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Sáttamiðlun milli 
gerenda og þolenda 

gæti í þessu samhengi skipað 
hærri sess.
Helgi Gunnlaugsson, 
afbrotafræðingur

Nýtt upphaf Strákarnir okkar hefja leik í undankeppni HM 2018 gegn Úkraínu. Hér eru þeir á æfingu á Ólympíuvellinum sem verður tómur í kvöld. Sjá síðu 12 fréttablaðið/Hafliði breiðfjörð 

saMfélag 491  barn  átján ára og 
yngri var kært fyrir brot á hegningar-
lögum á síðasta ári. 307 strákar og 
187 stelpur.  Langflest ungmennin 
eru gripin fyrir þjófnað, þá innbrot 
og ofbeldi og kynferðisbrot.

Helgi Gunnlaugsson afbrotafræð-
ingur segir að íhuga ætti alvarlega að 
hækka sakhæfisaldur í 18 ár enda sýni 
rannsóknir fram á að ákærumeðferð 
barns ýti jafnvel undir ný brot. 

“Sáttamiðlun milli gerenda og þol-
enda gæti í þessu samhengi skipað 
hærri sess í málefnum ungmenna. 
Að ungmennum á glapstigum sé gerð 
grein fyrir afleiðingum brota sinna á 
þolendur og samfélagið allt um leið 
og þau fá tækifæri til að bæta fyrir 

brotið og sjá raunhæfa möguleika á 
að tengjast því á uppbyggilegan hátt 
í framtíðinni,“ segir Helgi.

Í svari við fyrirspurn Fréttablaðs-
ins um afskipti lögreglu af börnum 
kemur fram að kærð ungmenni eru 
fjórðungur kærðra í hegningarlaga-

brotum árið 2015. Þá er átt við börn 
og ungmenni að tuttugu ára aldri.

Kærð ungmenni voru alls 644 á síð-
asta ári. 65 prósent þeirra eru strákar 
og stúlkur um 35 prósent. Stúlkur 
á þessum aldri eru um þriðjungur 
kvenna sem kærðar voru fyrir hegn-
ingarlagabrot árið 2015, en strákar 
um fjórðungur kærðra karla.

Hlutfall kærðra ungmenna af 
heildarfjölda kærðra hvert ár hefur 
þó verið að lækka, að undanskildum 
stúlkum, en greiningardeild lögreglu 
segir meiri sveiflur einkenna fjölda 
stúlkna en drengja. Þegar mest lét árið 
2009 voru ungmenni 20 ára og yngri 
um 37 prósent kærðra í hegningar-
lagabrotum. – kbg

Börn stór hluti kærðra 
Ungmenni voru fjórðungur allra sem kærðir voru á höfuðborgarsvæðinu á 
síðasta ári. Flest kærð fyrir þjófnað. Afbrotafræðingur vill hækka sakhæfisaldur.

lÍfið Pör sem hafa áhuga á að láta 
pússa sig saman á óvenjulegan og 
ódýran hátt fá tækifæri til þess í 
janúar. Þá munu Guðrún Selma 
Sigurjónsdóttir og Gígja Jónsdóttir 
setja upp sýningu þar sem brúðkaup 
verður sett á fjalirnar.

„Það hefði vissulega verið miklu 
auðveldara að finna ein-

hverja leikara til að 
leika þetta en við vilj-

um blanda saman 
raunveruleika og 

tilbúningi,“ segir 
Guðrún Selma.

Gert er ráð 
fyrir að eitt 
til þrjú pör 
verði gefin 
saman. 
– ga/sjá 
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Gifta fólk á 
leiksviðinu



ÁSKRIFTARKORT 
BORGARLEIKHÚSSINS

Bókaðu áskrift með einföldum
hætti á borgarleikhus.is

Berjatínsla við Hafravatn 

Yfir helgina flykktist fólk í flestum landshlutum út í móa enda farið að síga á síðari hluta berjatínslutímabilsins. Útlit er fyrir að hægt verði að tína 
nokkra daga í viðbót enda næturfrost víða um land verið lítið sem ekkert. „Það er ekkert frost í kortunum enda fylgir hlýtt loft lægðunum sem eru á 
leiðinni,“ segir Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Því er enn von fyrir berjahungraða. fréttablaðið/anton

ferðaþjónusta „Við erum að reyna 
að lífga þetta enn meira,“ segir Einar 
S. Valdimarsson sem óskar eftir 
samstarfi við Borgarbyggð um gerð 
ylstrandar í Englendingavík.

