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BEstI sJónVarPs-
díllInn hjá NOva!

Samsung Smart TV 4K Curved 55"

199.990 kr. stgr.

stjórnMál Flestir þingmanna 
Framsóknarflokksins sem Frétta-
blaðið náði tali af telja að sátt sé um 
að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
leiði flokkinn í næstu kosningum. 
Þá telja þeir að standa ætti við gefin 
fyrirheit um haustkosningar en 
æskilegra hefði verið að kjósa í vor.

„Ef ég á að segja alveg eins og er, 
þá hef ég aldrei orðið 

vitni að viðlíkri 
foringjadýrkun,“ 
segir Höskuldur 
Þ ó r h a l l s s o n 
alþingismaður.
– þea / sjá síðu 4

Sigmundur leiði 
í kosningunum

slys Banaslys varð í Hvalfjarðargöng-
unum skömmu fyrir klukkan tvö í 
gær. Jeppi, á leið til suðurs, hafnaði á 
öfugum vegarhelmingi í göngunum, 
tæpum kílómetra frá suðurenda 
þeirra, og lenti framan á fólksbíl.

Hin látna, kona á sjötugsaldri, var 
farþegi í framsæti fólksbílsins. Hún 
var úrskurðuð látin á vettvangi að 
sögn lögreglu. Slysið er fyrsta bana-
slysið í Hvalfjarðargöngunum frá 
opnun þeirra árið 1998.

Fjórir voru fluttir slasaðir á Land-
spítalann, þar af einn með þyrlu 
Landhelgisgæslunnar, en tveir voru í 
öðrum bílnum og þrír í hinum. Þrír 
voru á gjörgæsludeild og einn var í 
rannsóknum í gærkvöldi samkvæmt 
upplýsingum frá Landspítalanum. 

Göngin voru lokuð í um þrjár 
klukkustundir í kjölfar slyssins.

Gylfi Þórðarson, framkvæmda-

stjóri Spalar sem rekur Hvalfjarðar-
göngin, segir umferð hafa aukist 
mikið í göngunum í ár og því fari að 
verða brýnt að taka ákvörðun um 
hvort tvöfalda eigi göngin.

„Þá náttúrulega verða svona slys 
ekki, langhættulegustu slysin eru 
framanáakstur,“ segir Gylfi. Erfitt sé 
að gera frekari öryggisráðstafanir í 

göngunum en þær sem þegar hafi 
verið gerðar til að koma í veg fyrir 
slys sem þessi.

Útlit sé fyrir að allt tuttugu prósent 
aukningu í ár þannig að meðal fjöldi 
bíla á dag verði milli 6.600 og 6.700.

„Hættan á þessu eykst, bæði utan 
ganganna og innan, þegar umferð 
eykst svona rosalega eins og gerst 
hefur í ár alls staðar. Þetta eru allt 
saman 1+1 vegir, nánast, þar sem 
þessi mikla traffík er,“ segir Gylfi.

Aukist umferð jafn mikið það sem 
af er þessu ári út árið og á því næsta 
má búast við að umferðin í Hval-
fjarðargöngunum verði komin upp 
í hámark leyfilegrar umferðar sam-
kvæmt Evróputilskipunum á næsta 
ári. Það eru 8.000 bílar að meðaltali 
á dag yfir allt árið. Því kallar Gylfi 
eftir umræðu um hvort tvöfalda eigi 
göngin. – ih

Fyrsta banaslysið í Hvalfjarðargöngum
Hættan á þessu 
eykst, bæði utan 

ganganna og innan, þegar 
umferð eykst svona rosalega 
eins og gerst 
hefur.
Gylfi Þórðarson, 
framkvæmdastjóri 
Spalar

lÍFið Emmsjé 
Gauti og Arnar 
Freyr fara yfir 
muninn á Nike og 

Adidas. 22 

Sigmundur 
Davíð 

Kona á sjötugsaldri, sem var farþegi í fólksbíl í Hvalfjarðargöngunum, lést þegar jeppi skall framan á bílnum í gær. Loka þurfti göngunum í um þrjár klukkustundir. Gylfi Þórðarson, 
framkvæmdastjóri Spalar, segir umferð í göngunum hafa aukist mikið. Taka þurfi ákvörðun um hvort tvöfalda eigi göngin þar sem umferð fari senn yfir leyfilegt hámark. fréttablaðið/eyþór



Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði
Ásetusláttuvélar

Gerir sláttinn auðveldari

Ásetusláttuvélin frá 
CubCadet er lipur 

og nett. Hún 
kemst vel að 
við þrengri 

aðstæður.

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

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

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Samfélag Sigrún Magnúsdóttir, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
veitti í gær Þorvaldi Gunnlaugs-
syni sjómanni heiðursviðurkenn-
ingu fyrir góða umgengni um hafið, 
fyrirmyndarstarf í úrgangsmálum 
og framsækna hugsun varðandi nýja 
orkugjafa til sjós.

Í tilkynningu segir að Þorvaldur 
Gunnlaugsson hafi stundað smá-
bátaútgerð um langt skeið og leitað 
að umhverfisvænum lausnum og 
haft hvetjandi áhrif á aðra til að 
koma með allan úrgang í höfn.

„Þorvaldur lætur sig mjög varða 
umgengni við bryggju og förgun 
úrgangsolíu sem og annarra spilli-
efna. Þá hefur hann tekið þátt í 
undirbúningi við skoðun á metani 
sem eldsneytisgjafa og lífdísil og 
verið til fyrirmyndar í alfameðferð 
og umgengni um bát.“ – þea

Heiðraður á 
hátíðardegi

Veður

Besta veðrið á morgun verður að 
finna á Norður- og Austurlandi því þar 
verður bæði bjartast og hlýjast. Veður 
verður þó ágætt sunnan- og vestan-
lands, en kannski fullmikið af skýjum á 
himni fyrir sólþyrsta Íslendinga.  
Sjá Síðu 18

Samgöngur Vegna yfirvinnubanns 
flugumferðarstjóra var þjónusta á 
Keflavíkurflugvelli takmörkuð við 
sjúkra- og neyðarflug frá klukkan 
tvö í nótt til sjö í morgun.

Tveir flugumferðarstjórar til-
kynntu veikindi og vegna yfir-
vinnubanns fengust ekki aðrir til 
afleysinga. Í nótt var áætlað að sex-
tán farþegavélar kæmu frá Norður-
Ameríku og átta færu til Evrópu.

Ekki hefur verið boðað til nýs 
samningafundar í deilunni. – ih

Tafir í Keflavík

Ráðherrann og sjómaðurinn.  
Mynd/UMhveRfisRáðUneytið

Þetta gera engin 
börn. Það eru 

fullorðnir menn 
sem gera 
þetta.
Auðunn Þorgríms-
son, tækjamaður og 
vörubílstjóri

Horror í Paradís

Jón Skaftason, fyrr-
verandi alþingis-
maður, lést á föstu-
dag, 89 ára að aldri.

Jón fæddist 1926 á Akureyri. 
Foreldrar hans voru Helga Jóns-
dóttir húsfreyja og Skafti Stefáns-
son útgerðarmaður og síldar-
saltandi. Jón ólst upp á Siglufirði. 
Hann varð stúdent frá MA 1947 
og lögfræðingur frá HÍ 1951. Hann 
sat í bæjarstjórn Kópavogs 1958-
1960 og var þingmaður Fram-
sóknarflokksins 1959-78. Jón var 
yfirborgarfógeti í Reykjavík 1979 
til 1992 er hann varð fyrsti sýslu-
maður Reykvíkinga og gegndi því 
starfi til loka árs 1993.

Jón var meðal annars forseti 
Norðurlandaráðs og formaður 
bankaráðs Seðlabankans.

Eiginkona Jóns til 66 ára var 
Hólmfríður Gestsdóttir, sem lifir 
mann sinn. Þau eiga fjögur börn, 
13 barnabörn og 9 barnabarna-
börn.

Jón Skaftason 
látinn

lögreglumál „Ég varð fyrir því 
óhappi að það var stolið frá mér 
vörubíl – í heilu lagi,“ segir Auðunn 
Þorgrímsson sem leitar nú vörubíls 
sem hvarf í síðustu viku.

„Bíllinn stóð á Bílasölu Guðfinns 
og hann var bara tekinn þaðan og 
hefur ekki sést meira,“ segir Auð-
unn. Vörubíllinn, sem sé af Benz 
gerð og hafi verið stolið aðfara-
nótt 29. maí, hljóti að vera einhvers 
staðar.

„Bíllinn er reyndar gamall en 
það eru verðmæti í honum. Hann 
er með krana og öllu saman,“ rekur 
Auðunn sem áætlar verðmæti vöru-
bílsins um tvær milljónir króna. 
„Það var eiginlega komið kaup-
tilboð í hann en ekki búið að ganga 
frá því.“

Aðspurður segir Auðunn þann 
eða þá sem stálu gamla Benzinum 
hafa þurft að brjóta upp stýrislásinn 
og tengja rafmagn framhjá til að 
koma bílnum í gang.

„Þetta gera engin börn. Það eru 
fullorðnir menn sem gera þetta,“ 
segir vörubílstjórinn sem telur 
þjófinn eða þjófana jafnvel eiga 
annan eins bíl og ætla að nýta hluti 
úr hans bíl í sinn eða jafnvel bara 
losa kranann frá bílnum. „Ég veit 
ekki hvað menn eru að pæla, það 
eru allir steinhissa á þessu.“

Að sögn Auðuns hafa starfsmenn 
bílasölunnar ekki lent í því fyrr að 
heilum vörubíl sé stolið af söluplan-
inu. „Svo vill svo illa til að þótt þar 
sé fullt af myndavélum þá hafði 
tölvan brunnið einhvern veginn yfir 
svo það eru engar myndir af þessu,“ 
segir hann.

Auðunn kveður upplýsingar um 
vörubílinn vera í öllum lögreglu-
bílum og á öllum lögreglustöðvum 
á landinu.

„Þeir finna ekki neitt,“ segir Auð-

unn og biðlar til meðborgaranna 
um að hafa augun hjá sér. Hann er 
bjartsýnn á að árangur náist með 
liðsinni Fréttablaðsins og hefur 
ástæðu til.

„Fyrir fimm eða sex árum var 
stolið frá mér pallbíl sem var með 
stýrishúsi af báti aftan á. Þá kom ég 
til ykkar og þið settuð mynd af bíln-
um í blaðið og það bar árangur strax 
daginn eftir.“
gar@frettabladid.is

Vörubíllinn gufaði upp 
hjá Bílasölu Guðfinns
Eigandi vörubíls sem stolið var af bílasölu í síðustu viku segir hvorki finnast af 
honum tangur né tetur þótt myndir og upplýsingar um bílinn séu komnar á allar 
lögreglustöðvar og -bíla. Hann biðlar til almennings um að hafa augun hjá sér.

Appelsínuguli Benz-vörubíllinn hans Auðuns Þorgrímssonar er horfinn og hann vill 
fá hann aftur.

Gestir í Bíó Paradís voru ánægðir með sérstaka búningasýningu bíósins á kvikmyndinni Rocky Horror Picture Show um helgina. Myndin er frá 
árinu 1975 og er byggð á samnefndum söngleik eftir Richard O’Brien. fRéttABlAðið/eyÞóR
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

     *Verðdæmi á við Auris Live 1.4 dísil á 15” felgum frá Toyota Kauptúni. Verð getur verið mismunandi milli viðurkenndra söluaðila.       
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Áður óséð AURISatilboð í takmarkaðan tíma
á öllum gerðum Auris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. 

Auris og Auris Touring Sports eru sólarmegin í sumar og bjóðast núna á áður óséðum kjörum, hvort sem þú velur hybrid-, dísil- eða 
bensínútfærslu. Nýttu þér þetta sólríka sértilboð sem gildir í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum. Njóttu blíðunnar í 
Auris sem er eins og skapaður fyrir þægilegt ferðalag með fjölskyldu og vinum um landið þvert og endilangt.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá 2.995.000 kr.*



Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is |

Fiskur vikunnar

Allur steinbítur,
ferskur og kryddlegin

 1.690 kr. kg.

30. maí – 3. júníHAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára

Langa, 
fersk og kryddlegin

      1690 kr. kg.
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Fiskur vikunnar

Allur steinbítur,
ferskur og kryddlegin

 1.690 kr. kg.

30. maí – 3. júníHAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára       6. - 10. júní

Velferðarmál Móðir átta ára ein
hverfs drengs með þroskaröskun 
segir enga sumarfrístund vera í 
boði fyrir hann sem henti honum. 
Hún segir vorin vera tíma kvíða og 
áhyggna þegar fjölskyldan reynir að 
púsla sumrinu saman.

„Yfir skólaárið er haldið vel utan 
um hann. Svo kemur sumar og hann 
missir allan stuðning. Þá á hann að 
passa í kassann, gera eins og hin 
börnin og hætta að vera fatlaður,“ 
segir Sesselía Úlfarsdóttir, sem býr 
á Akureyri.

Hún segir eingöngu almenn leikja
námskeið vera í boði fyrir son sinn 
sem eigi erfitt með að vera í stórum 
hópi og einangri sig fái hann ekki 
sérstakan stuðning.

„Hann hefur náð miklum fram
förum í vetur með góðum stuðningi. 
Svo fer hann til baka í þroska yfir 
sumartímann. Ef ég vil að hann hafi 
stuðning frá fagmanneskju á leikja
námskeiði þá þarf ég að borga fyrir 
hana sjálf.“

Sesselía hefur farið með málið 
fyrir bæjarráð en þar virtist fólk ekki 
vita af vandanum. Hún vonast til að 
næsta sumar verði komin svör. „Ég 
á ekki að þurfa að kvíða fyrir hverju 
sumri.“

Fréttablaðið ræddi við aðra móður 
í Reykjavík sem þarf að taka sér 
launalaust frí frá vinnu til að sinna 
einhverfu barni sínu í sumar. Hún 
vill ekki koma fram undir nafni þar 
sem hún mun sækja um atvinnu
leysisbætur til að ná endum saman. 
Hún segir barnið sitt ekki geta verið 
eitt eða án stuðnings á leikjanám
skeiðum. Því þurfi hún að grípa til 
örþrifaráðs enda ekki sjálfsagt að 
afar og ömmur geti hlaupið til.

Bryndís Snæbjörnsdóttir, for
maður Landssamtakanna Þroska

hjálpar, segir mörg erindi vera á 
hennar borði frá foreldrum fatlaðra 
ungmenna á aldrinum 1620 ára sem 
geta ekki verið ein yfir daginn en afar 
takmörkuð frístund tekur við eftir 
skólann. Því þurfi foreldrar að taka 
sér frí eða púsla sumrinu saman með 
ættingjum. Hún segir þennan vanda 
koma upp á hverju ári og að borgar
kerfið hendi þessu fram og til baka 
eins og heitri kartöflu.

„Þetta gerir það að verkum að fólk 
gefst upp og hættir á vinnumarkaði. 
Og hverjir eru það? Það eru mæðurn
ar. Þetta er stórt kvenréttindamál,“ 
segir Bryndís.

Hún segir þetta líka erfitt í skóla
fríum yfir veturinn. Hún á sjálf tvær 
uppkomnar fatlaðar dætur og hætti 
að vinna þegar þær voru yngri. „Þar 
af leiðandi er ég til dæmis með skert 
lífeyrisréttindi í dag.“

Bryndís bendir á að þetta sé vand
meðfarin umræða. „Börnin okkar 
eiga ekki að þurfa að burðast með 
sektarkennd því að við „fórnuðum“ 
okkur fyrir þau. Við viljum auð vitað 

að börnin okkar fái það besta og 
erum tilbúin að leggja okkur fram, 
en við þurfum aðstoð. Og börnin 
okkar þurfa aðstoð.“
erlabjorg@frettabladid.is

Fötluð börn án sumarstuðnings
Foreldrar eru í vanda á sumrin vegna lokana á frístundaheimilum fyrir fötluð börn. Engir stuðningsfulltrúar 
eru í boði. Dæmi eru um foreldra sem taka launalaust leyfi. „Kvenréttindamál,“ segir formaður Þroskahjálpar.

Sumarbúðirnar í Reykjadal er einu sumarbúðirnar á landinu fyrir fötluð börn enda er þar uppbókað öll sumur. Sesselía segir 
það skýrt merki um að fleiri úrræði vanti. FRéttablaðið/HaG

Svo kemur sumar og 
hann missir allan 

stuðning. Þá á hann að passa 
í kassann, gera eins og hin 
börnin og hætta 
að vera 
fatlaður.
Sesselía Úlfars- 
dóttir, móðir ein-
hverfs drengs

Þetta gerir það að 
verkum að fólk gefst 

upp og hættir á vinnumark-
aði. Og hverjir eru það? Það 
eru mæðurnar.
Bryndís Snæbjörns-
dóttir, formaður 
Landssamtakanna 
Þroskahjálpar

Stjórnmál Höskuldur Þórhallsson, 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
segir að á miðstjórnarfundi flokks
ins á laugardag hafi komið fram 
hörð gagnrýni á formann flokksins, 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson.

„Það er greinilega töluverð undir
alda í flokknum og hún kom fram á 
fundinum,“ segir Höskuldur.

„Ef ég á að segja alveg eins og er, 
þá hef ég aldrei orðið vitni að við
líkri foringjadýrkun sem virðist 
vera hjá mjög fámennum en dug
legum hópi innan Framsóknar
flokksins,“ segir Höskuldur enn 
fremur.

Aðspurður hvort hann hyggi á 
formannsframboð segir Höskuldur 

aðra hluti sér ofar í huga á þessari 
stundu. Hann hafi hugsað sér að 
bjóða sig aftur fram til þings.

„En ég neita því ekki að ég hef 
miklar áhyggjur af flokknum eins 
og staðan er akkúrat núna. Ég tel 
að við þurfum að hugsa vel hvernig 
við viljum ganga til kosninga. Hvort 
við viljum ganga til kosninga og 
ræða góð mál, ræða framtíðina og 
það sem vel hefur gengið eða hvort 
við viljum ræða Panamaskjölin og 
vera í sífelldri varnarbaráttu, ég tel 
að kosningabaráttan gæti, ef heldur 
fram sem horfir, snúist um það, en 
ég vona ekki,“ segir Höskuldur.

Aðrir þingmenn flokksins sem 
Fréttablaðið náði tali af, þau Páll 

Jóhann Pálsson, Willum Þór Þórs
son, Haraldur Benediktsson, Þór
unn Egilsdóttir og Ásmundur Einar 
Daðason segja að fundurinn hafi 
verið góður, að opinskáar umræður 

hafi átt sér stað en fólk hafi yfirgefið 
fundinn sátt.

Þórunn Egilsdóttir segir sína til
finningu hafa verið að Sigmundur 
Davíð myndi að öllum líkindum 

leiða flokkinn í næstu kosningum.
„Ég gat ekki annað merkt á mið

stjórnarfundinum,“ segir Þórunn.
Páll Jóhann, Ásmundur Einar 

og Willum Þór taka í sama streng 
og segjast hafa upplifað fundinn 
þannig.

„Ég held það séu samt flestir á 
því að það hefði verið æskilegra að 
kjósa á eðlilegum tíma en það er 
búið að tala um þetta og menn eru 
tilbúnir að standa við það,“ segir 
Páll Jóhann um haustkosningar. 

Aðrir þingmenn flokksins sem 
Fréttablaðið náði í tóku í sama 
streng. Þau vilji standa við gefin 
fyrirheit en fyndist ef til vill skyn
samlegra að kjósa í vor. – þea

Höskuldur gagnrýnir foringjadýrkun en aðrir styðja Sigmund

frakkland François Hollande, forseti 
Frakklands, varaði í gær við mögu
legum hryðjuverkaárásum á EM í 
knattspyrnu í sumar.

„En við megum ekki vera hrædd. 
Við munum gera allt til að tryggja að 
mótið fari friðsamlega fram,“ undir
strikaði Hollande í viðtali við útvarps
stöðina France Inter.

Leikinn verður 51 leikur víðs vegar 
um landið og búist er við hálfri þriðju 
milljón ferðamanna.

Utan ríkis ráðuneyti Bandaríkjanna 
varar við því að heimsækja Frakkland 
vegna hættu á hryðjuverkaárásum.

Leikvanga verður þó vel gætt. Um 
90 þúsund gæslumenn verða starf
andi; 77 þúsund lögreglumenn og 
þrettán þúsund öryggisverðir. – þea

Hollande varar 
við árásum á EM

Stjórnmál Ragnheiður Ríkharðs
dóttir, þingflokksformaður Sjálf
stæðiflokksins, hyggst ekki gefa kost 
á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 
fyrir næstu Alþingiskosningar. Þetta 
tilkynnir hún á Facebook.

„Ég hef verið svo lánsöm að kynn
ast góðu og skemmtilegu fólki í þessu 
starfi og fyrir það er ég óendanlega 
þakklát,“ skrifar Ragnheiður sem 
lætur þó ósagt hvort hún láti til sín 
taka í stjórnmálum á öðrum vett
vangi eða fyrir annan flokk.

Ragnheiður hefur verið alþingis
maður fyrir Suðvesturkjördæmi síðan 
2007. Hún tók við formennsku þing
flokksins árið 2013. – nej

Ragnheiður fer 
ekki í prófkjör

Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
FRéttablaðið/VilHelm

Ég hef nú ekki orðið 
vitni að viðlíkri 

foringjadýrkun sem virðist 
vera hjá mjög fámennum en 
duglegum hópi 
innan Fram-
sóknarflokks-
ins.
Höskuldur Þórhalls-
son þingmaður

Ég held það séu 
samt flestir á því að 

það hefði verið æskilegra að 
kjósa á eðlilegum tíma.
Páll Jóhann Pálsson 
þingmaður
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Volkswagen atvinnubílar
Það er engin tilviljun að Volkswagen atvinnubílar hafa verið vinsælustu atvinnubílar á Íslandi undanfarin ár. 
Auðugt vöruúrval sameinar eiginleika Volkswagen sem ná til áreiðanleika og hámarksgæða fyrir hagstætt verð. 
Fjölbreyttar útfærslur eru sniðnar að ólíkum þörfum viðskiptavina svo allir geta fundið sér bíl við sitt hæfi.  

Komdu við hjá sérfræðingum okkar að Laugavegi 174 og kynntu þér úrvalið í einni fjölhæfustu fjölskyldu landsins. 

Volkswagen Amarok verð frá: 5.840.000 (án vsk 4.709.677)

Volkswagen Crafter verð frá: 5.700.000 (án vsk 4.596.774)

Volkswagen Caddy verð frá: 2.670.000 (án vsk 2.153.226)

Volkswagen Transporter verð frá: 4.590.000 (án vsk 3.701.613 )

Ein fjölhæfasta 
fjölskylda landsins



Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be
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HEYRNARSTÖ‹IN

Ramadan gengur í garð

ReykjavíkuRboRg Ákveðið hefur 
verið að verja 120 milljónum króna í 
endurbætur á húsnæði Reykjavíkur-
borgar í Víðinesi. Tillaga þessa efnis 
var samþykkt á fundi borgarráðs á 
fimmtudaginn.

Engin starfsemi er í húsnæðinu í 
Víðinesi núna en þar var áður rekið 
hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Sú 
hugmynd hefur verið rædd að reka 
þar aðstöðu fyrir hælisleitendur.

„Það er hugmynd sem hefur komið 
upp,“ segir Björn Blöndal, spurður út 
í málið. Björn segir hugmyndina þó 
ekki mjög langt komna. Þó sé ljóst að 
það þurfi að fara í þessar viðgerðir á 
húsinu ef eigi að reka það áfram.

Björn segir nokkrar hugmyndir 
hafa verið ræddar um nýtingu. Ein 
þeirra sé neyðarskýli fyrir hælisleit-

endur, sem yrði þá fyrsta stopp eða 
annað stopp þeirra hér á landi.

„Svo eru hugmyndir um að þetta 
verði hjúkrunarheimili aftur fyrir fólk 
sem er í neyslu og er komið á hjúkr-
unarheimilisaldur,“ segir Björn.

