmála-
manna blasir við. Sálarlíf mitt tekur 
líka djúpar dýfur þegar ég verð 
vitni að því þegar íslensk stjórn-
völd senda ung börn með foreldr-
um sínum á götuna í stríðshrjáðum 
löndum eða vanmáttugum ríkjum 
Evrópu. Þar hef ég sterka skoðun 
því ég tel okkur vera á algjörum 
villigötum hvað varðar þjónustu 
við þá sem vilja búa hér og starfa.

Ég get ekki annað en hugsað um 
það hversu heppin ég er að eignast 
börnin mín hér á Íslandi. Þar sem 
flestir hafa þak yfir höfuðið, flestir 
geta gengið um borg og bæi án 
þess að eiga á hættu ofsóknir eða 
sprengjuregn. Já, ég er þakklát 
fyrir þessi forréttindi, jafnvel þó 
að börnin mín alist upp við það 
að það teljist eðlilegt að brjálast 
yfir hundinum Lúkasi og rassinum 
á Gretu Salóme en teljist óeðlileg 
öfgaróttækni að vera misboðið yfir 
launamisrétti, umhverfishryðju-
verkum eða því að ráðamenn eigi 
eignir í skattaparadísum svo þeir 
þurfi ekki að taka þátt í sam-
neyslunni.

Að hafa skoðun 
á öllu
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