Einar rekur þegar bæði veitinga
stað og heimagistingu í Englend
ingavík og hefur auk þess verið að 
gera þar upp annan húsakost, þar 
með talið pakkhús og gömlu kaup
félagsskrifstofurnar, til að víkka út 
starfsemina.

Margir þekkja svæðið við Eng
lendingavík, ekki síst barnafólk 
sem sótt hefur hinn vinsæla Bjössa
róló sem orðinn er þekkt kennileiti 
í Borgarnesi. Einar segir víkina afar 
skjólsæla, sérstaklega í norðanátt.

„Hér 150 metra frá var fólk á ung
mennafélagsmóti um daginn norp
andi á meðan það voru krakkar á 
sundskýlum hjá okkur. Þetta er 
bara náttúruperla, ekkert annað,“ 
útskýrir vertinn í víkinni.

„Draumurinn hjá arkitektinum er 
að vera jafnvel með litla heita potta 
sem flæðir inn í. En enn þá eru þetta 
bara hugmyndir sem kviknuðu,“ 
segir Einar sem kveðst einnig líta 
til samstarfs við Orkuveituna varð
andi heitu pottana og hugsanlega 
sturtuaðstöðu.

„Þá er hugmyndin að lýsa upp 
klettavegg ofan við göngustíg sem 
liggur frá brúnni yfir í Brákarey og 
gera þetta svolítið flott. Þetta er 
spurning um að lífga aðeins upp á,“ 
segir Einar sem kveður ætlunina að 
fá listamann til að „finna og draga 
fram mannamyndir“ sem séu þar 
fyrir í klettunum.

„Vandamálið í ferðaþjónustunni 
er að útlendingurinn þarf að hafa 
eitthvað fyrir stafni. Hann þarf 
eitthvað öðruvísi og eitthvað sem 

Hugmynd um ylströnd 
í Borgarnesi gaumgæfð
Eigandi veitingahússins Englendingavíkur í Borgarnesi vill samstarf við bæjar-
yfirvöld og hugsanlega Orkuveituna um að útbúa og reka ylströnd í Englend-
ingavík. Einar Valdimarsson segir ferðamenn þurfa að hafa nóg fyrir stafni.

Vandamálið í 
ferðaþjónustunni er 

að útlendingurinn þarf að 
hafa eitthvað 
fyrir stafni.
Einar S.  
Valdimarsson  
í Englendingavík

Englendingavík er skjólsæl náttúruperla og útivistarsvæði. 
Mynd/Magnús Kári Einarsson

er gaman að skoða,“ undirstrikar 
Einar.

Ótaldar eru hugmyndir um að 
koma fyrir gömlum bát við stein
bryggjuna til augnayndis og setja 
upp vefmyndavélar í LitluBrákarey 
sem er friðuð og Einar kveður vera 
mikla fuglaparadís.

„Hugmyndin er að gera fólki kleift 
að sjá æðarfuglinn með ungana og 
að það geti fylgst með flóðinu og 
fjörunni. Ég held að ferðaþjónusta 
í Borgarnesi eigi vannýtt tækifæri 
í fuglunum og strandlengjunni 
almennt.“

Byggðarráð Borgarbyggðar segir 
þessar hugmyndir áhugaverðar og 
hefur sett þær í skoðun.
gar@frettabladid.is

Veður

Vaxandi austan- og norðaustanátt í dag 
og þykknar upp.  Allhvöss austanátt með 
rigningu fyrst um landið sunnanvert 
þegar kemur fram á daginn. Hiti yfirleitt 
8 til 14 stig. sjá síðu 16

Viðskipti   Á fyrstu átta mánuðum 
ársins nam meðalfjárhæð daglegra 
viðskipta með hlutabréf í Kaup
höll Íslands 2,24 milljörðum króna, 
sem er 62 prósent hækkun á milli 
ára. Samkvæmt upplýsingum frá 
Kauphöllinni námu viðskipti með 
skuldabréf  daglega að meðaltali 6 
milljörðum króna og drógust saman 
um nítján prósent milli ára.

Velta á hlutabréfamarkaði 
það sem af er ári nemur rúmum 
370  milljörðum króna. Mest hafa 
viðskipti verið með bréf Icelandair 
Group. Gengi bréfa í N1 hafa hækkað 
mest á árinu eða um 52,3 prósent, á 
meðan gengi bréfa í HB Granda hafa 
lækkað mest á árinu eða um 24 pró
sent.

Stoðtækjafyrirtækið Össur er 
stærsta fyrirtækið í Kauphöllinni í 
dag samkvæmt samantekt Íslands
banka og er verðmæti þess 191 millj
arðar króna. Marel er næststærsta 
fyrirtækið og þá kemur Icelandair 
Group þar á eftir.