Þessu til viðbótar segir Björn að 
menn hafi falast eftir því að fá hús-
næðið leigt. Til dæmis til að nýta það 
í ferðaþjónustutengdri starfsemi. „En 
allt er það háð því að húsið sé ekki 
ónýtt.“

Björn segir að Reykjavík sé í ágætu 
samstarfi við Útlendingastofnun 
varðandi hælisleitendur.

„Þetta er gott hús og það er góður 
grunnur þannig að það er hægt að 
búa til ágætis aðstöðu. En þetta er 
afskekkt og það þarf bara að vega og 
meta hvort þetta er raunhæfur mögu-

leiki,“ segir hann.
Að sögn Björns hefur Reykjavíkur-

borg gert samning við Útlendinga-
stofnun um að þjónusta 100 hælis-
leitendur hverju sinni og viðræður 
hafi staðið yfir um að bæta við það.

Í bókun sem fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins lögðu fram á borgarráðs-
fundi í gær minntu þeir á tillögu sína 
um að útbúin verði aðstaða í húsnæði 
borgarinnar í Víðinesi til að taka á 
móti heimilislausu fólki og hýsa það.

„Tillagan var flutt um miðjan 
júlí í fyrra og hefur hún því legið án 
afgreiðslu í næstum því ár,“ segir í 
bókuninni.

Hvetja fulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins til þess að afgreiðslu tillögu þeirra 
verði ekki frestað frekar.
jonhakon@frettabladid.is

Víðines verði nýtt fyrir hælisleitendur
Borgarráð hefur samþykkt að verja 120 milljónum króna í endurbætur á Víðinesi sem áður hýsti hjúkrunarheimili fyrir aldraða en er 
nú ónotað. Húsnæðið verður hugsanlega nýtt fyrir hælisleitendur. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn vilja húsið frekar fyrir heimilislausa.

Húsnæðið í Víðinesi hefur staðið autt undanfarið. Óttast er að það liggi undir 
skemmdum. Fréttablaðið/HaG

NígeRía Upplýsingamálaráðherra 
Nígeríu sagði í gær ríkisstjórn 
Muhammadu Buhari forseta hafa 
endurheimt um 1.100 milljarða 
króna virði af stolnu fé og eignum. 
Buhari var kjörinn forseti í fyrra og 
var helsta kosningaloforð hans að 
berjast gegn spillingu. Lofaði hann 
því að endurheimta ótrúlegt magn 
peninga sem stolið hafi verið úr 
olíugeiranum.

„Allir þessir peningar hafa verið 
endurheimtir frá einstaklingum og 
fyrirtækjum sem höfðu stolið þeim 
og falið þá frá ríkinu,“ sagði ráð-
herrann Segun Adeyemi við Reuters. 
Þá sagði hann að enn ætti eftir að 
endurheimta fúlgur fjár frá Nígeríu-
mönnum í Sviss, Englandi, Banda-
ríkjunum og Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum.

Undanfarið ár hefur verð á hrá-
olíu lækkað mikið og hefur það 
haft slæm áhrif á efnahag landsins 
en ríkisstjórnin vonast til að hinir 
endurheimtu peningar fari lang-
leiðina með að rétta hann af. – þea 

Milljarðar 
nást til baka

Muhammadu buhari, forseti Nígeríu. 
NordicpHotos/aFp

Kona kaupir krydd á markaði í Bagdad, höfuðborg Íraks. Múslimar um allan heim bjuggu sig undir Ramadan, helgasta mánuð ársins, í gær en 
Ramadan hefst í dag. Munu múslimar nú fasta í heilan mánuð til að minnast þess er Múhameð skrifaði Kóraninn. NordicpHotos/aFp
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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
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Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Opnir fundir á vegum Rannsóknaseturs um norðurslóðir við 
Háskóla Íslands og sendinefndar Evrópusambandsins á Íslandi.

Norðurslóðastefna 
Evrópusambandsins

Þriðjudaginn 7. júní kl. 12-13 í Norræna húsinu

COP21: Næstu skref fyrir 
Evrópusambandið og Ísland

Miðvikudaginn  8. júní kl. 12-13 í stofu 101 á Háskólatorgi

Á þessum fundi verður rætt um þær áskoranir sem norðurslóða
ríkin standa frammi fyrir, s.s. lofts lagsbreytingar og áhrif af 
auknum siglingum og ferða mennsku á svæðinu, og hvernig best 
sé að mæta þeim.

Á þessum fundi verður rætt um samkomulagið sem náðist á 
loftslagsráðstefnunni í París í desember 2015 og þær aðgerðir 
sem nauðsynlegt er að ráðast í ef ná á hinum sameiginlegu 
markmiðum. 
Fundirnir fara fram á ensku og eru allir velkomnir.

Rannsóknasetur um norðurslóðir á Facebook: facebook.com/Centre.for.Arctic.Policy.Studies
Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi á Facebook: facebook.com/Evropusambandid

ferðaþjónusta Gjaldeyristekjur af 
ráðstefnu,- hvataferða- og viðburða-
gestum fyrir árið 2015 til íslenska 
þjóðarbúsins eru metnar á um 32 
milljarða króna. Þetta kemur fram 
í skýrslu frá Meet in Reykjavík sem 
unnin var í samvinnu við Rann-
sóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunn-
ar, segir í frétt frá Reykjavíkurborg.

Þannig er árlegur meðalvöxtur 
þessara ferðamanna um 4,4 pró-
sent á heimsvísu en fimm prósent 
í Evrópu. Á Íslandi hefur árlegur 
meðalvöxtur hins vegar verið um 
13,6 prósent frá árinu 2011.

Áætlað er að hingað hafi komið 
88.000 gestir, sem tilheyra þessum 
hópi ferðamanna, til landsins árið 
2015. Flestir koma utan háanna-
tíma, eða 70 prósent ráðstefnugesta 
og 75 prósent hvataferðamanna, 
sem stuðlar að lengingu ferða-
mannatímans á Íslands.

Stígandi vöxtur er á heildarfjölda 
ráðstefna og hefur ráðstefnugestum 
fjölgað um 44 prósent frá árinu 
2011 og með tilkomu Hörpu hafa 
ráðstefnur með þúsund manns 
eða fleiri tólffaldast. Alls voru til 
að mynda ellefu alþjóðlegar ráð-

stefnur haldnar í Hörpu árið 2015 
en sextán eru þegar bókaðar árið 
2016. Athygli vekur einnig hin 
mikla aukning sem orðið hefur á 
hvataferðum og hefur hvataferða-
gestum fjölgað um 152 prósent frá 
árinu 2011.

Að Meet in Reykjavík standa 
44 fyrirtæki sem starfa innan ráð-
stefnu-, funda- og hvataferða eða 
viðburðamarkaðar eða sjá hag sinn 
í styrkingu þessa markaðshluta 
ferðaþjónustunnar. Kjölfestufjár-
festar eru Reykjavíkurborg og Ice-
landair Group. – shá

Ráðstefnugestum á Íslandi hefur fjölgað um 44 prósent frá 2011

sviss Nærri áttatíu prósent Sviss-
lendinga höfnuðu tillögu að lögum 
um grunnframfærslu fyrir alla borg-
ara ríkisins í þjóðaratkvæðagreiðslu 
í gær þegar Sviss varð fyrsta ríkið til 
að kjósa um slík lög.

Ef tillagan hefði verið samþykkt 
hefðu allir fullorðnir borgarar 
fengið laun frá ríkinu burtséð frá 
því hvort þeir væru í vinnu eða ekki.

Alls kusu 21,5 prósent með nýju 
lögunum en 78,5 á móti. Nei-liðar 
voru því í meirihluta í öllum tutt-
ugu kantónum landsins.

Ekki var búið að ákveða hversu 
há laun borgarar myndu fá ef til-
lagan yrði samþykkt en stuðnings-
menn tillögunnar höfðu stungið 
upp á 2.500 svissneskum frönkum á 
mánuði sem jafngildir um 310.000 
krónum.

Stjórnmálamenn í Sviss studdu 
fæstir tillöguna. Enginn þingflokk-
ur lýsti yfir stuðningi við hana en 
þar sem rúmlega hundrað þúsund 
undirskriftir söfnuðust var tillagan 
sett í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og 
lögbundið er í Sviss.

Stuðningsmenn tillögunnar 
höfðu staðið í kosningabaráttu 
undanfarnar vikur og sagt að þörf 
væri á slíku fyrirkomulagi vegna 
vélvæðingar sem fækkaði störfum.

Þá sagði Che Wagner, forsvars-
maður samtakanna Grunnfram-
færsla í Sviss, að fyrirkomulagið 
myndi ekki þýða að fólk fengi greitt 
fyrir að gera ekki neitt.

„Í Sviss fást aðeins laun fyrir um 
helming vinnu. Til að mynda fæst 
ekki greitt fyrir umönnun og heimil-
isstörf. Þessi störf þarf að launa með 
grunnframfærslu,“ sagði Wagner  í 
samtali við BBC.

Andstæðingar tillögunnar höfðu 
hins vegar sagt hana firru á meðan 
á kosningabaráttunni stóð. Luzi 
Stamm, þingmaður Svissneska þjóð-
arflokksins, sagði að ef hún yrði að 
veruleika myndu milljarðar manna 
streyma yfir landamærin til Sviss.

„Ef Sviss væri eyja væri hægt að 
svara þessu játandi. En með opin 
landamæri er þetta ómögulegt, sér-

staklega fyrir Sviss sem er með góð 
lífsskilyrði,“ sagði Stamm við fjöl-
miðla.

Önnur samfélög skoða nú að taka 
upp grunnframfærslu.

Ríkisstjórn Finnlands veltir því 
fyrir sér að prófa fyrirkomulagið á 
átta þúsund borgurum sem hafa lítil 
laun.

Hollenska borgin Utrecht er að 
þróa slíkt fyrirkomulag og er búist 
við því að það verði komið í gildi í 
upphafi næsta árs.

Á Íslandi hafa Píratar lagt fram til-
lögu til þingsályktunar um skilyrðis-
lausa grunnframfærslu. 
thorgnyr@frettabladid.is

Svisslendingar höfnuðu 
tillögu um borgaralaun
Áttatíu prósent Svisslendinga kusu gegn tillögunni. Allir Svisslendingar hefðu 
fengið jafnvirði rúmlega 300 þúsund króna með nýja fyrirkomulaginu. Andstæð-
ingar tillögunnar sögðu hana mundu leiða til fjöldaflutninga fólks til Sviss.

reykjavík Borgarráð samþykkti á 
fimmtudag að auglýsa tillögu að 
breytingu á deiluskipulagi lóða 
við Keilu-, Fjöru- og Boðagranda. Í 
tillögunni felst meðal annars upp-
bygging fjölbýlishúsa með 78 íbúð-
um á lóð Keilugranda 1.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks höfn-
uðu tillögunni og lögðu til í staðinn 
að lóðin yrði nýtt í þágu íþrótta- og 
æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum. 
Þá tillögu felldi meirihlutinn.

„Aðstöðuskortur háir nú þegar 
íþróttastarfsemi í Vesturbænum og 
er því mikilvægt að hún fái aukið 
athafnarými, ekki síst þar sem útlit 

er fyrir verulega þéttingu byggðar 
í hverfinu á næstu árum sem gæti 
haft í för með sér að íbúum þess 
fjölgi um allt að 5.500 manns eða 33 
prósent,“ segir í tillögu sjálfstæðis-
manna.

„Mér finnst þetta mikil skamm-
sýni,“ segir Kjartan Magnússon, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokks.

„Það skiptir miklu máli að standa 
með vönduðum hætti að þéttingu 
byggðar þannig að innviðir séu 
fyrir hendi, til að mynda skólar og 
íþróttamannvirki. Það hefur verið 
langvarandi skortur á íþróttaað-
stöðu í Vesturbænum sem hefur 

mikið verið kvartað yfir við okkur 
borgarfulltrúa,“ bætir Kjartan við. 
Lóðin sé besti kosturinn undir slíkt 
vegna nálægðar við KR-svæðið.

Björn Blöndal, formaður borgar-
ráðs, segir ýmsar hugmyndir hafa 
verið uppi um nýtingu svæðisins í 
gegn um tíðina.

„Meðal annars voru á tímabili 
viðræður við KR um hvað þeir sæju 
fyrir sér á þessu svæði. Þær viðræður 
leiddu hins vegar til þess á endanum 
að þeir töldu að þeir gætu komið 
sinni uppbyggingu fyrir innan 
núverandi áhrifasvæðis síns,“ segir 
Björn. – þea

Samþykkja íbúðir og hafna íþróttahúsi

Með tilkomu Hörpu gjörbreyttust aðstæður hérlendis til ráðstefnuhalds. 
Fréttablaðið/VilHelM

Che Wagner (til hægri) og samherjar moka gulli í svissneskri bankahvelfingu. 
NordiCpHotos/aFp

Ef Sviss væri eyja 
væri hægt að svara 

þessu játandi. En með opin 
landamæri er þetta ómögu-
legt.
Luzi Stamm 
þingmaður

Stjórnmálamenn studdu 
fæstir tillögu um borgara-
laun og engir þingflokkar en  
vegna hundrað þúsund 
undirskrifta fór málið í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.
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www.sindri.is I sími 567 6000
Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi 

EKKI BARA GÆÐI

14.900 m/vsk

Fullt verð 19.633

SMÍÐA-
BUXUR

Hnjápúðavasar CORDURA
Styrktir CORDURA hangandi 

vasar að framan
Hliðarvasar

Rassvasar
Lokaður símavasi

Tommustokks og hnífavasi
Hamarshanki

Litir: Grár/Svartur, Navy/Svartur

SMÍÐA-
BUXUR

Hnjápúðavasar CORDURA

Styrktir CORDURA hangandi 

vasar að framan

14.900 m/vsk

Fullt verð 19.633

VINNUVETTLINGAR
ODIN

Neoprene  & 

Synthetic leður

Stærðir: 9, 10, 11

2.700 m/vsk

Fullt verð 3.942

RAFSUÐUSKÓR
Stál í tá og sóla

17.900 m/vsk

HETTUPEYSA

30% Polyester

70% Bómull

3.990 m/vsk

Fullt verð 4.990Fullt verð 22.890

Styrking í háls og öxlum
Tvöfaldur saumur í ermum

4. 950 m/vsk

Fullt verð 6.188

PÓLÓBOLUR

DERHÚFUHJÁLMUR

3.490 m/vsk

Fullt verð 4.328

ÖRYGGISVESTI

Með rennilás

Vasi f. síma/talstöð

1. 690 m/vsk

Fullt verð 2.455

VINNUGALLI

8.900 m/vsk

Fullt verð 11.190

Brjóstvasar m. smellum

Litir: Dökkblár, Ljósblár

490 m/vsk

Fullt verð 682

VINNUVETTLINGAR

Nylon hanskar með 

svörtu PU frauðlagi

Stærðir: L-XXXL



Öflug þjónusta
við leigjendur
Leigjendur okkar vita nákvæmlega hvert þeir eiga að leita ef íbúðin þeirra þarfnast 
viðhalds og þökk sé góðu samstarfi við Securitas getum við sinnt neyðartilfellum allan 
sólarhringinn. Almenna leigufélagið hefur gert leigu að raunhæfum valkosti  
á húsnæðismarkaði með því að tryggja leigjendum örugga búsetu. 

almennaleigufelagid.is Samstarf Almenna leigufélagsins og 
Securitas tekur til allra íbúða félagsins.
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Almenna leigufélagið býður leigjendum sínum sólarhringsþjónustu

Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

„Öll umsjón er til fyrirmyndar og vel hugsað um sameign og lóð. Okkur 
fjölskyldunni líður rosalega vel hérna.“ 
– Selma, íbúi í Brautarholti

„Ég hef alltaf búið í eigin húsnæði en er nú að leigja í fyrsta sinn. Ég hafði 
heyrt margar hryllingssögur af leigusölum en þjónustan hefur verið góð  
og ábendingum vegna viðhalds alltaf sinnt fljótt og vel.“  
– Gylfi, íbúi við Skyggnisbraut   

„Við erum mjög ánægð með að hafa komist beint í langtímaleiguíbúð  
eftir langa dvöl erlendis.“  
– Elías og Birna, íbúar í Hátúni

atvinnumál Í fyrsta skipti í hálfan 
annan áratug mælist atvinnuleysi 
ekki það hæsta á landinu öllu á 
Suðurnesjum. Þetta er markverður 
árangur ekki síst í ljósi þess að frá 
árinu 2006 hafa sveitarfélög á Suður-
nesjum þurft að rífa sig upp eftir tvö 
áföll – brottför hersins og eins og 
alþjóð eftir efnahagshrunið tveimur 
árum seinna.

Þetta sýna gögn Vinnumálastofn-
unar frá árinu 2000 til dagsins í dag. 
Stóra myndin er sú að atvinnuleysi 
mælist óverulegt um allt land – er 
2,8% á landsvísu. Hins vegar bregður 
svo við að atvinnuleysi á Suðurnesj-
um var í lok aprílmánaðar minna 
en á landsvísu og á höfuðborgar-
svæðinu, þó sáralitlu muni á milli 
atvinnusvæðanna tveggja. Þessi 
staða hefur ekki verið uppi allt frá 
aldamótum.

Berglind Kristinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, segir ekkert 
launungarmál að ein helsta ástæða 
minnkandi atvinnuleysis á Reykja-
nesi sé ferðaþjónustan, og afleidd 
störf. Hún minnir á að gert sé ráð 
fyrir að um 900 störf skapist á hverja 
milljón farþega, en 85% starfsmanna 
Isavia eru búsett á Suðurnesjum.

„Vinna við stækkun flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar hefur kallað á fjölda 
iðnaðarmanna sem og uppbygging í 
Helguvík. Nálægðin við flugvöllinn 
hefur líka gefið sjávarútvegsfyrir-
tækjum tækifæri til að koma sínum 

vörum hratt og örugglega á mark-
aði erlendis. Þetta er afar ánægju-
leg þróun, því ef borið er saman 
atvinnuleysi á Suðurnesjum og t.d. 
Reykjavík frá árunum 2000-2008, var 
atvinnuleysi minna á Suðurnesjum. 
Ástandið sem varð til eftir brotthvarf 
hersins og fjármálahrunið var því 
ástand sem við áttum ekki að venj-
ast. Við getum því ekki verið neitt 
annað en bjartsýn á framtíðina,“ 
segir Berglind.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
nýlega þáðu rúmlega helmingi færri 
einstaklingar eða fjölskyldur fjár-
hagsaðstoð vegna framfærslu frá 
Reykjanesbæ fyrstu mánuði þessa 
árs en á sama tímabili árið 2014. 
Þetta kemur fram í tölum frá vel-
ferðarsviði bæjarins.

Í samhengi má rifja upp áfanga-
skýrslu samstarfshóps á Suður-

nesjum frá árinu 2011 þar sem 
tölur sýndu að ekkert hafði dregið 
úr atvinnuleysi á Suðurnesjum frá 
hruni. Í mars 2011 mældist atvinnu-
leysi á Suðurnesjum 14,5%, miðað 
við einstaklinga með bótarétt hjá 

Vinnumálastofnun, sem var umtals-
vert hærra en annars staðar á land-
inu. Næst á eftir Suðurnesjum kom 
höfuðborgarsvæðið með 9,2% og 
yfir landið allt mældist atvinnuleysið 
8,6%. svavar@frettabladid.is

Komin úr skugga atvinnuleysis
Sveitarfélög á Suðurnesjum skera sig ekki lengur úr vegna mikils atvinnuleysis. Ferðaþjónustunni er helst 
þakkaður þessi viðsnúningur. Mikil uppbygging í iðnaði og ferðaþjónustu styrkir stöðuna enn frekar. 

Fjölgun starfa í ferðaþjónustu, ekki síst á Keflavíkurflugvelli, hefur haft mest að 
segja við að rétta kúrsinn. Fréttablaðið/SteFán

afganistan Afganskur þingmaður 
fórst ásamt þremur öðrum í spreng-
ingu í höfuðborg landsins, Kabúl, í 
gær. Sprengingin varð fyrir utan 
heimili þingmannsins, Sher Wali 
Wardak, sem dó í sjúkrabíl á leið 
á sjúkrahús. Enginn hefur lýst yfir 
ábyrgð á árásinni.

Sjö manns féllu í annarri árás 
í austurhluta landsins. Þá réðust 
vopnaðir talíbanar, íklæddir lög-
reglubúningum, á réttarsal. Í yfir-
lýsingu sem talíbanar sendu frá 
sér segja þeir árásinna hefnd fyrir 
aftöku sex talíbana í síðasta mán-
uði.

Allt er stopp í friðarviðræðum á 
milli talíbana og ríkisstjórnarinnar 
um þessar mundir. Talíbanar neita 
að taka þátt í friðarviðræðum fyrr 
en erlendir hermenn eru allir farnir 
úr landi. Hermenn Atlantshafs-
bandalagsins í landinu eru nú um 
þrettán þúsund. – þea

Þingmaður 
fórst í árás

Menn úr sveitum talíbana í afganistan. 
nordicphotoS/aFp

Ástandið sem varð 
til eftir brotthvarf 

hersins og fjármálahrunið 
var því ástand sem við áttum 
ekki að venjast. 
Við getum því 
ekki verið 
neitt annað 
en bjartsýn á 
framtíðina.
Berglind Kristinsdóttir,  
framkvæmdastjóri SSS
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Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

   

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

„Næstum öll 
okkar vinna er 
undirbúningur.“

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

Lars Lagerbäck
landsliðsþjálfari
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Samgöngumál Bæjarráð Akureyrar 
skorar á ríkisstjórn og Alþingi að 
leggja strax til fé til þess að ljúka 
flutningi á efni sem til fellur úr 
Vaðlaheiðargöngum í flughlað 
við Akureyrarflugvöll. Bókun þess 
efnis var samþykkt á fundi ráðsins 
á fimmtudag.

Gagnrýnir bæjarráð ríkið harð-
lega og segir það ótækt að ekki 
skuli fjármagn tryggt í verkefnið 
á sama tíma og ríkið, í gegnum 
Isavia, sé að leggja miljarðatugi í 
uppbyggingu á millilandaflugvell-
inum í Keflavík. Við það verði ekki 
unað.

Bendir bæjarráð á að hér sé um 
varaflugvöll að ræða og því skipti 
það gríðarlega miklu máli að flug-
hlað verði klárað svo það geti tekið 
við verkefnum þegar Keflavík 
lokast.

„Efnið sem kemur úr göngunum 
er mjög hentugt sem burðarlag 
undir flughlað, auk þess sem það 
kostar ríkið ekkert annað en flutn-
ing á svæðið. Það er ljóst að ef þetta 
tækifæri verður ekki nýtt, mun 
kostnaður við flughlaðið aukast 
verulega, þar sem sækja verður efni 
um lengri veg og greiða fyrir,“ segir 
í bókun bæjarráðs. – sa

Akureyringar vilja flugvallarframkvæmdir strax
atvinnumál Bæjarstjórarnir í 
Garði, Sandgerðisbæ og Reykja-
nesbæ hafa undirritað samstarfs-
yfirlýsingu um framtíðarskipulag 
og þróun athafnasvæðis umhverfis 
Keflavíkurflugvöll.

Í framhaldi af undirritun sam-
starfsyfirlýsingarinnar tekur til 
starfa stýrihópur, skipaður bæjar-
stjórum sveitarfélaganna og einum 
kjörnum fulltrúa frá hverju þeirra. 
Stýrihópurinn mun leita samstarfs 
um verkefnið við ríkisvaldið og aðra 
þá aðila sem þurfa þykir.

Þá mun stýrihópurinn skila til-
lögum til sveitarfélaganna fyrir 
lok júní 2016, um afmörkun þess 
landsvæðis sem verkefnið nær yfir. 
Í framhaldi verður unnið að gerð 
samnings milli sveitarfélaganna og 
mögulegra samstarfsaðila um verk-
efnið og framgang þess. – shá

Í samstarf um 
athafnasvæði

víSindi Nýtt Hátæknisetur systur-
fyrirtækjanna Alvogen og Alvotech 
var opnað formlega í gær. Sam-
kvæmt frétt Alvogen er þar unnið 
að þróun og framleiðslu líftækni-
lyfja sem væntanleg eru á markað.

Í vinnslu eru sögð háþróuð 
stungulyf sem meðal annars eru 
notuð við meðferð krabbameins- 
og gigtarsjúkdóma. Eru það sex lyf  
sem þróuð eru með erlendum sam-
starfsaðila. Gert er ráð fyrir að lyfin 
komi á markað árið 2019.

„Við sjáum mikil tækifæri í sölu 
líftæknilyfja á næstu árum,“ er haft 
eftir Róberti Wessman, stofnanda 
Alvotech og forstjóra Alvogen. – kbg

Hátæknisetur 
opnað

Bandaríkin Donald Trump, for-
setaframbjóðandi repúblikana í 
Bandaríkjunum, segist efast um að 
dómari sem aðhyllist íslam yrði 
honum sanngjarn í réttarsal þar sem 
hann hefur talað fyrir tímabundnu 
banni á flutning múslima til Banda-
ríkjanna. Ummælin lét Trump falla í 
viðtali á CBS í gær.

Trump sagði í vikunni að mexí-
kóskættaður dómari í máli fyrr-
verandi nemenda Trump Univer-
sity gegn honum væri ósanngjarn 
og vanhæfur til að gæta hlutleysis. 
Ástæðuna segir Trump áform sín 
um að byggja vegg á landamærum 
Bandaríkjanna og Mexíkós.

Þáttastjórnandinn John Dicker-
son spurði Trump hvort honum 
myndi finnast hið sama um dómara 
sem aðhylltist íslam. Þegar Trump 
svaraði játandi spurði Dickerson: 
„Er ekki hefð fyrir því í Bandaríkj-
unum að dæma fólk af verðleikum 
sínum?“ Svaraði Trump þá: „Ég er 
ekki að tala um hefðir, ég er að tala 
um almenna skynsemi.“ – þea

Kvartar yfir 
hæfni dómara

Akureyrarbær á mikið undir öflugum samgöngum. frettAblAðið/Pjetur

Nýtt hátæknisetur var opnað í Vatns-
mýri í gær. MyNd/AlVogeN

donald trump forsetaframbjóðandi. 
NordicPhotos/AfP
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Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Framtaksmaður í þorpi nokkru hefur fjárbúskap. 
Hann segir upp góðri vinnu, aflar sér nauðsyn-
legrar þekkingar og færni, tekur lán og fjárfestir í 

jörð og býli auk sauðfjárkvóta. Gangi vel, nýtur hann 
ábatans; fari miður, stendur hann uppi atvinnulaus 
og stórskuldugur. Fyrstu búskaparárin ganga erfiðlega 
og bóndanum verða á ýmis mistök. Síðan rofar til. 
Nýir búskaparhættir eru þróaðir, nýrra markaða er 
aflað og umsvifin aukast stig af stigi. Er nú svo komið 
að atvinnusköpun og skatttekjur þorpsins af rekstri 
býlisins og tengdri þjónustu eru meiri en af nokkurri 
annarri starfsemi. Efnahagsleg framtíð þorpsins er 
björt.

Sauðfé er auðlind
En þá rís upp hópur fólks í þorpinu sem krefst 
beinnar hlutdeildar í ágóðanum. „Við eigum jú öll 
kindurnar,“ segir fólkið og bendir á að sauðfé sé 
auðlind og því sameign þorpsbúa. Bóndinn mót-
mælir enda hefur hann greitt fullt verð fyrir jörðina 
og kvótann sem og alla skatta af tekjum og arði. Engu 
að síður telja þorpsbúar að býlið taki til sín óeðlilega 
stóra sneið af kökunni. Bóndinn bendir þá á að hann 
hafi ekki tekið eitt né neitt, einungis aflað og lagt til – 
stækkað kökuna, ekki minnkað.

Sátta leitað
Þar sem bóndinn vill ekki standa í langvarandi 
deilum við þorpsbúa leggur hann til tvennt. Annars 
vegar að þorpsbúar segi upp vinnunni, læri til 
bústarfa, veðsetji eignir sínar og fjárfesti í jörð og 
kvóta, byggi upp viðskiptasambönd og læri að lifa við 
stöðuga óvissu. Hins vegar að hvert heimili fái kind að 
gjöf frá bóndanum gegn því að hann verði eftirleiðis 
látinn í friði.

Því miður fá tillögurnar tvær ekki hljómgrunn. 
Fyrri tillagan felur í sér of mikla röskun og áhættu. 
Viðbrögð þorpsbúa við hinni síðari eru lítt skárri 
því spurt er: „En hvað eigum við svo að gera við allar 
þessar kindur?“

Við eigum kindurnar!

Guðmundur  
Edgarsson 
málmennta-
fræðingur

Bóndinn 
bendir þá á 
að hann hafi 
ekki tekið eitt 
né neitt, 
einungis aflað 
og lagt til – 
stækkað 
kökuna, ekki 
minnkað.

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunudaga                    9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Dalbraut 1 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

PREN
TU

N
.IS

Lífið er saltfiskur. Eða var það að minnsta 
kosti um tíma á öldinni sem leið. Fyrir þann 
tíma var lífið kannski blessuð sauðkindin 
og seinna átti það eftir að verða bæði síld og 
loðna, uppgripin í kringum hernámið, virkj-

anir og stóriðja og þannig mætti áfram telja þó hér 
sé ekki hugað að réttri sögulegri röð. Í upphafi þess-
arar aldar var lífið peningar, en þeir voru þá upphaf 
og endir alls, en í dag eru það blessaðir ferðamenn-
irnir sem flæða yfir landið. Saga atvinnustarfsemi á 
Íslandi er saga einsleitni í ætt við gullæðin í Ameríku 
hér forðum daga.

Allar þessar bylgjur einsleitra atvinnuhátta og 
skyndigróðatækifæra þjóðarinnar eiga það svo sam-
eiginlegt að byggjast á verðmætum þjóðarinnar. 
Landbúnaður og sjávarútvegur nýta landið og mið-
inn, orkubransinn fallvötnin okkar, ferðamennirnir 
sækja í náttúrufegurðina og bankarnir sem mörkuðu 
upphaf útrásarinnar voru eitt sinn í eigu þjóðarinnar 
sem hefur stundum notið góðs af en stundum ekki og 
þá reyndar með herfilegum afleiðingum fyrir heimilin 
í landinu.

Einsleitni er ekki góð. Það ætti þjóðin að hafa lært 
á nokkuð löngum ferli sem einkennist af röð endur-
tekinna mistaka. Við hrunið 2008 gafst okkur einstakt 
tækifæri til þess að læra af reynslunni og fyrir það nám 
borgaði þjóðin, einkum heimili landsmanna, fádæma 
háar fjárhæðir. En allt kom fyrir ekki, þjóðin virðist 
skítfallin á prófinu, og ferðamennskan er fyrir lifandis 
löngu orðin að nýjasta æðinu þar sem allir ætla að 
verða rosalega ríkir alveg svakalega hratt. Einsleitnin 
blómstrar eins og lúpína í löngu græddu landi og eng-
inn virðist fá neitt við ráðið.

Ef ekki á illa að fara, eins og til að mynda í hruninu, 
þarf margt að breytast. Stjórnvöld, ríki og borg, virðast 
ekki ráða við að hemja þá ofuráherslu sem er á fjár-
festingar í ferðaþjónustu og hvað þá að sjá til þess að 
atvinnugreinin greiði með beinum hætti fyrir upp-
byggingu og aðbúnað. Þessu þarf að breyta. En það 
þarf þó fyrst og fremst að breyta þeirri hugsun sem 
liggur að baki. Þeirri hugsun að þenslan í þessum geira 
sé á pari við útþenslu alheimsins og að aldrei að eilífu 
verði endalokin á okkar herðum.

Nú þegar líður að kosningum til forseta Íslands 
innan tíðar og til Alþingis í haust þurfum við að horfa 
til fólks með skýra en fjölbreytta sýn á atvinnulíf og 
möguleika til uppbyggingar. Við þurfum fólk sem sér 
sóknarfæri í menntun og menningu, hönnun, listum, 
tækni og nýsköpun og öllu því sem hefur fyrir löngu 
sannað sig sem þetta eitthvað annað. Þetta eitthvað 
annað er framtíðin og öll þau stjórnmál og sú hugsun 
sem kennir sig við fortíðina þarf að heyra sögunni til. 
Það er gott að geta lært af sögunni en verra að leitast 
við að endurtaka hana í sífellu með öll eggin í sömu 
körfu þar til allt fer á hausinn. 

Öll eggin í 
sömu körfu

Þetta eitthvað 
annað er 
framtíðin og 
öll þau 
stjórnmál og 
sú hugsun 
sem kennir 
sig við 
fortíðina þarf 
að heyra 
sögunni til.

Stöðumatið
Allt frá hruni hefur verið kallað 
eftir breyttum áherslum og nýju 
blóði í íslensk stjórnmál. Það 
var í því andrúmslofti sem grín-
framboð Besta flokksins náði 
yfirburðastöðu í sveitarstjórnar-
kosningum 2010. Og það er í því 
andrúmslofti sem Píratar, með 
mjög óljósa stefnuskrá, mælast 
með um 30 prósent fylgi í könn-
unum. Með þetta til hliðsjónar 
má segja að það sé rannsóknar-
efni hvernig Davíð Oddsson, 
sem var virkur þátttakandi í 
stjórnmálum um 30 ára skeið, 
komst að þeirri niðurstöðu að 
það væri nægjanleg eftirspurn 
eftir honum til að eiga mögu-
leika á kjöri í embætti forseta.

ágætt til heimabrúks
Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son fór mikinn í umræðum um 
sjálfan sig og Wintris-málið á 
miðstjórnarfundi Framsóknar-
flokksins um helgina. Telur hann 
að fjölmiðlar sem afhjúpuðu 
tengsl hans við Wintris hafi 
verið í einhvers konar persónu-
legum árásum gegn sér þegar 
upplýst var að hann, maður-
inn sem hefur háð hvað mesta 
baráttu fyrir íslensku krónunni, 
ávaxtaði eignir sínar í erlendum 
gjaldeyri. Slíkt kann að virka 
ágætlega til heimabrúks. En ætli 
formaður Framsóknarflokksins 
að forða flokknum frá algjöru 
hruni í næstu kosningum þarf að 
beita öðrum og betri meðölum. 
jonhakon@frettabladid.is
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fólk
kynningarblað

Örn Hackert hefur um nokkurra 
ára skeið vakið athygli fyrir verk 
sín en hann endurvinnur m.a. 
gamlan við og gefur honum nýtt líf 
í ýmsu formi. Meðal þess sem Örn 
hefur hannað og smíðað undan
farin ár eru hillur, veggir, mynda
rammar, bakkar og ýmsar stærðir 
og gerðir af borðum.

Undanfarið ár hefur verið við
burðaríkt hjá Erni. Nýlega smíð
aði hann innréttingar fyrir nýjan 
veitingastað í Borgartúni í Reykja
vík sem var virkilega skemmti
legt verkefni að eigin sögn. „Þar 
er m.a. stór veggur sem ég fékk að 
hanna eftir eigin höfði en þar not
aði ég alls konar timbur. Borðin á 
staðnum eru líka skreytt andlits
myndum af frægum þannig að það 
er virkilega skemmtileg upplifum 
að koma þarna þótt ég segi sjálfur 
frá. Ég kom einnig að stækkun og 
breytingum á Greifanum Barber
shop í Reykjavík þar sem hugurinn 
fékk að vera alveg frjáls, ótrúlega 
skemmtilegt verkefni líka.“

Af ýmsu hráefni sem hann 
vinnur með er timbur í uppáhaldi. 
„Það er hægt að vinna svo mikið 
með timbur í alls konar útfærslum. 
Reyndar finnst mér oft að hægt sé 
að segja sögur með timbrinu. Ég er 
þó alls ekki fastur í því. Öll hráefni 
heilla mig en bara á ólíkan hátt.“

Mikill pælari
Verkefnin eru fjölbreytt enda fátt 
sem ekki vekur áhuga hans að eigin 
sögn. „Ég er mikill pælari og reyni 
að hugsa aðeins út fyrir kassann. 
Sem dæmi þá hef ég unnið mikið 
með flotuð gólf sem var að verða 
frekar einhæft. Því vildi ég finna 
eitthvað sem myndi grípa gólfið 
og ákvað að mála nokkurs konar 
mottu á það. Ég sótti innblásturinn 
í dýraríkið og varð svarti pardus
inn fyrir valinu. Einnig bjó ég til 
munstur utan um pardusinn sem 
verður til þess að rýmið virkar 
betur sem ein heild.“

Ýmis spennandi verkefni eru 
fram undan hjá Erni. „Nú er ég 
t.d. að vinna með húðflúrurum við 
að setja upp nýja tattústofu. Þar 
verður afgreiðsluborðið sérstak
lega flott eða nokkurs konar stæða 
af trjádrumbum. Þá var ég að eign

ast gám sem mig langar að breyta 
í færanlega íbúð. Svo er á stefnu
skránni að klára að smíða borð
stofuborð sem ég teiknaði fyrir 
einu ári. 

Hönnun Arnar má sjá á Facebook 
(Hackert).

Það er hægt 
að vinna svo mikið 

með timbur í alls konar 
útfærslum.
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„Ég er mikill pælari og reyni að hugsa aðeins út fyrir kassann,“ segir Örn Hackert. 
Veggurinn er hans verk. MYND/STEFÁN 

Öll borðin á nýjum veitingastað í 
borginni eru skreytt andlitum frægra 
einstaklinga. MYND/STEFÁN

Voldugt afgreiðsluborð úr gömlum viði. 
MYND/STEFÁN

Vinnuborð í flottum bílskúr í borginni.

Gamall skenkur sem Örn breytti í vaskaðstöðu á hárgreiðslustofu. Sérstakur og 
flottur gripur sem  vekur athygli.

Segir Sögur Með tiMbri
Gamalt timbur er í uppáhaldi hjá Erni Hackert sem gefur því nýtt líf með ýmsu móti. Undanfarin ár hefur hann meðal 
annars smíðað hillur, veggi og borð og nýlega kom hann að hönnun á nýjum veitingastað í borginni. 

Gamalt opnanlegt 
gluggafag orðið að 
eitursvölum bakka.

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

Rafdrifnir gluggaopnarar 

Rafdrifnir opnarar á glugga,  
þar sem erfitt er að komast að. 
Rofastýrðir -  220v.  



Það kemur alltaf eitthvað óæskilegt upp með, 
skriðsóley og annað. Því miður er engin skyndi-

lausn til við því nema reyta það sem kemur upp en 
gott er að hreinsa allt illgresi og rætur burt eins vel og 
hægt er þegar verið er að stinga upp beðið í byrjun. 

Guðríður Helgadóttir

Nú er tíminn til þess að sá og planta út matjurtum. Guðríður Helgadóttir garðyrkjufræðingur segir lítið mál að stinga upp 
lóðina og útbúa matjurtagarð í hvelli.  NodricpHotos/Getty

Að hausti má svo fagna uppskerunni.

„Nú er um að gera að setja niður. 
Kaupa forræktað kál og salat en 
enn er tími til að sá til dæmis gul
rótum og spínati beint, uppskeran 
kemur bara aðeins seinna. Ég hef 
sett niður kartöflur seint í júní og 
fengið fína uppskeru,“ segir Guð
ríður Helgadóttir garðyrkjufræð
ingur. Hún segir lítið mál að henda 
upp matjurtagarði á lóðinni.

Velja sólríkan stað
„Mestu máli skiptir að velja beð
inu stað þar sem er skjólsælt og 
sólríkt. Jarðvegurinn þarf að vera 
frjósamur og gjöfull og ekki of 
þéttur í sér. Það getur verið snið
ugt að blanda út í venjulegan garð
jarðveg húsdýraáburði eða safn
haugamold til að koma lífrænu efni 
saman við sem brotnar hægt niður. 
Ef moldin er mjög þétt er gott að 
setja sand saman við og lífrænt 
efni en í sendna mold þarf meira 
af lífrænu, safnhaugamold og hús
dýraáburði.“

slagurinn Við illgresið
„Það kemur alltaf eitthvað óæski
legt upp með, skriðsóley og annað. 
Því miður er engin skyndilausn til 
við því nema reyta það sem kemur 
upp en gott er að hreinsa allt ill
gresi og rætur burt eins vel og 
hægt er þegar verið er að stinga 
upp beðið í byrjun. Ekki ætti að 
einangra gömlu moldina frá með 
dagblöðum til að forðast illgresið 
því ef það er gert verður ekki eðli
legt flæði af vatni upp og niður.“

Móta beðin
„Þá eru beðin mokuð upp og gott er 
að hafa götu á milli beðanna. Hafa 
beðin hæst í miðjunni svo vatn 
renni frá plöntunum og ekki mynd
ist pollar. Það er hægt að setja 
plast eða dúk á beðið og planta 
gegnum hann, það getur sparað 
illgresisreytingu en hann kostar 
sitt. Það er vel hægt að planta bara 
beint í moldina. Þá ætti að fá upp
lýsingar í versluninni hversu langt 
á að vera milli plantna. Það er mis
munandi eftir því hvað á í hlut en 
mikilvægt að fara eftir því.“

Þekja Með dúk
„Þegar búið er að planta er gott að 
breiða hvítan akríldúk yfir beðin. 
Hann er látinn liggja lauslega yfir 
svo plönturnar hafi pláss. Hitinn 
undir dúknum er 23 stigum hærra 
en utan hans og þá er hann vörn 
gegn kálflugum. Þær eru á ferðinni 
snemma á sumrin og verpa eggjum 
sínum niður með rótarhálsi kálsins 
og eyðileggja uppskeruna. Dúkur
inn er svo bara hafður yfir beð
inu en vatn hripar í gegnum hann 
yfir sumarið. Það þarf ekki að taka 
hann af nema einstaka sinnum til 

að hreinsa illgresi og ef mjög þurrt 
er í veðri getur borgað sig að taka 
hann af og vökva.“

Áburður
„Það getur borgað sig að gefa pínu
lítinn skammt af alhliða tilbúnum 
áburði þegar plantað er og aftur 
einu sinni til tvisvar yfir sumar
ið ef plönturnar eru ekki fallega 
grænar. Svo er bara að fagna upp
skeru að hausti og ekki láta hugfall
ast þótt eitthvað misheppnist, það 
gerist alltaf.“
heida@365.is

Flötinni breytt  
í Matjurtagarð
Guðríður Helgadóttir garðyrkjufræðingur segir lítið mál að stinga  
upp lóðina og búa til matjurtagarð í hvelli ef fólk dreymir um eigið 
grænmeti á matseðilinn í vetur. Nú sé tíminn til þess að planta út.

Gallabuxur 
frá 6.990.-

Kjóll 7.990.-

Kringlunni | sími 534 0066

 Tilvalið með í sumarfríið.

 Traust og fagleg þjónusta.

LITHIUM  POWER  STARTTÆKI
Byltingarkennd nýjung!

Snjalltæki til að bjarga þér ef bíllinn verður rafmagnslaus á bílastæðinu  
eða úti á vegum. Bjargvættur sem er fyrirferðalítill (420 gr.) og einfaldur í notkun. 
Startar flestum bensínvélum og diesel vélum upp að 2,0 llítra.  Hleður alla síma,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út:  5v 2A fyrir síma og ipad, 19v 3,5A fyrir fartölvur, startkraftur
allt að 400 Amper.  Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  

1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

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

Eignamiðlun, fasteignasala, 
sími 588 9090 kynnir: 
Glæsilega fimm herbergja 
penthouse-hæð á horni 
Hverfisgötu og Vatnsstígs. 
Íbúðin er skráð 181,4 fm. Húsið 
er byggt árið 1930.

Gengið er inn í stóra forstofu, 
rúmgott baðherbergi þar fyrir 
innan. Sérsmíðaðar innbyggðar 
innréttingar. Stigi upp á aðalhæð. 
Þrjú stór svefnherbergi, geymslu-
rými undir súð. Glæsileg, stór 
stofa með mikilli lofthæð. Frá-
bært útsýni frá svölum.

Borðstofan er rúmgóð með 
glugga til suðurs.

Lyfta gengur upp í íbúðina en 
hún er staðsett við hlið eldhúss-
ins. Gott eldhús með sérsmíð-
uðum innréttingum. Þakið var 
endurnýjað árið 2004 og nýir 
þakgluggar. Árið 2009 voru gerð-
ar umfangsmiklar endurbætur og 
breytingar á eigninni með aðstoð 
Steinþórs Kára Sigurðarsonar 
arkitekts. Þá var öll neðri hæðin 
endurnýjuð, nýtt baðherbergi 
og forstofan stækkuð. Einnig var 
stofan og sjónvarpshol útfært 

upp á nýtt, raflagnir endurnýj-
aðar og framkvæmdar nauðsyn-
legar endurbætur á pípulögnum 
og ofnakerfi.

Aðeins ein íbúð er á hæð og 
verslanir eru skráðar á jarðhæð. 
Í húsinu er ein elsta lyfta lands-
ins.

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar J. Gunnarsson hdl. 
og lögg.fasteignasali í síma 
695-2525 eða gunnarj@eigna-
midlun.is

Glæsileg eign í miðbænum

Falleg íbúð á efstu hæð á horni Hverfis-
götu og Vatnsstígs.

Gott útsýni er frá íbúðinni. 

23 tbl. Mánudagur 6. júní 2016

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Fallegt 243,6 einbýlishús á tveimur hæðum 
með stórum bílskúr á fallegri hornlóð með 
góðu útsýni við Starhólma 2 í Kópavogi. 
Lóðin við húsið er mjög falleg, suðurgarður 
er afgirtur með skjólgirðingu og gönguleiðir 
hellulagðar. Að norðanverðu er stórt steypt 
bílaplan fyrir framan húsið og skjólgóður 
garður vestan við húsið með fallegum gróðri. 
V. 68,5 m.

219,2 m2 einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í þrjú 
herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu, 
bílskúr og geymslu. Glæsilegar innréttingar 
og gólfefni. Gott skipulag. Frágengin lóð 
með hellulögðu bílaplani og timburverönd. 
V. 77,0 m.

Starhólmi 2- 200 Kópavogur 

Móvað 49 - 110 Reykjavík 

Opið hús þriðjudaginn 7. Júní  
frá kl. 17:00 til 17:30

234,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum og 
rúmgóðum tvöföldum bílskúr við Asparlund 1 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, forsto-
fu, sjónvarpshol, stofu og borðstofu. Rúmgóður 
bílskúr og er geymsla innaf honum og gott 
geymsluloft. 940 m2 eignarlóð. Stórar timburve-
randir og fallegur garður. V. 76,5 m.

Opið hús þriðjudaginn 7. júní  
frá kl. 17:00 til 17:30 

Falleg 94,8 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara við 
Berjarima 8 í Grafarvogi. Eignin er skráð 
122,5 m2, þar af íbúð 88,3 m2, geymsla 
6,5 m2 og bílastæði í bílakjallara skráð 
27,7 m2. Íbúðin skiptist í tvö herbergi hol, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. V. 31,5 m.

Berjarimi 8 - 112 Reykjavík 

Asparlundur 1 - 270 Mosfellsbær Trönuhólar 3 - 111 Rvk. 

 
163,4 m2 efri sérhæð með bílskúr. Íbúðin 
skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús, stofu 
og borðstofu. Steypt bílaplan og timbur-
verönd í suðvestur. V. 43,0 m.

Laufengi 3 , íbúð 301 - 112 Rvk.

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

Klapparhlíð 30 - 270 Mos. 

 
Falleg 66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með  
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýlis- 
húsi. Frábær staðsetning, mjög stutt er í 
skóla, leikskóla, World Class og sundlaug. 
V. 27,2 m.

Fallegt 226,7 m2 einbýlishús á einni hæð í litlum 
botnlanga. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Eignin skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu 
og borðstofu. Bílskúrinn er rúmgóður og er 
geymsla innaf honum.  Stórt hellulagt bílaplan er 
fyrir framan húsið og lóð er frágengin með grasi.  
Vinsæl staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, 
sundlaug og golfvöll.  V. 74,9 m.

Þrastarhöfði 41 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús miðvikudaginn 8. júní  
frá kl. 17:30 til 18:00

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. 4-5 svefnherbergi. Seljandi skoðar 
skipti á minni eign í Mosfellsbæ. V. 57,9 m.