Fyrir tuttugu árum síðan var Eim
skip stærsta félagið í Kauphöllinni 
en fyrir tíu árum, í miðju góðæri árið 
2006, var Kaupþing stærsta fyrir
tækið í Kauphöllinni og var verð
mæti þess 623 milljarðar króna.  – sg

Viðskiptin 
aukist um 
helming  

slys Banaslys varð á Ólafsfjarðar
vegi í gær á vegamótunum við 
Skíðadalsveg. Þrír bílar skullu 
saman og lést einn í árekstrinum 
sem varð um klukkan hálf fjögur.

Þá voru fjórir fluttir á sjúkrahús 
eftir slysið og er líðan þeirra sögð 
eftir atvikum í tilkynningu sem 
barst frá lögreglu. Rannsókn stendur 
nú yfir á tildrögum slyssins.

Annað slys varð við Hörgá í gær. 
Þar slösuðust  tveir þegar dráttar
vél og fólksbifreið skullu saman 
skammt norðan við brúnna. – þea

Einn lést í slysi á 
Ólafsfjarðarvegi

stjórnmál Kosningabarátta Pírata 
fyrir komandi þingkosningar verður 
hópfjármögnuð í samstarfi við Kar
olinaFund. „Við álítum þetta góða 
leið til að vera eins sjálfstæð og 
við getum. Píratar eru ekki tengdir 
neinum sérhagsmunahópum 
og vilja ekki vera það,“ segir Sig
ríður Bylgja Sigurjónsdóttir fram
kvæmdastjóri Pírata. 

Þetta er í fyrsta skipti sem íslensk
ur stjórnmálaflokkur safnar fé á 
þennan hátt. – sks/jóe

Hópfjármagna 
kosningarnar

Ef það safnast meira 
en við þurfum á að 

halda þá verður afgangurinn 
látinn renna í gott málefni. 
Sigríður Bylgja 
Sigurjónsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Pírata 
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Fjármála-
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LýðheiLsa  Það er enginn vafi á því að 
sykurskattur skilar sér í minni  neyslu 
á sykri. Síðustu mánuði og ár hefur 
vaxandi fjöldi rannsókna sýnt að 
sykurskattur virkar. Það er alls ekki 
búið að prófa sykurskatt á Íslandi. 
Smávægileg vörugjöld voru ekki inn-
grip sem hugsað var út frá lýðheilsu 
né framkvæmt eins og Landlæknir 
vildi gera það. Þetta er mat Tryggva 
Þorgeirssonar, læknis og lýðheilsu-
fræðings.

Tryggvi hélt erindi til stuðnings 
sykurskatts á málþingi um sykur-
skatt á Fundi Fólksins sem fram fór á 
föstudaginn. Félag lýðheilsufræðinga, 
Félag matvæla- og næringafræðafélag 
Íslands og Íþrótta- og heilsufræðifélag 
Íslands stóðu að málþinginu.

„Ég held að það sé óhætt að segja 
að Ísland sé eina Vestræna landið þar 
sem álögur á gosdrykki hafa lækkað 
undanfarin árin, virðisaukaskattur 
hefur lækkað og vörugjöld hafa verið 
afnumin. Við erum að greikka aðgang 
að gosdrykkjum,“ sagði Tryggvi á 
fundinum.

Tryggvi benti á að mikil tenging 
sé milli gosdrykkju og offitu, ef barn 
drekkur eitt glas af sykruðum drykk, 
eða gosi, á dag aukast líkur um sextíu 
prósent að börn verði feit. Í þessu 
samhengi benti hann á að Íslendingar 
drekka lang mest af gosdrykkjum 
miðað við önnur Norðurlönd. Fram-
boð af gosdrykkjum hér á landi sé 
þrefalt meira en í Finnlandi til að 
mynda.

Tryggvi sagði fræðslu um skaðsemi 
sykurs ekki endilega vera góða aðferð, 
sýnt hafi verið fram á að fræðsluher-
ferðir víkki ójöfnuð í heilsu. Umhverf-
isinngrip eins og skattar dragi hins 
vegar úr aðgengi að sykri og þrengi 
því muninn.