Helgaland 1A - 270 Mosfellsbær 

182 m2 einbýlishús með bílskúr við Barrholt 
15 í Mosfellsbæ. Eignin er laus til afhendingar. 
Eignin er skráð 182 m2, þar af íbúðarými 144 m2 
og bílskúr 38 m2. Eignin skiptist í fjögur herbergi, 
forstofu, baðherbergi, gestasnyrtingu, fataher-
bergi, elsdhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu, 
bílskúr og geymslu. V. 52,5 m. 

Barrholt 15 -270 Mosfellsbær 
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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. 

SKAFTAHLÍÐ. ENDAÍBÚÐ.
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. 

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.

HLÍÐARÁS 1B – MOSFELLSBÆ
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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.

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. LAUS STRAX.
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. Mjög stutt er í alla þjónustu.

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. 

ÚTHLÍÐ 12. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. Verið velkomin 

HRINGBRAUT. 
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. 

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.
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Skipholt 58. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
140,5 fm. efri sérhæð í tvíbýlihúsi auk 30,7 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni, innihurðir, 
eldhúsinnrétting, baðherbergi, þvottaherbergi, raflagnir o.fl.  Skjólsælar suðursvalir út af stofu. Fjögur herbergi. Mustangflísar 
og eikarparket eru á gólfum.  Húsið er nýlega viðgert að hluta og málað.  Innkeyrsla er hellulögð og tröppur uppað húsi hafa 
nýlega verið múraðar.  Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Ljósheimar 14.  4ra herbergja íbúð á 7. hæð. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu. Vel með farin upprunaleg innrétting í eldhúsi. Stofa 
með stórum gluggum til vesturs og útgengi á svalir til vesturs. Þrjú herbergi.  Tvær lyftur. Snyrtileg aðkoma. 

Verið velkomin.
Verð 34,9 millj.
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Tvær sumarhúsalóðir við Úlfljótsvatn í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. 

Lóðirnar eru samtals 19.218 fermetrar og seljast 
saman. Samkvæmt núverandi skipulagi eru þetta 
“endalóðir”, og ekki gert ráð fyrir nærliggjandi 
raski/byggingum í vestur, norður eða austur. 

Lóðirnar standa að mestu leyti á hól, með útsýni 
til allra átta. 

Allar tengingar/tenglar eru til staðar við sitt hvora 
lóðina.

Sumarhúsalóðir við Úlfljótsvatn.

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.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð í Garðabæ. Húsið, 
sem hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð 
endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi að 
innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. 
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa 
með fallegum arni.  Mjög mikil lofthæð í stofum og 
fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir 
til suðausturs. Lóðin er fullfrágengin og ræktuð 
með stórum og skjólsælum veröndum. 

Verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  

Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við El-
liðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli 
lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt 
er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur 
bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum. 

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

Til sölu 100,4 hektara jörð, Nestjörn í Borgar-
byggð. 

Um eignarland er að ræða með fallegri tjörn sem 
býður uppá ýmsa möguleika. 

Þarna mætti byggja veglegt hús og ef til vill skipta 
landinu upp í minni einingar. 

Fallegt útsýni er af jörðinni.

Eignarland í Borgarbyggð.

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

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan 

Húsvörður er í húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. 

Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekk-
legan hátt með innréttingum, innihurðum og 
gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með arni og verulega aukinni lofthæð.

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

Verð 94,9 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 
fm. eignarlóð á Arnarnesinu að meðtöldum 55,7 
fm. bílskúr. 

Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð 
svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og 
arinn er í garðstofu. Opið eldhús með fallegri inn-
réttingu úr kirsuberjaviði. 

Afgirt timburverönd með heitum potti og skjól-
veggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður 
og suðaustur. Innkeyrsla er hellulögð og með 
hitalögnum. 

Verð 69,9 millj.

Hegranes- Garðabæ.

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.
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Magnús Axelsson
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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. 

SKAFTAHLÍÐ. ENDAÍBÚÐ.
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. 

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.

HLÍÐARÁS 1B – MOSFELLSBÆ
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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.

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. LAUS STRAX.
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. Mjög stutt er í alla þjónustu.

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. 

ÚTHLÍÐ 12. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina. Verið velkomin 

HRINGBRAUT. 
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. 

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. 

41,9 millj.

34,9 millj.

24,7 millj.

22,0 millj.

44,9 millj.

43,9 millj.

43,9 millj.

5 HERBERGJA NEÐRI SÉRHÆÐ

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

4RA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Skipholt 58. Efri sérhæð ásamt bílskúr.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
140,5 fm. efri sérhæð í tvíbýlihúsi auk 30,7 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra, m.a. gólfefni, innihurðir, 
eldhúsinnrétting, baðherbergi, þvottaherbergi, raflagnir o.fl.  Skjólsælar suðursvalir út af stofu. Fjögur herbergi. Mustangflísar 
og eikarparket eru á gólfum.  Húsið er nýlega viðgert að hluta og málað.  Innkeyrsla er hellulögð og tröppur uppað húsi hafa 
nýlega verið múraðar.  Verið velkomin.

Verð 54,9 millj.

Ljósheimar 14.  4ra herbergja íbúð á 7. hæð. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu. Vel með farin upprunaleg innrétting í eldhúsi. Stofa 
með stórum gluggum til vesturs og útgengi á svalir til vesturs. Þrjú herbergi.  Tvær lyftur. Snyrtileg aðkoma. 

Verið velkomin.
Verð 34,9 millj.

SKIPHOLT 58LJÓSHEIMAR 14
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Tvær sumarhúsalóðir við Úlfljótsvatn í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. 

Lóðirnar eru samtals 19.218 fermetrar og seljast 
saman. Samkvæmt núverandi skipulagi eru þetta 
“endalóðir”, og ekki gert ráð fyrir nærliggjandi 
raski/byggingum í vestur, norður eða austur. 

Lóðirnar standa að mestu leyti á hól, með útsýni 
til allra átta. 

Allar tengingar/tenglar eru til staðar við sitt hvora 
lóðina.

Sumarhúsalóðir við Úlfljótsvatn.

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.

Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum að meðtöldum 64,0 fm. tvöföldum 
bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð í Garðabæ. Húsið, 
sem hefur verið mjög vel viðhaldið og nokkuð 
endurnýjað í gegnum árin er í góðu ástandi að 
innan sem utan. Hjónasvíta með sér baðherbergi. 
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa 
með fallegum arni.  Mjög mikil lofthæð í stofum og 
fallegt útsýni til sjávar. Úr stofum er útgengi á svalir 
til suðausturs. Lóðin er fullfrágengin og ræktuð 
með stórum og skjólsælum veröndum. 

Verð 89,9 millj.

Súlunes – Garðabæ.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  

Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við El-
liðaárdalinn. Þrjár samliggjandi stofur með mikilli 
lofthæð. Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Stórt fjölskyldurými. Auðvelt 
er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. Tvöfaldur 
bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum. 

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

Til sölu 100,4 hektara jörð, Nestjörn í Borgar-
byggð. 

Um eignarland er að ræða með fallegri tjörn sem 
býður uppá ýmsa möguleika. 

Þarna mætti byggja veglegt hús og ef til vill skipta 
landinu upp í minni einingar. 

Fallegt útsýni er af jörðinni.

Eignarland í Borgarbyggð.

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

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Sam-
liggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  

Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan 

Húsvörður er í húsinu. 

Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum 
með 5 svefnherbergjum og tvöföldum bílskúr á 
einstökum útsýnisstað í Kópavogi. 

Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekk-
legan hátt með innréttingum, innihurðum og 
gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með arni og verulega aukinni lofthæð.

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

Verð 94,9 millj.

Digranesheiði – Kópavogi. Einstök staðsetning. 

Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 
fm. eignarlóð á Arnarnesinu að meðtöldum 55,7 
fm. bílskúr. 

Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð 
svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og 
arinn er í garðstofu. Opið eldhús með fallegri inn-
réttingu úr kirsuberjaviði. 

Afgirt timburverönd með heitum potti og skjól-
veggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður 
og suðaustur. Innkeyrsla er hellulögð og með 
hitalögnum. 

Verð 69,9 millj.

Hegranes- Garðabæ.

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.
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Glæsileg fimm herbergja penthouse íbúð á 
fjórðu hæð á horni Hverfisgötu og Vatnsstígs. 
Íbúðin er skráð 181,4 fermetrar og er í góðu 
steinsteyptu húsi, byggt árið 1930. Aðeins er 
ein íbúð á hæð.  Tilboð 9658

Fallegt og vel við haldið 264 fm einbýlishús 
með tvöföldum innbyggðum bílskúr við 
Miðvang 13 í Hafnarfirði. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og góðar stofur. Góð staðset-
ning innst í botnlangagötu. Timburverönd og 
útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 6.júní 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69 m. 9657

HVERFISGATA 52 101 RVK. MIÐVANGUR 13 220 HAFNARFIRÐI

OPIÐ 

HÚS

 VÍÐIMELUR 49 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-02. 

 
Falleg 2ja herb. íbúð í kjallara með sérinngangi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er skiptist í forstofu, gang, herbergi, stofu, eldhús og 
baðherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 24,9 m. 9665

 HVERFISGATA 84 
101 REYKJAVÍK

 
Heil húseign við Hverfisgötu í Reykjavík. Húsið skiptist í þrjár hæðir. Verslun á 
jarðhæð og íbúð á sitthvorri hæðinni fyrir ofan. Heildarstærði eignar er 170,1 
fm.V. 83 m. 9630

 SUÐURHLÍÐ 38D 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-12. 

  
Glæsilega 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang ásamt sér 
stæði bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, þvottahús, 
baðherbergi stofu og eldhús. Sér geymsla er í kjallara. Um er að ræða eins-
taka staðsetningu. Íbúðin hefur glæsilegt útsýni til vesturs út Nauthólsvíkina.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 55,9 m. 
9571

 VOGATUNGA 24 
200 KÓPAVOGUR

 
240,1 fm raðhús á tveimur hæðum asamt 26,4 fm bílskúr 
sem er staðsettur gengt húsi í lengju skúra. Í dag er húsið 
innréttað með tveimur “íbúðum” þ.e. efri hæð og kjallari. 
Þarfnast lagfæringa. Laust strax.Eignin verður sýnd þrið-
judaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 m. 9663

 MÓVAÐ 49 
110 RVK.

 
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð byggt úr forsteyp-
tum einingum. Innbyggð tölvustýrð lýsing. Vandaðar 
innréttingar. Granít á borðum og í sólbekkjum. Hellulagt 
bílaplan. Stór flísalagður bílskúr. Mjög góð staðsetning í 
grónu hverfi. V. 77 m. 9634

  HAMRABYGGÐ 5 
220 HAFNARFIRÐI

 
Gott 217 fm parhús á tveimur hæðum. Vel skipulagt hús 
með sex svefnherbergjum og fallegri lóð með skjólveg-
gjum og heitum potti. Eignin er laus við undirritun 
kaupsamnings.V. 49,9 m. 9635

FLYÐRUGRANDI 6 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-05. 

 
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.   Eignin verður sýnd mánudaginn 6.júní 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 30,9 m. 9653

 ANDARHVARF 11E 
203 KÓPAVOGI

 
131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.  V. 
49 m. 9633

 TRÖNUHÓLAR 3 
109 RVK.

 
Vel skipulögð og björt 163,4 fm efri sérhæð við Trönuhóla 
í Reykjavík. Sér inngangur er í íbúðina. Þá fylgir eigninni 
innbyggður bílskúr og stór verönd með skjólveggjum til 
suðurs og vesturs.V. 43 m. 9636

TJARNARBÓL 14 
170 SELTJARNARNESI

 
Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Tjarnar-
ból á Seltjarnarnesi. Stórar suður svalir. Húsið hefur verið 
málað og lýtur vel út. Íbúðin er laus strax.V. 29,3 m. 9386

 MIÐLEITI 10 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Góð 137 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fjögurra íbúða stigagangi, ásamt stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvær samliggjandi suðurstofur, 
stórt eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sér geymsla fylgir í kjallara 
og sér þvottaherbergi. Æfingasalur og sauna í sameign.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 53,4 m. 9597

 STAKKAHLÍÐ 17 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Skemmtileg og björt 3ja herbergja 118,5 fm enda íbúð á 2. hæð við Stakkahlíð í 
Reykjavík. Íbúðinni fylgir tvö rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu. Vestur svalir. 
Stutt í Kringluna, Suðurver og Hlíða- og Hamrahlíðaskóla.Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 8.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 53,5 m. 9546

 LINDASMÁRI 29 201 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

 
Mjög skemmtileg og ákaflega rúmgóð 106,2 fm þriggja herbergja íbúð á 
tveimur hæðum. Mikil lofthæð, stór og rúmgóð herbergi.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 35,9 m. 9660

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

 ÁLFKONUHVARF 27 203 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 03-07. 

Álfkonuhvarf 27 íbúð 0307 er rúmgóð 100 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegt útsýni á vatnið. Mjög gott skipulag. Sérþvottahús.
Innangengt í bílskýli. Laus strax.Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 35,3 m. 
9664

 KÖGURSEL 48 
109 RVK. 

Vel staðsett fimm herbergja 158,2 fm parhús í Seljah-
verfi með bílskúr. Fjögur herbergi, stofa með útgangi 
út á suðurverönd með skjólveggjum. Góð staðsetning í 
botnlangagötu, grónu og mjög fjölskylduvænu umhverfi. 
Seljaskóli er í ca 5 mín göngufjarlægð. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 6. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 47,9 m. 9631

 EINARSNES 44 
107 RVÍK

 
Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð.   V. 42,5 m. 9557

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

(
Frábærlega staðsett 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli með 
sér inngangi í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er björt 
með aukinn lofthæð og Sér garði með verönd.Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 29 m. 9507

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Óskum eftir sérbýli eða hæð  
með sérinngangi í 101, 107 eða 170

Höfum verið beðin um að finna 
eign fyrir ákveðin kaupanda.

Uppl. veitir Reynir Björnsson
löggiltur fasteignasali

8958321 reynir@eignamidlun.is

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hrólfsskálamelur 1–5, Seltjarnarnesi

• Stærð íbúða er frá 115 til 162 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur
   borgarinnar

• Aðeins fimm íbúðir eftir
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
•  Pallur/verönd út af stofu á jarðhæð.
• Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
• Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir,
   heilsurækt og sundlaug.
• Skóli og leikskóli í göngufæri.
• Frábær staðsetning.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
löggiltur fasteignasali

GSM 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Magnea Sverrisdóttir
löggiltur fasteignasali

GSM 861 8511
magnea@eignamidlun.is



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Glæsileg fimm herbergja penthouse íbúð á 
fjórðu hæð á horni Hverfisgötu og Vatnsstígs. 
Íbúðin er skráð 181,4 fermetrar og er í góðu 
steinsteyptu húsi, byggt árið 1930. Aðeins er 
ein íbúð á hæð.  Tilboð 9658

Fallegt og vel við haldið 264 fm einbýlishús 
með tvöföldum innbyggðum bílskúr við 
Miðvang 13 í Hafnarfirði. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og góðar stofur. Góð staðset-
ning innst í botnlangagötu. Timburverönd og 
útsýni. Eignin verður sýnd mánudaginn 6.júní 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 69 m. 9657

HVERFISGATA 52 101 RVK. MIÐVANGUR 13 220 HAFNARFIRÐI

OPIÐ 

HÚS

 VÍÐIMELUR 49 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-02. 

 
Falleg 2ja herb. íbúð í kjallara með sérinngangi á þessum eftirsótta stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er skiptist í forstofu, gang, herbergi, stofu, eldhús og 
baðherbergi. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 24,9 m. 9665

 HVERFISGATA 84 
101 REYKJAVÍK

 
Heil húseign við Hverfisgötu í Reykjavík. Húsið skiptist í þrjár hæðir. Verslun á 
jarðhæð og íbúð á sitthvorri hæðinni fyrir ofan. Heildarstærði eignar er 170,1 
fm.V. 83 m. 9630

 SUÐURHLÍÐ 38D 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-12. 

  
Glæsilega 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang ásamt sér 
stæði bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, þvottahús, 
baðherbergi stofu og eldhús. Sér geymsla er í kjallara. Um er að ræða eins-
taka staðsetningu. Íbúðin hefur glæsilegt útsýni til vesturs út Nauthólsvíkina.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 55,9 m. 
9571

 VOGATUNGA 24 
200 KÓPAVOGUR

 
240,1 fm raðhús á tveimur hæðum asamt 26,4 fm bílskúr 
sem er staðsettur gengt húsi í lengju skúra. Í dag er húsið 
innréttað með tveimur “íbúðum” þ.e. efri hæð og kjallari. 
Þarfnast lagfæringa. Laust strax.Eignin verður sýnd þrið-
judaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 55 m. 9663

 MÓVAÐ 49 
110 RVK.

 
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð byggt úr forsteyp-
tum einingum. Innbyggð tölvustýrð lýsing. Vandaðar 
innréttingar. Granít á borðum og í sólbekkjum. Hellulagt 
bílaplan. Stór flísalagður bílskúr. Mjög góð staðsetning í 
grónu hverfi. V. 77 m. 9634

  HAMRABYGGÐ 5 
220 HAFNARFIRÐI

 
Gott 217 fm parhús á tveimur hæðum. Vel skipulagt hús 
með sex svefnherbergjum og fallegri lóð með skjólveg-
gjum og heitum potti. Eignin er laus við undirritun 
kaupsamnings.V. 49,9 m. 9635

FLYÐRUGRANDI 6 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-05. 

 
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.   Eignin verður sýnd mánudaginn 6.júní 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 30,9 m. 9653

 ANDARHVARF 11E 
203 KÓPAVOGI

 
131,7 fm efri sérhæð á fallegum útsýnisstað við Andarh-
varf í Kópavogi. Hæðinni fylgir 23,6 fm fullbúinn bílskúr.  V. 
49 m. 9633

 TRÖNUHÓLAR 3 
109 RVK.

 
Vel skipulögð og björt 163,4 fm efri sérhæð við Trönuhóla 
í Reykjavík. Sér inngangur er í íbúðina. Þá fylgir eigninni 
innbyggður bílskúr og stór verönd með skjólveggjum til 
suðurs og vesturs.V. 43 m. 9636

TJARNARBÓL 14 
170 SELTJARNARNESI

 
Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Tjarnar-
ból á Seltjarnarnesi. Stórar suður svalir. Húsið hefur verið 
málað og lýtur vel út. Íbúðin er laus strax.V. 29,3 m. 9386

 MIÐLEITI 10 103 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Góð 137 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í fjögurra íbúða stigagangi, ásamt stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvær samliggjandi suðurstofur, 
stórt eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Sér geymsla fylgir í kjallara 
og sér þvottaherbergi. Æfingasalur og sauna í sameign.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 53,4 m. 9597

 STAKKAHLÍÐ 17 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

 
Skemmtileg og björt 3ja herbergja 118,5 fm enda íbúð á 2. hæð við Stakkahlíð í 
Reykjavík. Íbúðinni fylgir tvö rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu. Vestur svalir. 
Stutt í Kringluna, Suðurver og Hlíða- og Hamrahlíðaskóla.Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 8.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 53,5 m. 9546

 LINDASMÁRI 29 201 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

 
Mjög skemmtileg og ákaflega rúmgóð 106,2 fm þriggja herbergja íbúð á 
tveimur hæðum. Mikil lofthæð, stór og rúmgóð herbergi.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 35,9 m. 9660

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

 ÁLFKONUHVARF 27 203 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 03-07. 

Álfkonuhvarf 27 íbúð 0307 er rúmgóð 100 fm 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegt útsýni á vatnið. Mjög gott skipulag. Sérþvottahús.
Innangengt í bílskýli. Laus strax.Eignin verður sýnd 
mánudaginn 6.júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 35,3 m. 
9664

 KÖGURSEL 48 
109 RVK. 

Vel staðsett fimm herbergja 158,2 fm parhús í Seljah-
verfi með bílskúr. Fjögur herbergi, stofa með útgangi 
út á suðurverönd með skjólveggjum. Góð staðsetning í 
botnlangagötu, grónu og mjög fjölskylduvænu umhverfi. 
Seljaskóli er í ca 5 mín göngufjarlægð. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 6. júní milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 47,9 m. 9631

 EINARSNES 44 
107 RVÍK

 
Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð.   V. 42,5 m. 9557

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

(
Frábærlega staðsett 2ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli með 
sér inngangi í Þingholtum Reykjavíkur. Íbúðin er björt 
með aukinn lofthæð og Sér garði með verönd.Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 7.júní milli kl. 17:15 og kl. 
17:45.V. 29 m. 9507

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Óskum eftir sérbýli eða hæð  
með sérinngangi í 101, 107 eða 170

Höfum verið beðin um að finna 
eign fyrir ákveðin kaupanda.

Uppl. veitir Reynir Björnsson
löggiltur fasteignasali

8958321 reynir@eignamidlun.is

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum

Hrólfsskálamelur 1–5, Seltjarnarnesi

• Stærð íbúða er frá 115 til 162 fm 
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum 
• Vandaðar innréttingar frá HTH 
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum 
• Góð tenging við helstu útivistaperlur
   borgarinnar

• Aðeins fimm íbúðir eftir
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
•  Pallur/verönd út af stofu á jarðhæð.
• Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
• Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir,
   heilsurækt og sundlaug.
• Skóli og leikskóli í göngufæri.
• Frábær staðsetning.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
löggiltur fasteignasali

GSM 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Magnea Sverrisdóttir
löggiltur fasteignasali

GSM 861 8511
magnea@eignamidlun.is



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

 LAUFENGI 11 - 112 RVK                                       29,5M

Sölusýning miðvikudaginn 8. júní milli kl 17:00-17:30
3ja herbergja 80,8 fm íbúð á þriðju hæð (efstu) með 
sérinngangi af svölum.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ÖLDUGATA 3 - 101 RVK                                     44M

Sölusýning þriðjudaginn 19. júní milli kl 17:00-17:30
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

OPIÐ HÚS

 TÓMASARHAGI 27  - 107 RVK                                 57M

Falleg og björt neðri sérhæð ásamt bílskúr á sérlega góðum 
stað í veturbænum samtals 139,7 fm.

 HJALLAVEGUR 15 - 104 RVK                                                                                                                                59.5M

Sölusýning miðvikudaginn 8. júní milli kl 18:15-18:45. Glæsileg íbúð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin er skráð 184,9 m². samkv. 
Fasteignamati Ríkisins.   Þar af er 51 m², ósamþykkt íbúð í kjallara, með sér inngangi.   Íbúðin var mjög mikið endurnýjuð og 
tekin í gegn árið 2009.   Flott eign sem vert er að skoða nánar.

OPIÐ HÚS

 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. 

  KARFAVOGUR 60 - 104 RVK                                49.9M

Sölusýning þriðjudaginn  7. júní 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

 BÁSBRYGGJA 1 - 110 RVK                                    35,9M

Sölusýning miðvikudaginn 8. júní milli kl 17:15-17:45
Falleg þriggja herbergja íbúð.  Íbúðin er skráð 93 m². 
samkv. Fasteignamati Ríkisins.  Íbúðin er opin og björt með 
fallegum innréttingum og þvottahúsi innan íbúðar, sér 
stæði í bílageymslu og geymsla í kjallara.  

OPIÐ HÚS

STAKFELL LEITAR AÐ 3JA OG 4RA 
HERBERGJA ÍBÚÐ Í BAKKAHVERFI EÐA 

SELJAHVERFI

GUÐMUNDUR VALTÝSSON 
gsm 865 3022
gudmundur@stakfell.is

 SOGAVEGUR 20 - 108 RVK                                       43M

Sölusýning mánudaginn 6. júní milli kl 17:30-18:00
Einstaklega skemmtilegt fjögura herbergja 98,4 fm 
einbýlishús. Húsið skiptist í forstofu, þvottahús, geymslu, 
eldhús, stofu, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Fallegur 
garður með sólpalli sem gengið er út frá stofu.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

 VESTURGATA 58 - 101 RVK                                   57,9M

Sölusýning þriðjudaginn 7. júni milli kl 17:30-18:00
Rúmgóð og björt 104,3 fm fjögurra herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi við Vesturgötu 58, 101 Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
fallega stofu og sér geymslu í sameign. 