Að mati Tryggva mætti koma á syk-
urskatti hér á landi með því að byrja 
á einfaldri breytingu, til dæmis með 

hærra álagi á gosdrykki. Í síðustu viku 
kom út grein sem sýndi að í Berke-
ley-borg í Kaliforníu hefði 40 króna 
vörugjöld á sykraða drykki skilað sér 
í 26 prósent minni neyslu á þeim. 
„Vörugjöld á gosdrykki er ein fárra 
lýðheilsuaðgerða sem geta dregið úr 
neyslu, sparað heilbrigðiskerfinu og 
búið til pening sem hægt er að nota 
til að niðurgreiða grænmeti,“ sagði 
Tryggvi.

„Það er alþjóðleg samstaða um 
ágæti sykurskatts. Hér á landi væri 
auðvelt að útfæra skattinn með bæði 
vörugjöldum og því að hætta að veita 
sælgæti og nammi undanþágu frá 
efsta þrepi virðisaukaskatts,“ sagði 
Tryggvi.

Í kjölfar erindis Tryggva hélt Albert 
Guðmundsson, formaður Heimdall-
ar, erindi gegn sykurskatti og svo tóku 
við pallborðsumræður. Þátttakendur 
í pallborðsumræðum sammældust 
um það að það þyrfti að fræða stjórn-
málamenn betur og gera þeim grein 
fyrir að sykurinn væru nýju sígarett-
urnar.

Þar sagði Tryggvi að líklega væri 
einfaldast að einangra ákveðna hluti, 
til dæmis gosdrykki, þegar væri verið 
að taka ákvarðanir um sykurskatt. 
saeunn@frettabladid.is 

Ekki fullreynt með sykurskatt 
Að mati læknis leikur enginn vafi á um ágæti sykurskatts. Segir sykurskatt ekki hafa verið prófaðan al-
mennilega hér á landi. Ísland eina vestræna landið þar sem álögur á gosdrykki hafa lækkað síðustu ár.

Rannsóknir sýna að mikil tenging er milli offitu og gosdrykkju. FRéttablaðið/Heiða 

Við erum að greikka 
aðgang að gos-

drykkjum.

Tryggvi Þorgeirsson, 
læknir og lýðheilsu-
fræðingur

samféLag Ungmennaráð Grinda-
víkurkaupstaðar hefur verið starf-
andi í tvö ár og  á þeim tíma hafa 
ungmennin svo sannarlega sett sinn 
svip á bæinn.

Á stóru svæði við grunnskóla bæj-
arins er búið að byggja ungmenna-
garð sem iðaði af lífi í allt sumar. Þar 
má meðal annars finna grillskýli, 
aparólu, kósýrólu og strandblakvöll.

„Maður tók eftir breytingum í 
sumar. Þá var fullt af fólki á öllum 
aldri á hverju kvöldi á svæðinu, sér-
staklega í strandblakinu,“ segir Lárus 
Guðmundsson, sem var fyrsti for-
maður ráðsins.

Byggingu garðsins er þó ekki lokið 
og nú á teikniborðinu svokallaður 
trampólínkörfuboltavöllur ásamt 
mínigolfvelli. „Þau eru mjög metnað-
arfull,“ segir Þorsteinn Gunnarsson, 
sviðsstjóri frístunda- og menningar-
sviðs bæjarins um ungmennin. „Þau 
hafa átt hugmyndina sjálf og vinna 
að þessu hörðum höndum. Þetta eru 
sannarlega dýr verkefni en krakkarnir 
eru frjóir, mæla sjálfir og teikna upp 
hugmyndir sínar í stað þess að borga 
fyrir hönnun.“

Ungmennaráð hefur kynnt hug-
mynd sína að trampólínkörfubolta-
velli fyrir bæjarstjórn en málið verður 

tekið fyrir á fundi hennar á næstu 
dögum. Þorsteinn er bjartsýnn á 
útkomuna en svona völlur kostar 
10-20 milljónir. Völlurinn er eins og 
nafnið gefur til kynna; körfubolta-
völlur með trampólínum í stað venju-
legs undirlags.

„Bæjarstjórnin hefur sýnt þessu 
mikinn áhuga og skilning. Það er 
líka gaman að sjá hvað ungmennin 
læra mikið af verkefninu; um stjórn-
sýsluna og lýðræðið,“ segir Þorsteinn.

Vonast er til að völlurinn komist í 
gagnið fyrir næsta sumar og verður 
það þá fyrsti trampólínkörfubolta-
völlurinn á Íslandi.  – ebg 

Ungmennaráð Grindavíkur vill byggja trampólínkörfuboltavöll

trampólínkörfuboltavöllurinn í Grindavík mun verða utandyra.  

fjaLLabyggð Bæjarráð Fjallabyggðar 
er ósátt við ágang skagfirsks búfjár 
í Ólafsfirði og vill að Skagfirðingar 
borgi fyrir smölun á fénu í Ólafsfirði.