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022 EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121
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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

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. júní kl.18:30-19:00

Háteigsvegur 4  105 Reykjavík 42.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. Góð 3 svefnherb. Baðherb. er 
flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eldhúsið var uppgert 2013, hvítlökkuð inn-
rétting og opið inní stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og arin. Bílastæði fylgir 
íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eignaskiptasamn. Einnig er sér afnotaréttur 
í garði. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 94,2 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. júní  kl 17.30-18.00

Nýbýlavegur 64  200 Kópavogi Tilboð

Stór efri  sérhæð við Nýbýlaveg í Kópavogi.  Stórar stofur með fallegu útsýni, 4 
svefnherbergi og nýlegt parket á gólfum.  Rúmgott forstofuherbergi.  Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar.  Bílskúr.  Falleg eign á góðum stað með miklu útsýni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

4 svefnherbergi     Sérhæð      Stærð: 193 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 6. júní kl. 17:30-18:00

Gullteigur 6  105 Reykjavík 25.400.000

Frábær fyrstu kaup: Lítil - en samt stór: Ótrúlega vel skipulögð og falleg 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Eldhús opið inn í stofu, rúmgott hjóna-
herbergi og lítið barnaherbergi. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 55,1m2 

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 

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

AÐEINS ÞRJÁR ÍBÚÐIR EFTIR
Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér íbúð í þessu fallega og 
frábærlega vel staðsetta húsi í Urriðaholti. Um er að ræða 17 íbúða 
fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í Urriðaholti, 
stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum. Mjög stutt í leikskóla, skóla, golfvöll 
og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á hefðbundinn 
hátt, einangrað að utan og klætt. 

Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

Íbúð 201 Íbúð 101

Kr.  39.900.000Kr.  39.900.000

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 7. júní kl 17.30-18.00 

Álfaberg 14  221 Hafnarfirði 62.900.000

Frábært fjölskylduhús á rólegum stað í Setberginu. Eignin er 
skráð 221,2 fm og þar af er bílskúr 41,6fm. Húsið er á pöllum, 
með innbyggðum bílskúr, hellulögðu bílaplani og fallegum 
garði með verönd og heitum potti.  Fjögur góð svefn-
herbergi, tvær stofur og tvö baðherbergi. Húsið hefur fengið 
gott viðhald og frábært útsýni er frá eigninni. Stutt er í skóla, 
leikskóla, þjónustu og fallega náttúru. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 221,2 m2

Garðatorg 4 
210 Garðabær

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNI 
KL. 17.00-18.00

KYNNUM EINNIG NÝBYGGINGUNA 
GARÐATORG 2A OG 2B. AFHENDUM 
VERÐLISTA OG GRUNNMYNDIR.
 
SÖLUMENN VERÐA Á STAÐNUM OG 
TAKA VEL Á MÓTI ÖLLUM.

Garðatorg 4 er einstaklega 
glæsilegt fjölbýlishús í nýjum 
miðbæ Garðabæjar. Margar 
íbúðir með tvennar svalir, og 
tvö salerni. 

Allar íbúðir með 
myndadyrasíma, stæði í 
bílageymslu. Íbúðir tilbúnar til 
afhendingar.

Nánari upplýsingar í síma

Verð: kr. 49.900.000

Dæmi um íbúð
Íbúð nr: 201

Stærð: 113,4 m²

Herbergi: 3

Bílastæði: Já 

Svalir: 26,1 m²

Bað: 1

520 9595

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

OPIÐ HÚS íbúð 101 og 201
mánudag 6. júní kl. 17.30-18.00



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983

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

Sími 520 7500

HRINGBRAUT  - HAFNARFJÖRÐUR -  EINBÝLI

Sjarmerandi einbýlishús á þessum fallega útsýnistað í suður-
bæ Hafnarfjarðar. Húsið er 145 fm.  4 svefnherbergi. Næg 
bílastæði. Þetta hús er eitt af bæjarprýðum Hafnarfjarðar. 
Verð 53,9 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



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 tvöfalldri 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.

Stigahlíð

Tilboð
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð

Stórar stofur

Frábær staðsetning í Rvk

Laust fljótlega

Jökulgrunn 

Verð : 41,9millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

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

Holtsgata

Verð : 45,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

60 ára og eldri

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 37,5 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

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

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 einbýlishús með stórum bílskúr 

Eftirsóttur staður í Kórahverfinu Kópavogi 

Flott stofu og eldhúsrými með fallegu útsýni 

Fjögur fín svefnherbergi, tvö baðherbergi 

tvöfaldur bílskúr 

Hamrakór

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð : 64,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

3ja herbergja 90 fm íbúð 

Setbergshverfið í Hafnarfirði 

Sérinngangur og rólegt hverfi

Lækjarberg

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulögð 72,6 fm 2 herbergja íbúð á 

3. efstu hæð 

Utanhúsframkvæmdi verða borgaðar 

af seljanda 

Eignin er laus strax

Laufvangur 

Verð : 23,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einbýlishús á Sjávarlóð

Stærð 280,4 fm

Þar af bílskúr 40 fm

Bátaskýli

Einstök eign með mikla möguleika

Sunnubraut 41

Verð : 85,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Mávahlíð

Verð : 37,9 millj.
Jason Guðmundsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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.

Efra-Nes

Verð :199,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

- 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



.

Langalína 29

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 8.júní kl.17:30-18:00

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm). Stutt er í skóla, 
leikskóla og aðra þjónustu Stór sameiginleg lóð 
með beinu aðgengi að sjóbaðströndinni í Garðabæ 
Mikil lofthæð í íbúð og frábært útsýni yfir 
strandlengju, sjó og Gálgahraun

.

Unnarbraut 

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herb

Sér inngangur

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð

Fallegt útsýni

.

Austurberg 9

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 6.júní kl.17:30-18:15

Falleg þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð 

ásamt bílskúr á góðum stað í Breiðholti 

Eignin er 98,3 fm, þar af er bílskúr 17,9 fm 

Góðar suðursvalir 

Sérgeymsla í kjallara fylgir og hlutdeild í 

sameiginlegu þvottaherbergi

.

 Hvassaleiti 36

Verð : 60,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 9.júní kl.17:00-17:30

4 svefnhbergi - bílskúr

Mikið útsýni - efsta hæð

Samtals 187 fm

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

.

Bólstaðarhlíð 27 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.18:00-18:30

Hugguleg og björt 5 herbergja 

efsta hæð í fjórbýli

Gott skipulag 

Svalir og mikið útsýni

.

Háaleitisbraut 39 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.16:30-17:00

Hugguleg 4-5 herb íb á 1.hæð 

skráð 104,2 fm 

Þrjú svefnherbergi og stofur, nýlegt eldhús 

Gott útsýni og suðursvalir

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

3ja herbergja íbúð 129,1 fm að stærð

Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum 

Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm. Vandaðar 

innréttingar og frágangur. Fyrir borgara +55. ára

Afhending júni/júlí árið 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 38,5 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

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

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.

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 

4ra herbergja heilsárbústaður í landi 

Hallkelshóla í Grímsnesi 

3 góð herbergi Fallegt eldhús og bað 

Geymsluskúr á lóð 

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

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

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. Stendur hátt 
á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja á Þingvöllum. 
Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út Þingvallavatn og 
fögur fjallasýn í bakgrunni. Þinglýst á eignina að ekki 
er leyfilegt að planta háum gróðri 
Afhending við kaupsaming 
Einstök staðsetning - Náttúruparadís 

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi 

Stutt á golfvelli Kiðjabergs og Öndverðarnes 

Tvö svefnherbergi 

Rúmgóð stofa með fallegri kamínu 

Eldhús með góðu skápapláss

Gufunessund

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.

.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7. 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

Glæsilegt 421 fm einbýlishús með 

90 fm aukaíbúð Tvöfaldur bílskúr 

Hjólastólaaðgengi 

Íbúð á neðri hæð með sérinngangi 

og bílastæði 

Bleikjukvísl 

Verð : 87,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með 

útsýni út á golfvöll

Breiðavík

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki
Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 6.júní kl.17:00-18:00

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

327,8 fm. Glæsilegt útsýni 4 stofur, 4 herbergi, 

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli 1

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 
4 herbergja 
109 fm 
Góð staðsetning 

Hraunbær

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856
Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500
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.

Langalína 29

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 8.júní kl.17:30-18:00

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á þriðju og efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117 fm, þar af er geymsla 6,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm). Stutt er í skóla, 
leikskóla og aðra þjónustu Stór sameiginleg lóð 
með beinu aðgengi að sjóbaðströndinni í Garðabæ 
Mikil lofthæð í íbúð og frábært útsýni yfir 
strandlengju, sjó og Gálgahraun

.

Unnarbraut 

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.17:00-17:45

Vel skipulögð 76 fm, 3ja herb

Sér inngangur

Eldhús, bað og gólfefni nýlega endurnýjuð

Fallegt útsýni

.

Austurberg 9

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 6.júní kl.17:30-18:15

Falleg þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð 

ásamt bílskúr á góðum stað í Breiðholti 

Eignin er 98,3 fm, þar af er bílskúr 17,9 fm 

Góðar suðursvalir 

Sérgeymsla í kjallara fylgir og hlutdeild í 

sameiginlegu þvottaherbergi

.

 Hvassaleiti 36

Verð : 60,9 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 9.júní kl.17:00-17:30

4 svefnhbergi - bílskúr

Mikið útsýni - efsta hæð

Samtals 187 fm

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

.

Bólstaðarhlíð 27 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.18:00-18:30

Hugguleg og björt 5 herbergja 

efsta hæð í fjórbýli

Gott skipulag 

Svalir og mikið útsýni

.

Háaleitisbraut 39 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7.júní kl.16:30-17:00

Hugguleg 4-5 herb íb á 1.hæð 

skráð 104,2 fm 

Þrjú svefnherbergi og stofur, nýlegt eldhús 

Gott útsýni og suðursvalir

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

3ja herbergja íbúð 129,1 fm að stærð

Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum 

Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm. Vandaðar 

innréttingar og frágangur. Fyrir borgara +55. ára

Afhending júni/júlí árið 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

 Ólafsgeisli 111

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 38,5 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

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

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.

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 

4ra herbergja heilsárbústaður í landi 

Hallkelshóla í Grímsnesi 

3 góð herbergi Fallegt eldhús og bað 

Geymsluskúr á lóð 

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

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

Einstaklega fallegt hús 60,9 fm að stærð. Stendur hátt 
á 2450,0 fm eignarlandi í landi Nesja á Þingvöllum. 
Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út Þingvallavatn og 
fögur fjallasýn í bakgrunni. Þinglýst á eignina að ekki 
er leyfilegt að planta háum gróðri 
Afhending við kaupsaming 
Einstök staðsetning - Náttúruparadís 

Nesjar

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrlendi 

Tengiréttur við hitaveitu að Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi 

Stutt á golfvelli Kiðjabergs og Öndverðarnes 

Tvö svefnherbergi 

Rúmgóð stofa með fallegri kamínu 

Eldhús með góðu skápapláss

Gufunessund

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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.

.

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 7. 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

Glæsilegt 421 fm einbýlishús með 

90 fm aukaíbúð Tvöfaldur bílskúr 

Hjólastólaaðgengi 

Íbúð á neðri hæð með sérinngangi 

og bílastæði 

Bleikjukvísl 

Verð : 87,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3ja herb íbúð, á 5 hæð í lyftuhúsi 

Eignin er samtals 99,8 fm 

Tvö svefnherbergi, baðherbergi 

Rúmgóðar suðursvalir með 

útsýni út á golfvöll

Breiðavík

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2.hæð 

ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki
Húsið einangruð að utan og klædd

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Byggingaraðili á Garðatorgi er 
ÞG Verk ehf. sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 6.júní kl.17:00-18:00

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

327,8 fm. Glæsilegt útsýni 4 stofur, 4 herbergi, 

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð

Stærð 166,6 fm

Góð lofthæð

Frábær staðsetning

Síðumúli 1

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

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

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 
4 herbergja 
109 fm 
Góð staðsetning 

Hraunbær

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856
Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

- 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



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

3 herbergi 102 fm

Úlfar Þór fasteign

Arnarás 5

39.900.00

210 Garðabær
Íbúð Laus til afhendingar

897 9030

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

 3.520 fm

Úlfar Þór fasteign

Lambhagavegur 9

Tilboð

113 Reykjavík
Lóð Byggingalóð/fasteign

897 9030

Sigurður Fannar aðst. fasteignasala 897 5930

4 herbergi 232,6 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Sléttahraun 16

78.900.000 

 Hafnarfirði
Einbýlishús  Gott hús

897 9030

Gunnlaugur aðst. fasteignasala  844 6447

4 herbergi 143 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Hrólfsskálamelur 16 íb. 108

75.000.000 

170 Seltjarnarnesi
Íbúð Glæsileg íbúð á 1.hæð

Gunnlaugur aðst. fasteignasala

897 9030

844 6447

7 herbergi 238 fm

Bjart og glæsilegt einbýlishús

Þóra fasteignasali

Ólafsgeisli 109

77.900.000

113 Reykjavík
Einbýlishús Nálægð við golfvöll

 777 2882

Opið hús Þri. 7. júní kl. 17.30-18.00

3 herbergi 86 fm

Útsýnisíbúð í lyftuhúsi.

Þóra fasteignasali

Austurströnd 12

 37.900.000

Seltjarnarnes
Íbúð Stæði í bílageymslu

 777 2882

Opið hús Mán. 6. júní  kl. 17.00-17.30

4 herbergi 115 fm

Björt og falleg hæð í fallegu steinhúsi

Þóra fasteignasali

Sólvallagata 68

46.500.000

Reykjavík
Hæð Í hjarta Vesturbæjar

 777 2882

Opið hús Mið. 8. júní kl. 17.30-18.00

3 herbergi 144,5 fm

Glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð

Þóra fasteignasali

Kirkjulundur 12

79.800.000

Garðabær
Penthouse íbúð Svalir nær allan hringinn

 777 2882

BÓKIÐ SKOÐUN

5-6 herbergi 263 fm Frágengin lóð

Brandur fasteignasali

Dalprýði 4

81.900.000

210 Garðabæ
Parhús

Glæsilegt hús

897 1401

Opið hús  Mán. 6. júní kl. 17.00-17.30



Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Aðstm. í námi til lögg. fsl. 
Gsm: 893-4248

Smári  
Jónsson  
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 

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

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

LUNDUR 17 - 23
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu.

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

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

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

SKÚLAGATA 20
• 101 Rvk.  
• 3ja herb. endaíbúð.  
• Tvennar yfirbyggðar svalir.  
• Stæði í bílageymslu. 
• Frábært útsýni.  
• Fyrir 60 ára og eldri. 

VESTURGATA 7
• 101 Rvk. 
• 2ja herb. 76,2 fm.  
• Gott skipulag. 
• Góð þjónusta.  
• Góðar innréttingar. 
• Verð 28,5 millj. 
• Fyrir 67 ára og eldri   
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30.  

BERGSTAÐARSTRÆTI 48A
• 101 Rvk. 
• 3ja. herb. 
• Efsta hæð. 
• 93 fm. 
• Glæsilegt útsýni.  
• Sólstofa. 
• Vestursvalir.  
• Verð 41,7 millj. 

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

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

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan. 
• Verð 72,5 millj.  
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30.   

LÆKJARGATA 9
• 220 Hfj.  
• 123,2 fm.  
• Skemmtilegt einbýlishús.  
• Frábær staðsetning.  
• Möguleiki á að stækka húsið. 

LUNDUR 90
• 200 Kóp. 
• 4ra herb.  endaíbúð.  
• 154 fm.  
• Stæði í bílageymslu.  
• Álkætt hús.  
• Tvennar svalir.  
• Glæsilegt eldhús, með granít á borðum.  
• Falleg gólfefni.  
• Íbúðin er tilbúin til afhendingar.  
• Verð 69,8 millj. 

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 3ja til 4ra. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.

Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

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

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

60 ÁRA OG ELDRI

67 ÁRA OG ELDRI

NÝBYGGING

AUKAÍBÚÐ

NÝBYGGING

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 



Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla  
Pétursson
899-9083

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís Valb. 
Hölludóttir  
694-6166

   

Valhöll fasteignasala kynnir í einkasölu nýjar íbúðir sem eru til 
afhendingar í næsta mánuði við:

Skyggnisbraut 26-30

Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, 
glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.

Stærðir:
 2ja herb.  63,4 fm íbúðir  verð frá 27,9 millj.
 3ja herb.  92,fm íbúðir  verð frá 39,9 millj.
 3-4ra herb.  114 fm íbúðir  verð frá 43,3 millj.
 4ra herb.   141,5 fm íbúðir  verð frá 54,9 millj.
                auk þess eru glæsilegar þakíbúðir.

Vandaðar innréttingar, gólfefni á öllum íbúðum nema þakíbúðum, upp-
þvottarvél fylgir öllum íbúðum, glæsilegt útsýni.

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast. verður á staðnum ásamt 
aðstoðarfólki og sýnir áhugasömum 
eignirnar.

Nánari uppl. í s: 693-3356 eða á heid-
ar@valholl.is 

Sölusýning  
mánudag, þriðjudag og 
miðvikudag 

frá kl 18.00 til 19.00

Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.

OPIÐ HÚS

4ra herb. íbúð 
3ja herb. íbúð 2ja herb. íbúð 



FRÍTT

VERÐMAT

www.fr.is477 7777

26.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is

ENGIHJALLI 3 - íbúð 0305 200 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS ÞRI. 7. JÚNÍ KL. 17.30 - 18.00

NÝTT PARKET Á HERBERGJUM - NÝ PÚSSAÐ 
Í STOFU OG GANGI. Eldhús: nýtt gólfefni, 
vaskur, blöndunart. og borðplata.
Íbúðin er laus. VELKOMIN Í OPIÐ HÚS.

32.500.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

LAUGARNESVEGUR 104 111 REYJKAVÍK
Skemmtileg og rúmgóð þriggja herbergja 
íbúð í kjallara með sérinngangi við 
Laugarnesveg. Rúmgóð eign
á eftirsóttum stað í Reykjavík.

OPIÐ HÚS ÞRI. 7. JÚNÍ KL. 17.30 - 18.00

Lögfræðingur

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Leifur 
Runólfsson

Sölufulltrúi

Baldur
Magnússon

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
SölufulltrúiLöggiltur

fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Löggiltur
fasteignasali

Margrét 
Hjálmarsdóttir 

39.900.000 KR. 844 1421
salvor@fr.is

RAUÐHAMRAR 10 110 REYJKAVÍK
Falleg og björt útsýnisíbúð með bílskúr í Hamrahverfi, Grafarvogi.
3-4 svefnherbergi - þvottahús innan íbúðar - góð sameign - gott skipulag. 
Stutt í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir.
Vel staðsett og góð fjölskyldueign!

OPIÐ HÚS ÞRI. 7. JÚNÍ KL. 17.30 - 18.00

Fjölbýli

78.4 fm
3 herb

29.500.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is

GNOÐARVOGUR 32 104 REYJKAVÍK

OPIÐ HÚS ÞRI. 7. JÚNÍ KL. 17.45 - 18.15

Falleg og björt 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 
Tvö góð svefnherbergi, eldhús, 
bað og stofa með svölum.

Fjölbýli

74.9 fm
3 herb

Fjölbýli

102.4 fm
3 herb

Fjölbýli

135.8 fm
4-5 herb

Nýtt og glæsilegt 7.200 m2 verslunar og 
þjónustuhúsnæði að Suðurhrauni 10 í Garðabæ. 
Húsnæðið sem er stálgrindarhús er á tveimur hæðum og skiptist í 5.000 m2
jarðhæð með 8-11 metra lofthæð og 2.200 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.

SUÐURHRAUN 10 TIL LEIGU

Allar nánari upplýsingar gefur
Brynjólfur Smári Þorkelsson í

síma 820 8080 eða binni@fr.is

Húsnæði sem býður uppá mikla möguleika 
                          með góðri aðkomu og sýnileika.

Þórdís
Davíðsdóttir



Stórholt 14 – 105 Reykjavík Jötnaborgir 6 – 112 Reykjavík Bræðraborgarstígur 13  – 101 Reykjavík Lækjasmári – 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
Góð 3ja herb. íbúð skráð 80,6 fm, með herb. í kjallara sem 
auðvelt er að leigja út, aðg. að baðherb. og eldhúsaðst.  
Komið er inn í flísalagða forstofu. Gangur með parketi. 
Eldhús með upprunalegri innréttingu. Rúmgóð stofa með 
stórum gluggum með útsýni út í garðinn. Rúmgott svefn-
herbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi, baðkar með 
sturtu. Gólfefni:  Parket á gólfum á gangi, stofu og herbergi, 
dúkur á eldhúsi og flísar á forstofu og á baðherbergi. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
Afar fallega, vel skipulagða og vel staðsetta 84,4fm íbúð ásamt 6fm 
sérgeymslu í sameign. Eignin er vel með farin og í góðu ástandi.  
Stofa og borðstofa eru í einu rými og að hluta til opið inn í eldhús.  
2 svefnh., baðh. og þvottahús eru í sér hluta íbúðarinnar.  Bæði 
herbergi eru með fataskápum. Gengið er inn i húsið að framanverðu 
þá er komið inn í sameign og gengið upp á aðra hæð, aftur á móti er 
bakhlið garðsins hærri og er því gengið beint út á verönd úr stofu.  
Íbúðin og sameignin er öll hin snyrtilegasta. Mikið og gott útsýni í 
norður er frá eldhúsi og borðkrók.  V – 34,3 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNÍ KL 17:30 – 18:00. 
Falleg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli, skráð 121,9 ferm. Komið er 
inn í gang þar sem eru tvö svefnherbergi, annað með útgengi út á 
suðursvalir, baðherbergi sem er físalagt og með baðkari. Eldhúsið er 
mjög rúmgott með gaseldavél og góðum eldhústækjum. Innréttingin 
er upprunaleg en hefur verið tekin í gegn. Samliggjandi stofur. 
Hægt er að loka á milli og gera herbergi. Í sameign er snyrtileg með 
þvottahúsi, hjólageymslu og sér geymslu í kjallara. Húsið hefur 
verið mikið tekið í gegn undanfarið.  Mjög góð og falleg íbúð með 
útsýni. V – 51,9 millj.

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 viðarinnrét-
tingu, 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.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Ritari

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

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Hvammsgata 4 í Sveitar-
félaginu Vogum
Til sölu er búseturéttur í par-
húsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 
90 fm og bílskúrinn um 24 fm.  
Ásett verð búseturéttar er kr. 
7 millj. og eru mánaðargjöldin um 125.000.-. 

Lóuland 1 í Sveitarfélag-
inu Garði
Til sölu er búseturéttur í par-
húsi. Íbúðin er 4ra herbergja 
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 
105 fm og bílskúrinn um 30 
fm.  Ásett verð búseturéttar 

er kr. 5 millj. og eru mánaðargjöldin um 167.000.-. 

Stekkjargata 87 
í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í par-
húsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt garðskála og bílskúr. 
Íbúðin er um 110 fm og bíl-
skúrinn um 25 fm.  
Ásett verð búseturéttar er kr. 4.4 millj. og eru mánaðar-
gjöldin um 193.000.-. 

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, viðhaldssjóður, 
þjónustugjald og rekstrarsjóður þar sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að 
gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta 
lagi 15. júní n.k.

Tilboðsfrestur er til 22. júní  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið 
tilboð í búseturéttinn.

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

   

Til sölu 317,9 fm atvinnuhúsnæði að Lyngháls. Um er að ræða iðnaðarhúsnæði / vörugeymslu með 
ca. 3.5 metra lofthæð og 3 metra innkeyrsluhurð. Iðnaðarrými er ca. 217,9 fm og annað rými er ca. 100 
fm möguleiki er að breyta í íbúð.  Verð 54,9 miljónir. 

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

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

Lyngháls 10

Vesturgata 15 A
230 Reykjanesbær 
3ja herb. íbúð í hjarta Keflavíkur

Stærð: 104,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 16.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 20.900.000
Vel skipulögð og falleg 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýli. Íbúðin er laus við kaupsamning. Bílskúr
fylgir. Stórar a-svalir í áttina að Keflavíkurkirkju. Nýir gluggar til austurs og nýlegar endurbætur hafa
verið gerðar á sameign. Virkilega hugguleg eign í göngufæri við alla helstu þjónustu s.s. verslanir,
leikskóla, grunnskóla o.fl.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 6. júní kl.17.30-18.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

864 0061

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

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

MIKLABRAUT 46 – 105 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Virkilega vel skipulögð 93,7 fm. 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð (Rishæð). 
• Skólp og dren endurnýjað og þak endurnýjað í sumar, seljandi greiðir fyrir framkvæmdir.
• 2 rúmgóð svefnherbergi og möguleiki að bæta öðru við.  
• Samþykki liggur fyrir að setja 20 fm. suðursvalir. 
• Gólfflötur er ca. 110 fm.  
• V. 32,9 MILLJ.

HALLAKUR 4A – 210 GBÆR
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00
• Falleg 139,9 fm, 4-5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti.
• Íbúðin er í litlu og viðhaldsléttu fjölbýli á frábærum stað í Garðabæ.
• Rúmgóð herbergi.  Auðvelt að breyta aftur í rúmgóða 4ra herbergja eign.
• V. 49,9 millj

ÁLFASKEIÐ 90 – 220 HFJ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. JÚN FRÁ KL.18.30 – 19.00
• Björt 73,7 2ja herb íbúð.
• Bílskúr fylgir eign.
• Endurnýjuð sameign.
• Stutt í þjónustu.
• V. 22,5  millj.

EFSTALEITI – 103 RVK
BREIÐABLIKSHÚSIÐ
• Rúmgóð 154.3 fm 4.ra herbergja
• Tvö baðherbergi / rúmgóð rými. Tvö svefnherbergi
• Tvennar yfirbyggðar svalir með glerskilrúmum
• Stæði í bílgeymslu
• Mikil sameign með eign
• LAUS FLJÓTLEGA
• V. 59,9 millj. 

ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
• Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum.  Alls 174,7 fm.
• Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við bílskúrinn í bílageymslu.
• Frábært fjölskylduhverfi.  Fallegar gönguleiðir.  Útsýni yfir golfvöll GKG.
• V. 54,9 millj

ÞÓRÐARSVEIGUR 2 – 113 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 6. JÚN FRÁ KL.17.30 – 18.00
• Björt 84,8 fm 3ja herb íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
• Viðhaldslítið lyftuhús.
• Stutt í þjónustu.
• V.31.9.- millj.

ESPIGERÐI 2-108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. JÚNÍ KL. 17.30-18.00
• Rúmgóð íbúð í fallegu fjölbýli
• Tvö svefnherbergi – tvær stofur
• Frábær staðsetning - mikið útsýni
• V.36.5 milj.

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS !
Óska eftir 4- 5 herbergja sérhæð með sérinngangi í Linda- og Salahverfi Kópavogs
með möguleg skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.
Hafið samband í síma 512 4900 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472



Ystasel 21 - Einbýlishús með aukaíbúð.

Lyngbrekka 8, tvær íbúðir.

Sæbólsbraut 32

Túnbrekka 2 - Sérhæð og bílskúr. 

Álfheimar 26 - Góð 2ja.

Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:30. 

Frábærlega staðsett einbýlishús 
með tveim íbúðum. Á efri hæð eru 
fjögur herbergi og stofur. Á neðri 
hæð sér tveggja herbergja íbúð 
með sérinngangi. Stærð er um 215 
fm. Einnig er útgrafið óinnréttað 
rými (notað sem geymsla) sem 
hægt er að breyta í íbúðarrými, stærð um 70 fm. Um er að ræða eign sem 
hefur ýmsa möguleika. Hús hefur verið viðgert að utan. Lóð í góðri rækt. 
Verð 48,9 milljónir. 
 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson, fasteignasali, 895-1098.

Eignirnar verða sýndar í opnu húsi 
á morgun þriðjudaginn 9. júní frá 
kl. 17-18. 

Góð staðsetning á grónum stað 
í Kópavogi. Stærri íbðuðin er 4ra 
herbergja sérhæð með stórum 
bílskúr. Eignin er skráð samtals 
168 fm en bílskúr er töluvert stærri 
en skráning gefur til kynna. Stór 
og fallegur garður, verð 49,9 millj.  Á neðri hæð er sér 50 fm 2ja herbergja 
íbúð. Búið að endurnýja gler, glugga og ofna. Verð 22,9 millj. 

Upplýsingar veitir Jón M. Bergsson hdl./löggiltur fasteignasali,  777-1215.

Opið hús á morgun,  
þriðjudag, kl. 17:15 -17:45. 

Góð þriggja til fjögurra herbergja 
um 100 fm íbúð á fyrstu hæð.  Stór 
stofa með útgengi út á suður svalir, 
tvö svefnherbergi skv. núverandi 
skipulagi, gott eldhús og þvottahús 
þar innaf.  Vel staðsett eign þar 
sem stutt er í falllega náttúru s.s. 
Skerjafjörðinn og/eða Fossvogsdalinn. Verð: 33,9 millj.  

Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, S: 896-2953.

Opið hús í dag kl. 17:15 -17:45. 

Björt og falleg um 168 fm sérhæð í 
vel viðhöldnu húsi í göngufjarlægð 
frá Fossvogsdalnum. Tvö góð 
svefnherbergi, fallegt eldhús, 
samliggjandi borð- og setustofa 
með útgengi út á skjólgóðar svalir 
til suðurs. Eigninni fylgir 27,5 fm 
bílskúr og snyrtilegur sameiginle-
gur garður.  Verð: 47,5 millj.  

Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, 896-2953.

Opið hús á morgun Þriðjudag  
milli 17:15 - 17:45 

Björt 2ja herbergja um 69 fm  íbúð 
á 1. hæð í Álfheimum. Íbúðin er 
rúmgóð og með suðursvölum. Hús 
í góðu ástandi. Stutt í alla þjónustu, 
skóla og Laugardalinn, verð 23,4 
millj.  Íbúðin er laus strax.   

Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum.

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 14. júní kl. 16:00
Úthlutun 15. júní kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

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

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

Smiðjuholt - Reykjavík - 204 íbúðir í byggingu

Arnarsmári 4  íbúð 102
201 Kópavogi
2. herb. 61,1 m2
Afhending: Fljótlega
Búseturéttur hámark: 2.448.152,-
Búsetugjald:  105.429,- 
Mögulegt lán: 750.000,-

Dvergholt 3   íbúð 101
220 Hafnarfjörður
2. herb. 78,3 m2
Afhending: Byrjun ágúst 2016
Búseturéttur hámark: 3.511.945,-
Búsetugjald:  133.579,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-

Kristnibraut 65  íbúð 303
113 Reykjavík
4. herb. 110,2 m2
Afhending: Byrjun ágúst 2016
Búseturéttur hámark: 4.736.636,-
Búsetugjald:  190.138,- 
Mögulegt lán: 1.400.000,-

Kirkjustétt 7  íbúð 202
113 Reykjavík
4. herb. 99,0 m2
Afhending: Strax
Búseturéttur hámark: 4.080.126,-
Búsetugjald:  169.200,- 
Mögulegt lán: 1.200.000,-

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.



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

Tunguheiði 8, Kópavogi
OPIÐ HÚS ÞRI 7/6 KL. 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 31,9 millj. 

Opið hús þri 7/6 kl. 17-17:30,  
verið velkomin.

Laugarvatn
HEILSÁRSHÚS M/ GESTAHÚSI Á EIGNARLÓÐ 

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

Verð 33,9 millj. 

Laufengi
2.HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í OPINNI BÍLAGEYMSLU

Laufengi, 2. hæð, ásamt stæði í opnu 
bílskýli: Björt og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð með sérinngangi á 
annarri hæð. Þrjú rúmgóð herbergi, 
þvottaaðstaða í íbúð. Rúmgóðar 
svalir. Rólegur og góður staður, en 
stutt í þjónustu.

 Verð 32,9 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Kiðárbrekkur 5
HÚSAFELLI

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: Mjög 
vel staðsett og gott sumarhús við 
Kiðárbrekkur í Húsafelli. Fallegt 
umhverfi nálægt ánni, náttúrulegur 
gróður á lóðinni. Sundlaug, golfvöllur, 
veitingarekstur o.fl. á svæðinu. 
Tækifæri til að eignast bústað í 
þessari náttúruparadís. 

Verð 16,9 millj. 

Gljúfrasel 3, einbýli með 2 aukaíbúðum
OPIÐ HÚS Í HÁDEGINU ÞRI 7/6 KL. 12-12:30

Gljúfrasel 3: Ca. 364 fm. vel viðhaldið 
einbýli á mjög góðum stað í Selja- 
hverfi á tveimur hæðum. Á efri hæð 
hússins eru 4 svefnh., eldhús, baðh. 
auk stofu og sólstofu sem er nýlega 
endurnýjuð og með frábæru útsýni. 
Húsinu fylgja tvær nýlega innréttaðar 
aukaíbúðir sem henta vel til útleigu 
eða fyrir fjölskyldumeðlimi. Góður 
tvöfaldur bílskúr. Verð 76,9 millj. 
Opið hús í hádeginu þri 7/6  
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. 

Sumarhús í Eilífsdal Kjós
HAMRAR 7

Ca. 43 fm. fm. vel staðsett sumarhús 
á góðum stað, innarlega í landi 
Valshamra í Kjós. 

Rafmagn er komið að lóðarmörkum 
og vatn til staðar í bústaðnum. 
Húsið stendur hátt og er útsýni frá 
því fallegt. 

Fallegt umhverfi. 

Verð 5,9 millj.

Klukkurimi 89, efsta hæð
OPIÐ HÚS MÁN 6/6 FRÁ KL. 17-17:30

Klukkurimi 89, efsta hæð,  3ja 
herbergja íbúð með sérinngangi.  
Ca. 89 fm björt íbúð á efstu hæð, 
sérinngangur af svölum. Stórar stofur 
með suðursvölum og frábæru útsýni 
yfir borgina og til sjávar og fjalla. Tvö 
svefnherbergi, eldhús með borðkrók. 
Baðherbergi með þvottavélatengi. 
Verð 28,9 millj. 

Opið hús mán 6/6 frá kl. 17-17:30. 
Verið velkomin.

Sæviðarsund 31, efri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 6/6 Í HÁDEGI FRÁ KL. 12-12:30

Sæviðarsund  31 efri hæð með 
bílskúr: Ca. 82 fm. íbúð ásamt 
ca. 42 fm. innbyggðum bílskúr. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð með 
nýlegum innréttingum og parketi, 
en húsið þarfnast viðgerðar. Laus til 
afhendingar. 

Verð 37,9 millj. 

Opið hús í hádeginu mán 6/6.  
frá kl. 12-12:30, verið 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.
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BRÆÐRABORGARSTÍGUR - 3JA HERBERGJA 
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi í gamla 
Vesturbænum. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór stofa og 
borðstofa. Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherbergi. Flísalagt 
baðhebergi með baðkari. Þvottahús innan íbúðar. Verð 59,9 millj.

 
ÁLFKONUHVARF - 3JA HERBERGJA 
Vorum að fá í sölu 100 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Góð stofa með 
útgengi á stórar svalir til suðurs. Ágæt innrétting í eldhúsi. Tvö 
svefnherbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og 
innréttingu. Þvottahús innan íbúðar. Eigin er laus nú þegar, ekkert 
áhvílandi. Verð 35,3 millj. 

 
RAUÐARÁRSTÍGUR - 3JA HERBERGJA 
Góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt tveimur 
geymslum í risi og hefur önnur verið nýtt sem þriðja svefnherbergið. 
Ágæt og björt stofa. Eldhús með góðri innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi með sturtuklefa. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 
27,9 millj

 
ANDRÉSBRUNNUR 2JA Í LYFTUHÚSI 
Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) góðu í lyftuhúsi. 
Rúmgóð stofa samliggjandi við eldhús og er falleg innrétting í 
eldhúsi, útgengt er á stórar suðursvalir frá stofu. Svefnherbergi 
með skápum. Vel innréttað flísalagt baðherbergi með baðkari. 
Þvottahús innan íbúðar. Verð 27,9 millj.

 
HÓLABERG 28 - PARHÚS 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30  
Parhús á tveimur hæðum með 4-5 svefnherbergjum. Eldhús með 
upprunanlegri en snyrtilegri innréttingu. Stofa og borðstofa með 
útgengi í garð, búið er að útbúa fimmta svefnherbergið á kostnað 
stofu, auðvelt að breyta til fyrra horfs. Á efri hæð eru fjögur 
svefnherbergi og eru skápar í þremur þeirra. Einnig er á efri hæð 
flísalagt baðherbergi með baðkari. Eignin getur verið laus fljótlega. 
Verð 37,9 millj.

 
VOGATUNGA 24 - TVÆR AUKAÍBÚÐIR 
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:-17:30.  
 Vel skipulagt 266 fm raðhús á tveimur hæðum með bílskúr 
og tveimur aukaíbúðum. Rúmgóðar stofur með arni og þrjú 
svefnherbergi eru á aðalhæð.  Eldhús með ljósri innréttingu og 
borðkrók. Baðherbergi með baðkari og sturtu. Stór verönd og 
suðurgarður. Í kjallara eru tvær útleiguíbúðir,  studioíbúð og 2ja 
herbergja íbúð. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 
Verð 55 millj.

 
GNOÐARVOGUR 20 - 2JA HERBERGJA 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNÍ FRÁ KL. 17:00-17:30 
GNOÐARVOGUR 20. Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi. 
Ágæt stofa með útgengi á litlar svalir til vesturs. Upprunanleg 
innrétting í eldhúsi. Gott svefnherbergi með skápum. Baðherbergi 
með baðkari og glugga. Húsið er klætt að hluta að utan og virðist 
það vera í ágætu ástandi. Góð staðsetning. Verð 24,7 millj.

 
GARÐAVEGUR - PARHÚS 
Mjög fallegt og vel viðhaldið parhús sem er kjallari (jarðhæð), hæð 
og ris með innbyggðum bílskúr. Lítil studioíbúð er á jarðhæðinni. 
Á aðlhæð eru eldhús og stofur. Í risi eru þrjú góð svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. Á jarðhæðinni er bílskúrinn og ca 40 
fm studioíbúð með eldhúskrók og baðherbergi. Eignin hefur fengið 
mjög gott viðhald í gegnum árin og lítur hún mjög vel út í alla staði. 
staðsetningin er mjög góð á rólegum stað í Hafnarfirði. Allar nánari 
upplýsingar á skrifsofu. 
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Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur allar tegundir eigna á skrá.
Hringdu núna, skoðum samdægurs, sími: 570 4800.

570 4800

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

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

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

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

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

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

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

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Fasteignasala
Grensásvegi 13, 108 RVK

Árni Stefánsson 
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

Glæsilegt og vandað heilsárshús á eignarlandi á bakka Norðurár í  
Munaðarneslandi. Húsið er skráð 77,8 fm. að stærð auk geymslu og 
ca.100 fm verandar. Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa með mikilli 
lofthæð. Hitaveita og heitur pottur. Staðsetning er einstök á rólegum  
og góðum stað á bakka Norðurár með útsýni yfir ána. Verð 37,0 m

Upplýsingar veitir Sigþór Bragason,  
löggiltur fasteignasali sími 899 9787

Við noRðuRá
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Nú er rétti tíminn til að selja.
Ef þú ert í söluhugleiðingum þá er tíminn til að selja núna,
mikil eftirspurn en minna framboð.

Hafðu samband og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig og þína.

Guðmundur H. Steinþórson lgf. Áratuga reynsla.

Erum með neðri hæð í tvíbýlishúsi í gamla bænum í Hafnarfirði.
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OPIÐ 

HÚS

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

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

Til Sölu
20346 - Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Verkmenntaskólans á Akureyri 
og byggt af nemendum og kennurum VMA 
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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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HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is
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GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Volvo V60 new buisness, 3/2015, ek 
25 þús km, dísel, sjsk, ásett verð 4.990 
þús, er á staðnum, raðnr 152458.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

Til sölu fellihýsi Coachmen 9 fet. Lítið 
notað. Uppl. í síma 898 1889

 Hjólbarðar

FRáBæR deKKjatilBoð

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

 Varahlutir

japansKaR VélaR eHF.
 BílapaRtasala

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

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

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

til sölu

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

HúSASMíðAMeIStARI

Er að bæta við verkefnum fyrir 
sumarið. www.smidaland.is

 Nudd

NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 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 40þús. 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.

 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.

Einangraður 20 feta frystifámur til 
sölu. Uppl. í s. 893 9777

HEILSA

 Nudd

tANtRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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 óskast

Hjón með tvö börn óska eftir 
húsnæði til leigu í Hveragerði 

eða nágrenni. Skilvísum 
greiðslum heitið og virðing borin 

fyrir eigum annarra.
Uppl. í síma 777 2221- Tommi

 Geymsluhúsnæði

fyRStI MÁNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

StARfSMAðUR óSkASt
Duglegur og lagtækur 

starfsmaður óskast fyrir 
vélsmiðju í sumarafleysingar. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is ásamt 
símanúmeri og upplýsingar 

merkt:”Vélaverkstæði”

RæStINGAR
Ræstingaþjónustan auglýsir laus 

störf við morgunræstingar á 
höfuðborgarsvæðinu sem geta 
hentað samhentu pari. Hreint 
sakavottorð og íslensku- eða 
enskukunnátta skilyrði fyrir 

ráðningu.
Umsóknir berist á rth@rth.

is eða í síma 821-5051 á 
skrifstofutíma.

CLeANING JobS
Ræstingaþjónustan offers 

cleaning jobs in the morning in 
the great Reykjavik area, ideal for 

couples. Clean criminal record 
and good Icelandic or English 
language skills are necessary.

Apply by email at rth@rth.is or 
by phone at 821-5051 during 

office hours.

 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

Auglýst er eftir skólastjóra/kennara í Finn-
bogastaðaskóla í Árneshreppi á Ströndum.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi.  
Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar með börn  

á skólaaldri hvattir til að sækja um.

Starfið losnar haustið 2016 og er samkomulagsatriði  
hvenær nýr skólastjóri/kennari hefur störf.

Húsnæði í boði og möguleikar á annari atvinnu.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti  
s. 451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016.

atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is NÝTT OG 

BETRA APP
Smelltu þér á Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni hvar 
og hvenær sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

 

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Húsfélagaþjónustan ehf • Auðbrekku 16 • 200 Kópavogi • sími 555 6855 • gsm  863 8855 • husfelag@husfelag.is • www. husfelag.is

Hreinsum glugga og klæðningar  
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is

husfelag@husfelag.is

Hverfið mitt – Hugmyndasöfnun

Nú er tækifærið til að skila inn betri tillögum

Pálmatré á Sæbraut, takk!

H
V

ÍT
A

 H
Ú

SI
Ð

 /
 S

ÍA

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.

Í gær var Sjómannadagurinn. Hin 
seinni árin er hann að vísu farinn 
að teygja sig yfir helgi í höfuðborg-
inni og kallast „hátíð hafsins“ sem 

óneitanlega er ansi almennt, að hafinu 
alveg ólöstuðu, því að hér er um að ræða 
sérstakan sið og merkilega menningar-
hefð.

Víða um land er þessi dagur helsti 
hátíðisdagur ársins, eins og vera ber. 
Eiginlega eru bara tveir hátíðisdagur 
sem ástæða er til að halda í: Sjómanna-
dagurinn og Sumardagurinn fyrsti.

Þúsund ára misskilningur
Stundum er eins og Íslendingar geri sér 
ekki fyllilega grein fyrir þeirri þýðingu 
sem sjávarútvegurinn hefur haft fyrir 
þá. Að vísu má segja að sjómennirnir 
okkar njóti viðurkenningar í samfé-
laginu, í orði kveðnu að minnsta kosti, 
eins og sést á því að þeir eru eina starfs-
stéttin sem hefur sinn sérstaka dag, en 
samt bendir ýmislegt til þess að við hyll-
umst til að vanmeta framlag sjósóknar 
til lífskjara hér á landi.

Það tók Íslendinga ekki nema um 
þúsund ár að horfast í augu við að 
landið myndi kannski ekki allskostar 
hentugt til landbúnaðar – og hafa 
raunar ekki gert það alveg enn allir. 
Öldum saman var hér stundaður hall-
æris-búskapur, nánast á hirðingja-
stigi, þar sem meirihluta landsmanna 
var haldið við hungurmörk. Fólki var 
hreinlega bannað að safnast saman 
við sjávarsíðuna með sérstökum dómi 
árið 1490 sem kallaður hefur verið Pín-
ingsdómur eftir landstjóranum sem þá 
ríkti í orði kveðnu þó að þarna hafi stór-
bændurnir einkum haft hönd í bagga. 
Þar var þýskum og öðrum evrópskum 

kaupmönnum bönnuð veturseta við 
sjávarsíðuna – þeir voru snemma farnir 
að banna okkur að ganga í Evrópusam-
bandið þessir kallar. Kaupamenn voru 
sendir allra náðarsamlegast til róðra 
eftir lífsbjörginni enda skyldu þeir 
skila megninu af aflanum til húsbænda 
sinna.

Við lesum oft og heyrum iðulega 
talað um að lífskjör á Íslandi hafi ekki 
breyst til batnaðar fyrr en hingað kom 
erlendur her um miðja 20. öldina. Og 
satt er það að mikil vinna skapaðist 
kringum umsvif Breta en þó einkum 
Bandaríkjamanna, þó að útvaldir gæð-
ingar hafi einkum setið að þeim verk-
efnum þegar fram liðu stundir, sam-
kvæmt skömmtunarkerfi tvíflokksins 
sem hefur stjórnað landinu frá Pínings-
dómi, að minnsta kosti. En það segir 
ekki nema hálfa söguna þegar staðhæft 
er að hersetan hafi kippt Íslendingum 
inn í nútímann.

Sagan um hermangið er að minnsta 
kosti lítt til þess fallin að verða stoltur 
af: það er saga um svik og pretti, gagn-
kvæma fyrirlitningu, illa fenginn 
auð sem breytti mönnum í orma og 
afskræmdi þá eins og slíkt gull hefur 
alltaf gert frá dögum Regins og Fáfnis. 
Við eigum ekki að þegja um þessa sögu 
– heldur þurfum við að gera hana upp 
og læra af henni hvernig maður heldur 
reisn sinni og sæmd – og hvernig 
maður tapar henni – en það er samt 
óþarfi að gera hermangið að sjálfu inn-
taki þjóðar sögunnar á 20. öld, því að 
þá gleymum við þeim mikla hlut sem 
sjávarútvegurinn átti í lífskjarabyltingu 
aldarinnar. Sjómennirnir okkar. Hetjur 
hafsins sem færðu okkur lífsbjörgina.

Stóra stökkið varð á heimastjórnar-

tímabilinu 1904-1918 þegar ýmislegt 
gerðist í einu: Íslendingar fengu stjórn 
eigin mála; fengu banka inn í landið 
með erlent lánsfé og þar með afl þeirra 
hluta er skal gera – og síðast en ekki síst 
kom vélvæðing í íslenskan sjávarútveg. 
Fyrsti vélbáturinn, Stanley, kom til Ísa-
fjarðar árið 1902 og togarinn Jón forseti 
var sérstaklega smíðaður fyrir útgerðar-
félagið Alliance árið 1907, og tók þrjú 
ár að borga sig. Árið 1917 voru togar-
arnir orðnir tuttugu. Þarna var lagður 
grunnurinn að nútímasamfélagi hér á 
landi – ekki með komu hersins.

Hvar eru sjómannasögurnar?
Það má annars heita merkilegt hversu 
lítt rithöfundar og kvikmyndagerðar-
menn hafa sinnt sjómennsku í verkum 
sínum. Hversu margar bíómyndir og 
skáldsögur hafa Bandaríkjamenn ekki 
gert um herinn sinn og stríðin sem 
hann hefur átt í – heimsstríðin tvö 
og Víetnam? Sjómennskan er okkar 
hermennska; og sögurnar af sjónum 
eru okkar hetjusögur og andhetju-
sögur; ótal sögur um árabil, sem enginn 
hefur hirt um að grípa af einhverjum 
ástæðum. Vissulega eru ágætar undan-
tekningar frá þessu: Baltasar Kormákur 
með myndina Djúpið og Guðlaugur 
Arason með sína bráðfallegu bók Pela-
stikk, svo að eitthvað sé nefnt, og af eldri 
höfundum en Guðlaug má nefna Jónas 
Árnason, Ása í Bæ og síðast en ekki síst 
Jónas Stýrimann. Jón Atli sonur Jón-
asar bjó einmitt til það frábæra leikrit 
sem mynd Baltasars byggði á, en aðrir 
yngri höfundar hafa alveg stillt sig um 
að kynna sér og skrifa um þær Íslend-
ingasögur sem er að finna til sjós hér 
við land.

Kannski er þetta ein af ýmsum nötur-
legum birtingarmyndum kvótakerfisins 
og framsals á óveiddum fiski sem tíðkast 
hefur hér um árabil. Það hefur ekki bara 
tekið lífsbjörgina frá heilum byggðum 
heldur líka myndað rof milli þjóðar og 
kvótaeigenda; þjóðinni finnst sjávar-
útvegurinn ekki lengur koma sér við, 
og kvótaeigendurnir sjálfir hafa sumir 
gerst aflendingar í stað þess að vera í líf-
rænum tengslum við þjóðlífið.

Sjómannadagar

Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag

Þjóðinni 
finnst sjávar-
útvegurinn 
ekki lengur 
koma sér við, 
og kvóta-
eigendurnir 
sjálfir hafa 
sumir gerst 
aflendingar í 
stað þess að 
vera í líf-
rænum 
tengslum við 
þjóðlífið.
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Í dag
22.00 Sumarmessan  Sport
23.00 Panama - Bólivía  Sport
02.00 Argentína - Síle Sport 

19.30 Ísland - Liecht. Laugardalsv.

dagar í
EM 2016

http://www.seeklogo.net

Sex leikmenn íslenska 23 manna 
hópsins á EM í Frakklandi voru 
með íslenska 21 árs landsliðinu 
í úrslitakeppni EM U21 sem fór 
fram í Danmörku 2011. Það eru 
þeir Birkir Bjarnason, Jóhann 
Berg Guðmundsson, Gylfi Þór 
Sigurðsson, Aron Einar Gunn-
arsson, Kolbeinn Sigþórsson og 
Alfreð Finnbogason. Ísland tapaði 
fyrstu tveimur leikjum sínum á 
móti Hvíta-Rússlandi og Sviss en 
vann 3-1 sigur á Dönum í lokaleik 
riðilsins þar sem þeir 
Birkir Bjarnason og 
Kolbeinn Sigþórsson 
komust báðir á blað. 
Þeir sem báru fyrir-
liðabandið fyrir 
fimm árum, 
Bjarni Þór 
Viðarsson (2 
leikir) og Rúrik 
Gíslason (1 
leikur), komust 
ekki í EM-hópinn 
núna.

Pepsi-deild karla 

ÍBV - KR 1-0 
1-0 Bjarni Gunnarsson (86.). 
 
Valur - Stjarnan 2-0 
1-0 Nikolaj Hansen (20.), 2-0 Kristinn Freyr 
Sigurðsson (62.). 
 
Víkingur Ó. - Fylkir 1-0 
1-0 Björn Pálsson (90+3). 
 
Fjölnir - Víkingur R. 2-1 
1-0 Þórir Guðjónsson (84.), 2-0 Igor Jugovic 
(88.), 2-1 Alex Freyr Hilmarsson (90.). 
 
ÍA - Þróttur 0-1 
0-1 Aron Þórður Albertsson (90.). 
 
Breiðablik - FH 0-1 
0-1 Emil Pálsson (5.) 

Efri hluti 
FH  14 
Víkingur Ó.  14 
Fjölnir 13
ÍBV  13 
Breiðablik  12 
Stjarnan 11 

Neðri hluti 
Valur  10
KR  9 
Víkingur R. 8 
Þróttur  7 
ÍA  4 
Fylkir 2

Undankeppni EM 

Þýskaland - Ísland 33-21 
Þýskaland - markahæstar: Saskia Lang 6, 
Kim Naidzinavicius 5, Ewgenija Minevskaja 
4, Xenia Smits 3. 
Varin skot: Clara Woltering 11, Dinah 
Eckerle 5.  
Ísland - markahæstar: Solveig Lára Kjærne-
sted 4, Karen Knútsdóttir 4/3, Steinunn 
Hansdóttir 3, Hrafnhildur Hanna Þrastar-
dóttir 3, Thea Imani Sturludóttir 3. 
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 8, Berg-
lind Íris Hansdóttir 2.

4

Það var létt yfir reynsluboltanum Eiði Smára Guðjohnsen á landsliðsæfingu. Hann gæti spilað sinn síðasta landsleik á Laugardalsvellinum í kvöld. FRéttABLAðið/HANNA

Fótbolti Íslensku þjóðinni gefst 
tækifæri til að kveðja karlalands-
liðið áður en það fer á EM þegar 
Ísland  mætir Liechtenstein í vin-
áttulandsleik á Laugardalsvelli í 
kvöld.

Þetta er ekki einungis síðasti leik-
ur íslenska liðsins fyrir EM heldur 
einnig kveðjuleikur Lars Lagerbäck 
sem lætur sem kunnugt er af störf-
um eftir EM í Frakklandi og Heimir 
Hallgrímsson tekur einn við liðinu.

„Ég myndi halda að það væri erf-
iðara að hætta með lið sem gengur 
vel. Þetta var erfið ákvörðun, jafn-
vel þótt við hefðum skipulagt þetta 
svona,“ sagði Lagerbäck á blaða-
mannafundi á Laugardalsvelli í gær.

„Það hefur verið dásamlegt að 
starfa með þessum hópi, leik-
mönnum og starfsliði. Þetta var ekki 
auðveld ákvörðun en ég er ekkert að 
yngjast eins og ég hef áður sagt. Ég 
held að þetta sé rétti tíminn til að 
stíga frá borði og veit að liðið verður 
í góðum höndum hjá Heimi,“ bætti 
Svíinn við.

Íslenska liðinu hefur ekki gengið 
vel í vináttulandsleikjum eftir að 
undankeppni EM lauk og síðast á 
miðvikudaginn tapaði Ísland 3-2 
fyrir Noregi í Ósló. Heimir segir að 
úrslitin í þeim leik breyti engu um 
undirbúning íslenska liðsins fyrir 
EM sem hefst á föstudaginn.

„Það hefur ekkert breyst í undir-
búningnum þótt við höfum ekki 
spilað eins góðan leik gegn Nor-
egi og við ætluðum að gera. Planið 
fyrir þennan leik hefur ekkert 
breyst eftir tapið í Noregi. Það sem 
við höfum sagt áður stendur,“ sagði 
Heimir á blaðamannafundinum í 
gær. Að hans sögn er mikilvægast 
að gefa þeim leikmönnum sem hafa 
spilað lítið upp á síðkastið spiltíma 
til að koma þeim í leikform fyrir 
stóra sviðið í Frakklandi.

„Það eru ákveðnir leikmenn sem 
þurfa spiltíma og að komast í leik-
form. Það sást í leiknum gegn Nor-
egi að leikmenn voru kannski ekki 
í sínu besta ástandi,“ sagði Heimir 
sem greindi einnig frá því að Kári 
Árnason myndi ekki spila með í 
kvöld vegna flensu. Aðrir eru klárir í 
bátana, þ. á m. Birkir Bjarnason sem 
æfði ekki með liðinu á föstudag og 
laugardag.

Fyrirliðinn Aron Einar Gunnars-
son er einn þeirra leikmanna sem 
lítið hafa spilað að undanförnu og 
virkaði frekar ryðgaður í Noregs-
leiknum. Hann segist þó allur vera 
að koma til.

„Það er mikilvægt að fá mínútur, 
m.a. fyrir mig. Það er langt síðan ég 
spilaði síðast leik en svo fékk ég 80 
mínútur á Noregi og það gekk vel, 
þótt ég hafi ekki átt neitt sérstakan 

leik,“ sagði Aron sem hefur verið að 
glíma við meiðsli í ökkla. Hann er 
hissa á því að það sé ekki enn upp-
selt á leikinn en að sögn Ómars 
Smárasonar, fjölmiðlafulltrúa KSÍ, 
var búið að selja 7.500 miða í gær. 
Laugardalsvöllurinn tekur um 
10.000 manns í sæti.

„Ég er hissa á því. Lars er að kveðja 
og þetta gæti verið síðasti leikur 
Eiðs Smára á Laugardalsvellinum. 
Mér finnst það svolítið skrítið en 
allt í góðu. Fólk er kannski að spara 
fyrir Frakkland,“ sagði Aron. Þrátt 
fyrir að ekki sé uppselt á leikinn í 
kvöld sagði Heimir að íslenska liðið 
væri þakklátt fyrir þann stuðning 
sem það hefur fengið.

„Við erum ákaflega  þakklátir 
fyrir allan þennan stuðning sem 
við höfum fengið. Þetta er kannski 

ekki mest sexí leikur sem við höfum 
spilað hérna. Við erum ekki von-
sviknir með stuðninginn sem við 
höfum fengið, langt frá því,“ sagði 
Eyjamaðurinn og Eiður Smári bætti 
því við að einhvern tímann hefði 
það talist gott að fá 7.500 manns 
á völlinn. Eiður Smári er elsti og 
reyndasti leikmaðurinn í íslenska 
hópnum og hefur spilað fjölda leikja 
á Laugardalsvellinum. Hann segir 
það alltaf sérstaka upplifun.

„Þótt þetta sé ekki fallegasti eða 
stærsti völlur sem maður hefur 
spilað á, þá er eitthvað sérstakt 
við hann; sagan sem fylgir honum 
og sagan sem ég hef átt hér,“ sagði 
Eiður um Laugardalsvöllinn sem 
hann hefur spilað svo marga lands-
leiki á. Hann segir að það sé einstakt 
að vera á leið á EM, 20 árum eftir að 
hann spilaði sinn fyrsta landsleik.

„Eftir því sem þú eldist áttar þú 
þig á að það hefur aðra og meiri 
merkingu að spila fyrir landsliðið 
þitt en en eitthvert annað lið. Þetta 
hefur verið löng leið, sannkölluð 
rússíbanareið. Það hafa verið hæðir 
og lægðir í þessu en það er frábært 
að vera á leið á EM undir lok lands-
liðsferilsins,“ sagði Eiður Smári 
sem segist ekki vera búinn að taka 
ákvörðun um hvort hann leggi 
landsliðsskóna á hilluna eftir EM. 
ingvithor@365.is

Planið hefur ekkert breyst þrátt 
fyrir tapið í Noregsleiknum
Lars Lagerbäck stýrir íslenska landsliðinu í síðasta sinn á Laugardalsvellinum þegar það mætir Liechten-
stein í vináttulandsleik í kvöld. Sem fyrr er lykilatriðið að koma mönnum í leikform fyrir EM í Frakklandi.

 Þótt þetta sé ekki 
fallegasti eða stærsti 

völlur sem maður hefur 
spilað á, þá er eitthvað 
sérstakt við hann. 
 Eiður Smári Guðjohnsen

Miðverðirnir í Pepsí 
hljóta að vera með samning 
við höfuðverkjatöflur! 
Virðist vera eina leikplanið í 
deildinni að negla fram 
#pepsi365
Andri Júlíusson
@andrijull
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HLAUPA Í SUMAR?

ALLT FYRIR 
HLAUPIN!

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

PROTOUCH RUNTASTIC
Hlaupajakki úr Dry Climalite efni með 
góðri öndun. Vindheldur og vatnsvarinn.
Dömu- og herrastærðir.

6.490
FRÁBÆRT 

VERÐ!

ÆTLAR ÞÚ AÐ

Box Sem kunnugt er lést hnefaleika-
maðurinn Muhammad Ali á föstu-
daginn, 74 ára að aldri. Dánarorsök 
Alis var ígerð en hann glímdi við 
veikindi í öndunarfærum síðustu 
dagana sem hann lifði.

Það eru eflaust ekki margir 
Íslendingar sem hittu Ali, hvað þá 
að eiga mynd af sér með honum. 
Það getur Atli Eðvaldsson, fyrrver-
andi landsliðsfyrirliði og -þjálfari í 
knattspyrnu, hins vegar sagt.

Myndin hér var tekin 15. sept-
ember 1984 á heimavelli Fortuna 
Düssel dorf, í hálfleik á leik liðsins 
gegn Eintracht Braunschweig í 
þýsku úrvalsdeildinni.

„Mig minnir að á þessum tíma 
hafi Ali verið að kynna box á vegum 
Alþjóðahnefaleikasambandsins um 
allan heim,“ sagði Atli í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Hann kom Düsseldorf yfir á 27. 
mínútu en gestirnir jöfnuðu metin 
11 mínútum síðar. Það var svo í 
hálfleik sem hann hitti meistarann 
sjálfan.

„Hann sá leikinn hjá okkur. 
Með okkur á myndinni eru forseti 
borgar stjórnar í Düsseldorf og for-
seti félagsins. Þeir eru að taka á móti 
honum og þegar ég er að koma aftur 
inn á völlinn kynna þeir mig fyrir 
honum. Við spjölluðum í 3-4 mín-
útur og þá voru myndirnar teknar,“ 
sagði Atli. En hvað fór þeim í milli?

„Það var æðislegt að hitta hann. 
Ég sagði við hann „great honour“. 
Og hann svaraði: „I am the grea-

test.“ Ég man ekki eftir öllu sem 
við sögðum en hann talaði um að 
hann væri mestur og væri að kynna 
boxið.“

Á þessum tíma var Ali nýbúinn að 
leggja hanskana á hilluna eftir frá-
bæran feril og var enn í flottu formi.

„Þú sérð hvers konar skrokkur 
þetta er. Ég þótti ágætlega stór 
miðað við fótboltamann en er eins 
og smá peð við hliðina á honum,“ 
sagði Atli. Þetta sama ár, 1984, 
greindist Ali með Parkinson-sjúk-
dóminn. Atli segir að hann hafi ekki 

tekið eftir einkennum sjúkdómsins 
hjá Ali.

„Ég tók ekkert eftir því. Hann var 
í fínum gír,“ sagði Atli sem segir 
Ali einn merkasta íþróttamann 
sögunnar.

„Það tekur enginn af honum að 

hann var þrefaldur heimsmeistari. 
Hann var alltaf skemmtilegastur og 
það er enginn íþróttamaður sem 
var hægt að vitna oftar í. Allt sem 
hann sagði var fyndið og hann var 
leikari. Hann var ótrúlegur,“ sagði 
Atli að lokum. ingvithor@365.is

Þegar Atli hitti Muhammad Ali
Atli Eðvaldsson varð þess heiðurs aðnjótandi að hitta hnefaleikagoðsögnina Muhammad Ali á meðan hann lék með Fortuna Düssel-
dorf í Þýskalandi. Atli segir að það hafi verið mikil upplifun að hitta þennan merka mann sem kvaddi þennan heim á föstudaginn.

Atli Eðvaldsson og Muhammad Ali bregða á leik í hálfleik í viðureign Fortuna Düsseldorf og Eintracht Frankfurt á heimavelli Fortuna árið 1984.
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Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar og dóttir,

Sigríður Gísladóttir
Eyjaseli 4, Stokkseyri,

lést á Landspítalanum  
þriðjudaginn 31. maí. 

Útför hennar fer fram frá Stokkseyrarkirkju 
miðvikudaginn 8. júní kl. 13.00.

Sigurður Viggó Gunnarsson
Viggó Már Sigurðsson

Unnar Ólafur Sigurðsson
Margrét Rún Sigurðardóttir
Gísli Rúnar Guðmundsson

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Guðrún Jónsdóttir
(Unna)

lést á hjúkrunarheimilinu Nesvöllum, 
Reykjanesbæ, fimmtudaginn 2. júní.

Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju  
þriðjudaginn 14. júní kl. 13.00.

Þorsteinn Eggertsson Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir
Guðfinna Jóna Eggertsdóttir Sigvaldi Hrafn Jósafatsson
Jón Þorkels Eggertsson Hólmfríður Guðmundsdóttir
Guðrún Eggertsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Arndís Kristinsdóttir 
Herjólfsgötu 36, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu 30. maí. Útförin 
fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

miðvikudaginn 8. júní klukkan 13.00.

Kristinn Sverrisson Ingunn Pétursdóttir 
Tryggvi Sverrisson Sigríður Valdimarsdóttir 
Sólveig Sverrisdóttir Jón Páll Hallgrímsson 
Rósa Sigurjónsdóttir Ingþór Guðmundsson 
Júlíus Sigurjónsson Sigurbjörg Hjálmarsdóttir 

börn og barnabörn. 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

 
Jón Skaftason

fyrrv. alþingismaður og sýslumaður,
Sunnubraut 8, Kópavogi,

 
lést 3. júní. Jarðarförin fer fram frá 

Kópavogskirkju föstudaginn 10. júní 
kl. 13.00.

Hólmfríður Gestsdóttir
Gestur Jónsson             Margrét Geirsdóttir
Helga Jónsdóttir
Skafti Jónsson               Kristín Þorsteinsdóttir
Gunnar Jónsson           Kristín Þórisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Samfélag Jóhannes V. Reynisson, for-
svarsmaður Bláa naglans, vill fá íslensku 
þjóðina í lið með sér til þess að setja 
heimset í dýrustu veiðiögnum heims. 
Hann vill hvetja þjóðina til að safna 52 
milljónum króna fyrir þremur flugum 
sem útbúnar hafa verið fyrir verkefnið, 
að nafni Blue Fighter, Pink Hope, og 
Victory. Peningarnir yrðu svo nýttir til 
að kaupa þrjú blóðrannsóknatæki sem 
gefin yrðu Landspítalanum til að nýta 
sér við krabbameinsrannsóknir. Tækin 
kosta samanlagt 72 milljónir króna en 
búið er að safna rúmum nítján millj-
ónum.

„Ég er búinn að hafa samband við 
Heimsmetabókina og við stefnum að 
því að hefja söfnunina þegar Evrópu-
meistaramótið byrjar og slútta henni 
þegar það er búið,“ segir Jóhannes og 
bætir við: „Við gætum hugsanlega átt 
Evrópumeistara í knattspyrnu en með 
þessu gætum við öll átt hlutdeild í að 
verða heimsmeistarar og eiga dýrustu 
flugur heims.“

Jóhannes segir að flugurnar hlytu þá 
að verða öflugustu flugur í heimi líka.

Hann segir framtíð krabbameinsrann-
sókna snúast um blóðið. „Á síðasta ári 
voru Bretar að fylgjast með konu sem var 
með breytingar á kjarnsýrum sem fóru í 
blóðið og þeir vissu að sýrurnar komu 
frá brjóstinu. Átta mánuðum síðar kom 
meinið fram í brjóstinu. Það segir manni 
eitt: Þegar þú ert búinn að skynja breyt-

ingarnar í blóðinu er hugsanlega hægt 
að gera við þennan litningagalla áður en 
meinið myndast,“ segir Jóhannes.

„Lið sem er í fremstu línu í krabba-
meinsrannsóknum er fjársvelt varðandi 
tæki, það er þetta sem Blái naglinn er að 
snúa sér að. Fólkinu sem er í fremstu víg-
línu. Að það hafi nóg af tækjum og fjár-
magni til að athafna sig,“ segir Jóhannes. 
thorgnyr@frettabladid.is

Vill að Íslendingar kaupi 
veiðiflugur á 52 milljónir
Jóhannes V. Reynissonm, forsvarsmaður Bláa naglans, vill fá Íslendinga með sér í lið til 
að safna 52 milljónum króna til að kaupa þrjár veiðiflugur sem yrðu þær dýrustu í heimi. 
Allur ágóðinn yrði nýttur til að kaupa þrjú ný blóðrannsóknatæki fyrir Landspítalann. 

Jóhannes V. Reynisson, forsvarsmaður Bláa naglans, með flugurnar sem gætu orðið þær dýrustu í heimi. FRéttaBlaðið/VilHelM

Flugurnar Blue Fighter, Pink Hope, og Victory. FRéttaBlaðið/VilHelM

Við gætum hugsanlega 
átt Evrópumeistara í 

knattspyrnu en með þessu 
gætum við öll átt hlutdeild í að 
verða heimsmeistarar og eiga 
dýrustu flugur heims.

Merkisatburðir

Þ ETTA  g E R ð i sT :  6 .  J ú n í  1 9 4 4

Innrásin í Normandí

1523 Gústaf Vasa er kosinn konungur Svíþjóðar.
1584 Guðbrandsbiblía er gefin út á Hólum.
1644 Mansjúríumenn hertaka Peking.
1654 Karl 10. Gústaf tekur við embætti 
Svíakonungs.
1859 Nýlendan Queensland er stofn-
uð í Ástralíu.
1915 Íþróttafélagið Þór er stofnað 
á Akureyri
1925 Walter Percy Chrysler stofnar 
bílafyrirtækið Chrysler.
1933 Fyrsta bílabíóið er opnað í New 
Jersey í Bandaríkjunum.
1946 NBA-deildin í körfubolta er stofnuð.
1982 Ísrael gerir innrás í Líbanon.

„innrásin er gerð í norður-Frakkland og 
hafa hersveitir Bandamanna verið settar 
á land í normandí, við signuósa og víðar. 
Flugher Bandamanna veitir landgöngu-
hersveitunum öflugan stuðning og komið 
hefur til átaka milli flota bandamanna og 
þýska flotans í Ermarsundi.“

svona hljómaði forsíðufrétt Morgun-
blaðsins þann 6. júní árið 1944 þegar 
Bandamenn gerðu innrás í normandí 

og brutust inn fyrir línur þýskra nasista.
Orrustan um normandí er enn 

stærsta innrás sögunnar af hafi þar sem 
nær þrjár milljónir hermanna fóru yfir 
Ermarsund.

Nærri þrjár milljónir manna 
fóru yfir Ermarsund í innrásinni 
í Normandí.
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Þriðjudagur Miðvikudagur

þrautir
1

6 7 8
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13
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16

18

21
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17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. þó 
6. mannþvaga 
8. skip 
9. mjöl 
11. jákvætt svar 
12. húrra 
14. tappi 
16. átt 
17. kann 
18. tré 
20. bókstafur 
21. æfa

LÓÐRÉTT
1. magi 
3. frá 
4. olíusósa 
5. hyggja 
7. sérgrein 
10. þunnur 
vökvi 
13. stjörnumerki 
15. bakhluti 
16. neitun 
19. karlkyn

LÁRÉTT: 2. samt, 6. ös, 8. far, 9. mél, 11. jú, 12. bravó, 
14. spons, 16. nv, 17. get, 18. eik, 20. sé, 21. iðka.
LÓÐRÉTT: 1. vömb, 3. af, 4. majónes, 5. trú, 7. sér-
svið, 10. lap, 13. vog, 15. stél, 16. nei, 19. kk.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung

La
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n 
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↓
 

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

veðurspá Mánudagur

MIÐASALA TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU. 

NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

„SANNKALLAÐIR SVIÐSTÖFRAR!“
 - THE SUNDAY TELEGRAPH 

HARPA11. &12. JÚNÍ

TRYGGÐU ÞÉR AFSLÁTTINN Á WWW.TIX.IS/FBL
GILDIR AF ÖLLUM VERÐUM Á ALLAR SÝNINGAR.

20%
AFSLÁTTUR FYRIR LESENDUR

FRÉTTABLAÐSINS!

LAusn:

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Haraldur? Hvar 
ertu? Þú ert 

ekkert að spila 
golf, er það?

Ég er 
reyndar 

einmitt að 
gera það!

Já, en bíddu …
ætluðum 

við ekki að 
gróðursetja 

morgunfrúrnar 
 í dag?

Nei. Það var 
þín hugmynd 
og þitt plan! 
Ég valdi að 
spila golf!

Jæja …
Ekkert jæja neitt! 

Nú skal ég sko 
seg ja þér eitt, 
Selma! Og það 
gæti hreinlega 

komið þér aldeilis 
á óvart en ég, 

Haraldur, 
er með …

PUNG! ÉG ER 
MEÐ PUNG!

Þú heldur það 
vinur … hann 

verður horfinn 
um leið og 

rennur af þér.

Ég skil sko ekki af hverju 
fólk er svona sjúkt í að 

eiga kommóður og skápa …

Fyrst tek ég tann-
þráðinn og vef 

honum um þessa 
tvo fingur hér.

Svo opnar maður munninn 
mjög mikið.

Ekki alveg svona mikið 
kannski, Solla mín.

Skilur þú 
kannski núna 
hvers vegna 
ég er með 
allar mar-
traðirnar?!
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1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

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

6 1 9 3 2 7 4 5 8

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

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

2 3 8 5 6 1 9 7 4

9 4 6 7 2 8 5 3 1

7 5 1 9 3 4 6 2 8

3 1 9 4 5 6 7 8 2

4 7 5 2 8 3 1 9 6

6 8 2 1 7 9 3 4 5

5 9 3 6 4 2 8 1 7

8 6 4 3 1 7 2 5 9

1 2 7 8 9 5 4 6 3

2 9 5 8 1 6 3 4 7

7 1 8 9 4 3 6 2 5

3 4 6 2 7 5 8 9 1

5 7 4 1 8 2 9 3 6

8 6 9 3 5 4 7 1 2

1 2 3 6 9 7 4 5 8

6 5 7 4 2 9 1 8 3

9 3 1 5 6 8 2 7 4

4 8 2 7 3 1 5 6 9

3 9 5 4 1 6 7 2 8

8 4 2 7 9 3 6 1 5

1 6 7 8 2 5 9 3 4

9 2 3 1 7 4 8 5 6

4 8 6 9 5 2 1 7 3

5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

Besta veðrið verður að finna á Norður- og Austurlandi því þar verður bæði 
bjartast og hlýjast. Veður verður þó ágætt sunnan- og vestanlands, en 
kannski fullmikið af skýjum á himni fyrir sólþyrsta Íslendinga.

Einar Hjalti Jensson (2.370) átti leik gegn Jó-
hanni Ingvasyni (2.142)  á Íslandsmótinu í skák 
sem fram fer í Tónlistarskóla Seltjarnarness. 
Hvítur á leik
17. Bxe4! fxe4 18. Hxe4 Dc5 19. Hxe6+! 
fxe6 20. Dg6+ Ke7 21. Dh7+ Ke8 22. Dg6+ 
Ke7 23. Dh7+ Ke8 24. Dxb7 og hvítur vann 
skömmu síðar.  Mikil spenna er á mótinu en 
frídagur er í dag.
www.skak.is Allt um Íslandsmótið. 
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THE NICE GUYS 10:30 FORSÝNING

WARCRAFT 5:30, 8, 10:20

TMNT 2 5:30

TMNT 2 3D 8

MONEY MONSTER 10:10

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:30

BAD NEIGHBORS 2 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:30

FORSÝNING

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

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

- EMPIRE ONLINE

Ársfundur  UNICEF

Ársfundur UNICEF á Íslandi verður  haldinn  
á Þjóðminjasafni Íslands, fimmtudaginn 9. júní, kl 10-11. 

Allir velkomnir.

 HÁDEGISTÓNLEIK AR
ÁST OG ÁRÆÐNI

INGIBJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR SÓPRAN
ÁSTRÍÐUR ALDA SIGURÐARDÓTTIR PÍANÓ

Þriðjudag 7. júní · kl. 12.15 · Norðurljósasal Hörpu
Aðgangseyrir: 1.500 kr. 

Frítt inn fyrir eldri borgara, öryrkja og námsmenn

Flutt verða sönglög
og aríur eftir Rossini, 
Puccini o.fl.

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8
MOTHER’S DAY   KL. 10:30

TMNT 2 3D   KL. 6 - 8:30
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D VIP   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30

TMNT 2 3D   KL. 5:40 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45 - 10:40
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:20

TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 4 - 6:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 9

TMNT 2 3D   KL. 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 8
WARCRAFT 2D   KL. 10:30

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI 95%

EGI

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

BONHAM CARTER WASIKOWSKA

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

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

Mánudagur 6. júní 2016
Tónlist
Hvað?  Bubbi Morthens 60 ára
Hvenær?  20.30
Hvar?  Eldborgarsalur Hörpu
Bubbi Morthens er orðinn 60 ára 
og af því tilefni blæs hann að sjálf-
sögðu til risatónleika í Hörpu. Ef 
mið er tekið af tónleikunum sem 
Bubbi hélt þegar hann varð fimm-
tugur má af því leiða að þetta verði 
ákveðin flugeldasýning og að góðir 
gestir komi til að styðja karlinn. 
Miðaverð er frá 6.900 og upp í 
19.900.

Hvað?  Útgáfutónleikar Axel O og Co.
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bryggjan brugghús
Í tilefni þess að Axel O og Co. hafa 
gefið út sína fyrstu plötu, Open 
Road, munu þeir spila á útgáfu-
tónleikum í kvöld á Bryggjunni. 

Aðgangur ókeypis og auðvitað 
verður hægt að kaupa frumburð-
inn á staðnum.

Hvað?  Ellert trúbador
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar
Ellert trúbador heldur uppi fjörinu 
á þeim ameríska í kvöld. Það er 
náttúrlega ótrúlega ljúft að byrja 
vikuna á bjór og gítarspili.

Hvað?  Alþjóðlega tónlistarakademían
Hvenær?  18.00
Hvar?  Harpa
Námskeið og tónlistarhátíð 
í Hörpu. Þarna verða einka-
tímar, masterklassar og alls kyns 
önnur leiðsögn auk þess 
sem nemendur fá að 
spila á tónleikum sem 
almenningur getur 
svo keypt sig inn á. 
Námskeiðin hefjast 
í dag en opnunar-
tónleikarnir verða 
svo 8.  júní.

Uppákomur
Hvað?  Litaland – Leikhópurinn 
Lotta
Hvenær?  18.00
Hvar?  Þríhyrningur, Grundarfirði
Leikhópurinn Lotta verður að 
skemmta börnum og fullorðnum 
á Grundarfirði í dag. Miðaverð er 
1.900 krónur.

Hvað?  21:07
Hvenær?  20.00
Hvar?  Frystiklefinn, Rifi
Spennandi gamanleikrit um geim-
verulendinguna á Snæfellsjökli 
1993. Miðaverð 2.900 krónur.

Hvað?  Meet the Natives
Hvenær?  13.00
Hvar?  Dósaverksmiðjan
Þriggja tíma viðburður fyrir 
útlendinga til að kynnast íslenskri 
tungu og menningu.

Listasýningar
Hvað?  Bjarnakonurnar

Hvenær?  12.00
Hvar?  Gallerí Hún og 

Hún
Karin Leening 

verður með verk 
sín til sýnis í 
Gallerí Hún og 
Hún.

Hvað?  Samkoma 
handan Norðan-

vindsins

Hvenær?  12.00
Hvar?  Skaftfell, Seyðisfirði
Sumarsýning Skaftfells þar sem 
góður hópur ungra listamanna, 
bæði innlendra og erlendra, sýnir 

verk sín. Sýningin verður opin 
fram í september.

Hvað?  Transcendence
Hvenær?  12.00
Hvar?  Lækningaminjasafn Íslands
Síðasti séns til að sjá innsetningu 
Hildar Yeoman þar sem saman 
er teflt hönnun, ljósmyndun og 
myndlist til að mynda stemmingu 
sem er á mörkum svefns og vöku.

Hvað?  Mannfélagið
Hvenær?  12.00

Hvar?  Listasafn Reykjanesbæjar
Nú stendur yfir sýning í Listasafni 
Reykjanesbæjar þar sem 21 lista-
maður sýnir verk sín, flest mál-
verk, sem eiga öll sameiginlegt að 
vinna með mannleg samskipti.

Hvað?  Forynjur, ævintýri og fíflagangur
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarbókasafn, Grófinni
Sýning Þóreyjar Mjallhvítar þar 
sem eru til sýnis ýmis verk eftir 
listakonuna í myndasögudeild 
bókasafnsins.

Leikhópurinn Lotta verður á Grundarfirði í dag með sýninguna Litaland.

Bubbi Morthens á stórafmæli og 
verður með tónleika í Hörpunni  
af því tilefni
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Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
Lífið hjá Hómer og Marge Simpson 
gengur sinn vanagang en ekki líður 
sá dagur að þau eða börnin, Bart, 
Lísa og Maggie, rati ekki í vandræði! 
Fjölskyldan býr í bænum Spring-
field þar sem ekki er þverfótað fyrir 
furðufuglum. Ævintýri Simpson-
fjölskyldunnar eru með vinsælasta 
sjónvarpsefni allra tíma. 
07.20 Two and a Half Men 
07.45 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
Skemmtilegur spjallþáttur með 
hinni einu og sönnu Ellen De-
Generes 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 nær að skapa 
einstakt andrúmsloft í salnum sem 
skilar sér beint til áhorfenda sem 
sitja heima í stofu. 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The 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 American Idol 
14.25 American Idol 
15.50 ET Weekend 
16.35 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.10 Friends 
19.35 The Goldbergs 
Gamanþáttaröð sem gerist á níunda 
áratug síðustu aldar og fjallar um 
fjöruga fjölskyldu sem er ekki alveg 
eins og fólk er flest. Sögumaðurinn 
er 11 ára sem tekur allt sem fram 
fer á heimilinu upp á myndbands-
upptökuvél og rifjar upp sögur af 
yfirþyrmandi móður, skapstyggum 
föður, uppreisnargjarnri eldri systur, 
stressuðum eldri bróður og svölum 
afa. 
20.15 Brother vs. Brother (4.6) 
21.00 Lóa Pind. Battlað í borginni 
(5.5) Spennandi ný þáttaröð Lóu 
Pind sem hefur í vetur fylgst með 
fimm kraftmiklum ungmennum 
af erlendum uppruna æfa sig fyrir 
danskeppni. 
22.00 Outlander 
Magnaðir og sjóðheitir þættir sem 
fjalla um hjúkrunarkonuna Claire 
sem tók þá ákvörðun í síðustu 
þáttaröð að fara ekki til baka til síns 
tíma og dvelja heldur með róman-
tíska eldhuganum sínum, Jamie en 
þau féllu hvort fyrir öðru þrátt fyrir 
mikið mótlæti. Eftir nauman flótta 
undan illvirkjanum Jack Randall 
þá liggja leiðir þeirra tímabundið 
til Parísar þar sem þau áforma að 
breyta gangi sögunnar en yfirvof-
andi er blóðug sjálfstæðisbarátta 
Skota gegn Bretaveldi. 
23.00 Game of Thrones (7.10) 
Sjötta þáttaröðin um hið magnaða 
valdatafl og blóðugu valdabaráttu 
sjö konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne. 
23.50 Vice 4 
00.20 Veep 
01.00 The Detour 
01.15 Rush Hour 
02.00 Murder in the First 
02.40 Covert Affairs 
03.25 Crimes That Shook Britain 
04.15 Rush 
04.55 A.D.: Kingdom and Empire 
05.40 A.D.: Kingdom and Empire 
06.25 The Brink 
07.00 Ballers

10.35 Ocean’s Eleven 
12.30 Diana 
14.20 The Last Station 
16.15 Ocean’s Eleven 
18.10 Diana 
20.05 The Last Station 
Söguleg mynd um rithöfundinn 
Tolstoy og eiginkonu hans. Í 
skrifum sínum lagði hann lítið upp 
úr veraldlegum gæðum en meira 
upp úr andlegum hugsjónum. 
Hann varð þó bæði auðugur og 
frægur sem var á skjön við það 
sem hann var talsmaður fyrir. Með 
aðalhlutverk fara Helen Mirren, 
James McAvoy og Christopher 
Plummer. 
22.00 Let’s Be Cops 
23.45 The Wolverine 
Hörkuspennandi mynd frá 2013 
með Hugh Jackman í aðalhlut-
verki. Gamall kunningi Wolverine 
kallar hann til Japans en þar lendir 
hann í lífshættulegum aðstæðum 
og neyðist til að horfast í augu við 
eigin djöfla. 
01.50 Homesman 
03.50 Let’s Be Cops

16.10 Lottóhópurinn 
17.10 Eyðibýli 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.23 Unnar og vinur 
18.45 Fisk í dag 
19.00 Fréttir 
19.15 Veður 
19.20 Ísland - Liechtenstein 
21.30 Danskt háhýsi í New York 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Kynningar frambjóðenda - 
Forsetakosningar 2016 
22.25 Golfið 
22.55 Brynhildur Þorgeirsdóttir 
23.40 Gungur 
00.05 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 The Good Wife 
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 Limitless 
21.45 Heroes Reborn 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Girlfriends’ Guide to Divorce 
00.35 Madam Secretary 
01.20 Elementary 
02.05 Limitless 
02.50 Heroes Reborn 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

08.00 The Memorial Tournament 
14.00 Inside the PGA Tour 2016 
14.25 The Memorial Tournament 
20.25 PGA Tour 2016 - Highlights 
21.20 Golfing World 2016 
22.10 Champions Tour Highlights 
2016 
23.05 PGA Tour 2016 - Highlights

07.00 Sumarmessan 
07.35 Golden State - Cleveland 
09.25 Breiðablik - FH 
11.15 Pepsímörkin 2016 
12.50 Jamaíka - Venesúela 
14.30 Mexíkó - Úrúgvæ 
16.10 Sumarmessan 
16.45 Golden State - Cleveland 
18.35 Breiðablik - FH 
20.25 Pepsímörkin 2016 
22.00 Sumarmessan 
22.50 Panama - Bólivía 
01.10 Sumarmessan 
01.55 Argentína - Chile

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 The Lego Movie

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
LET´S BE COPS
Góðir vinir ákveða að klæða
sig upp sem lögreglumenn fyrir
búningapartí, málið tekur nýja
stefnu þegar þeir fá fyrir
tilviljun alvöru lögreglumál upp
í hendurnar.

 | 21:40
OUTLANDER
Sjóðheitir þættir sem fjalla um
hjúkrunarkonuna Claire sem er
á tímaflakki og tók ákvörðun í
síðustu þáttaröð að fara ekki
til baka til síns tíma.

 | 19:55
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.

 | 20:40
BATTLAÐ Í BORGINNI
Lóa Pind hefur í vetur fylgst með fimm kraftmiklum ung-
mennum af erlendum uppruna æfa sig fyrir danskeppni, þar
sem bestu streetdansunglingar sem Ísland á, battla til sigurs.
Ekki missa af lokaþættinum. 

 | 22:35
GAME OF THRONES
Sjötta þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og blóðuga
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar
vilja þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti,
The Iron Throne.
  

LOKAÞÁTTUR!

EKKI MISSA AF!

10.24 
14.24
18.24 
Svampur 
Sveinsson 

21:00

23:00

22:00

20:15
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Þú finnur nýja EM-tilboðsbæklinginn 
á www.husgagnahollin.is

www.husgagnahollin.is 
558 1100

EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Grátt 
eða dökkgrátt áklæði. Stærð: 330 × 265 × 78 cm. 
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði.

 335.990 kr. 
 419.990 kr.

EM-STÓLLINN FRÁ

ADAM
Stílhreinn La-Z-Boy  
hægindastóll.
Fáanlegur í leðri og áklæði.
Leðurútgáfan fáanleg bæði  
rafdrifin og án rafmagns.
Stærð: B: 82 × D: 98 × H: 104 cm

ADAM Í ÁKLÆÐI

 97.990 kr.  
 139.990 kr.

ADAM í leðri

 132.990 kr.  
 189.990 kr.
ADAM rafdrifinn í leðri

 216.990 kr.  
 309.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga.  
Dökk og ljósgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 245 × 163 × 78 cm

AFSLÁTTUR
40%
EM-TILBOÐ

 149.990 kr. 
 249.990 kr.

Hafðu það smart ...

… með smávöru úr Höllinni

NÚ ER VEISLA 
Í HÖLLINNI

Ef einungis er litið á hagnað 
fyrirtækjanna er þetta engin 
samkeppni; Nike trónir 
á toppnum og Adidas er í 
órafjarlægð. Árið 2015 var 

markaðsvirði Nike um 86 milljarðar 
dollara á meðan markaðsvirði Adi-
das var 17 milljarðar. Stærstur hluti 
hagnaðar fyrirtækjanna kemur frá 
sölu á íþróttaskóm – en sá markaður 
er talinn vera um 55 milljarða dollara 
virði og hann stækkar stöðugt.

Ein helsta ástæðan fyrir yfirburð-
um Nike er sú að fyrirtækið er banda-
rískt, en bandaríski markaðurinn er 
sá stærsti, og er með yfir 600 hönnuði 
í vinnu á meðan hið þýska Adidas er 
með um 200 hönnuði sem eru flestir 
staðsettir í þýska verksmiðjubænum 
Herzogenaurach, langt frá hugum 
amerískra íþróttamanna og aðdá-
enda. Nike á algjörlega markaðinn 
fyrir körfubolta, hafnabolta og amer-
ískan fótbolta.

Hins vegar virðist Adidas vera að 
sækja í sig veðrið. Þýska fyrirtækið er 
til að mynda miklu vinsælla á sam-
félagsmiðlum og hefur töluvert stærri 
nöfn á sínum snærum þegar kemur 
að götutísku. Yeezy-línan hans Kanye 
West fer um heiminn eins og storm-
sveipur og Yeezy Boost skórnir seljast 
upp á nokkrum sekúndum. Adidas 
hefur fjárfest í markaðsmálum, ráðið 
til sín íþróttamenn og stórstjörnur 
auk þess sem fyrirtækið er að vinna 
í að flytja hönnunarteymi til Banda-
ríkjanna.

Adidas  er að fjárfesta til lang-
tíma  og reyna að verða svalara en 
Nike og byggja orðspor merkisins 
upp á ný. Áhugafólk um tísku fylgist 
spennt með þessari samkeppni, enda 
eru ávextir hennar aukinn metnaður 
þessara risa á markaðnum til að fram-
leiða enn flottari fatnað. 
stefanthor@frettabladid.is

Adidas eða Nike?
Risarnir í heimi íþróttafatnaðar hafa lengi barist um hylli fólks og 
hafa farið í og úr tísku til skiptis í fleiri ár. Arnar Freyr úr Úlfur Úlfur 
og Emmsjé Gauti fara yfir af hverju þeirra uppáhalds merki er best.

Emmsjé Gauti - Nike
„Í fyrsta lagi finnst mér Nike svo 
nett því að ég er óvart með Nike-
laga ör á hausnum eftir óheppilegt 
slys.

Margir af mínum áhrifavöldum 
hafa verið í Nike, sérstaklega 
þegar Nike Skateboarding og Nike 
Snowboarding komu fyrst, það 
náði mér inn í merkið til að byrja 
með. Nike komu svo sterkir inn á 
markaðinn með þessum merkjum 
sínum en fyrir það voru þeir bara 
með íþróttaföt. Þarna kemur street-
lína inn frá þeim sem var gerð fyrir 
skeitara og fólk eins og mig.

Nike-lógóið er stílhreint og þægi-
legt. Síðan er engin hætta að ég 
týnist í þessu merki. Ég hef heyrt 
að menn séu að týnast í öðrum 
merkjum en finna sig hjá Nike.

Jordan-brandið er í miklu upp-
áhaldi hjá mér þó að ég sé bara 
algjör poser, ég hef farið á einn 

körfu-
bolta-
leik í lífinu sem var KR og Haukar 
held ég. Uppáhaldið mitt núna eru 
Tech Fleece buxurnar því að þær 
eru ógeðslega þægilegar og lúkka 
– nógu nettar til að fara úr húsi í 
þeim en líka nógu þægilegar til að 
vera haugur uppi í rúmi í þeim.“

Arnar Freyr – Adidas
„Það er algjör klisja að segjast ekki 
spá í merkjum – en almennt þá 
geri ég það ekki. Ég fíla bara kúl 
dót sama hvað þú kallar það. 
Adidas er hins vegar merki sem 
talar til mín, ekki bara vörurnar 
frá þeim heldur andrúmsloftið og 
kúltúrinn í kringum vörumerkið: 
Tengsl þess við rappið síðan á 
níunda áratugnum, Bob Marley í 
fótbolta og Freddie Mercury – öll 
þessi saga yo.

Þegar ég rokka tracksuit og hvíta 
sokka er ég í essinu mínu og ég 
hvet alla til þess að prófa að fara 
þannig út í daginn og bera höfuðið 
hátt. Tilfinningin er ólýsanleg. 
Staða merkisins er líka sterk í dag, 

kúl 
línur 
í sam-
starfi við kúl fólk í gangi. Vonandi 
endar þetta með Úlfur Úlfur línu í 
samstarfi við Adidas. Fullt af leðri, 
skeggi og þremur röndum.“

Emmsjé Gauti er með ör 
á höfðinu sem er eins 
og Nike merkið í laginu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN

Arnar Freyr Frostason, rapp-
ari í Úlfur Úlfur er í essinu 
sínu í Adidas íþróttagalla. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nike liðið 
Drake
Cristiano Ronaldo
Kobe Bryant
Michael Jordan
Roger Federer

Kanye West Y-3 lína Yohji Rick Owens

Adidas liðið 
Kanye West
Pharell Williams
Rick Owens
Yohji Yamamoto
James Harden

Drake í Jordan Kobe Bryant Michael Jordan
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

GSM 
2.990 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is
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  ROYAL AVIANA
Fyrsta flokks þrýstijöfnunardýna (Memory Foam) 

Stök dýna  (153x200 cm)
Fullt verð 104.980 kr.

TILBOÐ 78.725 kr.
Stök dýna (120x200 cm)

Fullt verð 78.513 kr.
TILBOÐ 58.885 kr.

Stök dýna (90x200 cm)
Fullt verð 61.186 kr.

TILBOÐ 45.890 kr.

Sumar
tilboð!

STAKAR DÝNUR! 
Frábært tækifæri til að endurnýja í gestaherberginu 

og/eða í sumarbústaðnum

(Avíana er til í öðrum stærðum og á tilboði með botnum)

(Rúm með botni og fótum)

LAYLA (153x200 cm)
Verð 174.180 kr.

NÚ 130.635 kr.

ALEXA (153x200 cm)
Verð 212.980 kr.

NÚ 159.735 kr.

ROYAL-DAGAR REKKJUNNAR HALDA ÁFRAM 

Sumartilboð

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Sumarið er loksins komið 
með sína ylvolgu sólardaga 
og hvað gerir maður þá? Nú, 

pakkar að sjálfsögðu sandölum í 
tösku og drífur sig af landi brott 
til að njóta hita og sólar annars 
staðar. Mitt eina markmið í utan-
landsferðum fyrri ára hefur verið 
að brenna yfirborð húðar minnar 
þannig að ég sé með besta tanið 
í vinahópnum í að minnsta kosti 
nokkrar vikur eftir heimkomu. 
Eftir að ég uppgötvaði brúnku-
krem er ég reyndar alltaf með 
gott tan og get því einbeitt mér að 
því að skoða sögufræga kletta og 
kirkjur á ferðalögum mínum um 
heiminn. Það er gott að vera laus 
við stressið sem fylgir því að finna 
strönd til að slappa af á og verða 
brún.

Þegar tíminn fer ekki allur 
í að liggja berskjaldaður við 
sjávarsíðuna og bíða eftir því að 
fá húðkrabba vandast málið. Ég á 
engin föt til að vera í erlendis. Jú, 
ég á reyndar feikinóg af fötum, en 
þau eru flestöll úr vandaðri ull og 
með annaðhvort rúllukraga eða 
síðum skálmum. Eftir að fríið var 
bókað neyddist ég því til þess að 
skella mér í verslunarleiðangur og 
redda stuttbuxum á eina staðnum 
sem ég versla á núorðið, inter-
netinu. Það er svo þægilegt að 
versla á netinu, afgreiðslufólk þar 
er sjaldnast dónalegt og úrvalið 
er með betra móti. Það er einfalt 
að raða í körfuna öllu sem mann 
langar í og maður þarf ekki einu 
sinni að máta! Ég fann nýjan 
sundbol, gúmmístígvél og kápu 
sem verður góð í vinnuna í vetur. 
Það var líka þrennutilboð á rúllu-
kragapeysum, eins og þeim sem 
ég átti fyrir, gáfulegt að fjárfesta í 
fleirum. 

Ég tékkaði út, pakkinn verður 
sendur heim að dyrum. En ég 
gleymdi stuttbuxunum.

Rúllukragasumar
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