Á síðasta fundi bæjarráðs Fjalla-
byggðar var samþykkt að rita bréf 
til sveitarfélagsins Skagafjarðar þess 
efnis og ná sáttum í deilunni.

Stór hluti búfés sem smalað er í 
Fjallabyggð er í eigu bænda í Fljót-
um og unir Fjallabyggð því ekki að 
smala kauplaust fyrir þá. Í lögfræði-
áliti fyrir Fjallabyggð kemur fram að 

verði sveitar-
félag fyrir 

ágangi fjár 
frá  öðru 

sveitarfélagi 
eigi það ekki að 
b e ra  ko s t n a ð 
vegna þess. – sa

Fljótamenn 
borgi smölun

bíLar Nýskráningum fólksbíla í ágúst 
fjölgaði um 40,3 prósent, samanborið 
við fyrra ár. Alls voru nýskráðir 1181 
nýir fólksbílar samanborið við 842 í 
ágúst árið 2015, segir í tilkynningu frá 
Bílgreinasambandinu.

Það sem af er ári hefur verið 38,2 
prósent aukning í nýskráningum bíla, 
miðað við fyrra ár. Nýskráðir fólks-
bílar á þessu tímabili voru 14.918 á 
móti 10.794 miðað við sama tímabil 
2015 eða aukning um 4124 bíla.

Með áframhaldandi góðri sölu ætti 
meðalaldur bíla hér á landi að færast 
nær því sem gengur og gerist í löndum 
sem við berum okkur saman við.  – sg 

Fjörutíu prósent 
aukning í sölu 
nýrra fólksbíla
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BALENO setur ný viðmið í nýtingu rýmis. 
Hann hefur mesta innra-og farangursrými í sínum 
flokki og er um leið sérlega vel hannaður og glæsilegur 
… samruni hönnunar og rýmis.

Við kynnum nú í fyrsta sinn Suzuki Baleno með 
MILD HYBRID vél, ásamt tveimur sparneytnum 
bensínvélum, 1,0 Booster Jet og 1250 dual Jet.
Meðal eyðsla frá 4,0 l/100km.

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

NÝR BALENO!
SUZUKI S-CROSS, 
BEINSKIPUR, SJÁLFSKIPTUR,´FJÓRHJÓLADRIFINN, 

FRAMDRIFINN! 

 ÞÚ 
VERÐUR 

AÐ PRÓFA 
HANN

SAMRUNI RÝMIS 
O G  H Ö N N U N A R

KYNNUM NÝJAN TÍMAMÓTA BALENO

NÝR VALKOSTUR!
SUZUKI BALENO 
MILD HYBRID

VERÐ FRÁ KR. 
2.460.000 



Viðskiptavinir í Vildarþjónustu 
Arion banka fá Leikhúskort 
Þjóðleikhússins á sérstökum kjörum.

Kynntu þér málið á arionbanki.is

Dýrmæt upplifun 
á góðu verði

Móðir Teresa dýrlingur

Frans páfi heilsar safnaðarbörnum sínum undir mynd af Móður Teresu en hún var í gær tekin í dýrlingatölu við hátíðlega athöfn í Páfagarði. Tug-
þúsundir voru viðstaddir athöfnina. Móðir Teresa var albönsk, fædd Agnes Gonxha Bojaxhiu, og stofnaði nunnuregluna Trúboðar kærleikans í 
indversku borginni Kalkútta þar sem hún starfaði til dauðadags árið 1997.  Fyrir starf sitt fékk hún friðarverðlaun Nóbels 1979. Nordicphotos/AFp

✿  Kjósendur í þing-
kosningaprófkjörum

Ár
 Atkvæði 

greidd 

28. september 1970  9.271     

1974 Ekki prófkjör

21. nóvember 1977  9.877     

29. október 1979  11.637     

29. nóvember 1982  8.155     

18. október1986  6.546     

26. október 1990  8.480     

30. október 1994  7.297     

1999  Uppstilling 

23. nóvember 2002  7.499     

29. október 2006  10.846     

14. mars 2009  7.492     

25. nóvember 2012  7.546     

3.september 2016  3.430     

ÞýsKAlAnd Alternative für Deutsc-
hland, flokkur þjóðernissinna í Þýska-
landi, fékk betri kosningu en Kristi-
legir demókratar, flokkur kanslarans 
Angelu Merkel, í kosningum sam-
bandsríkisins Mecklenburg-Vorpom-
mern í gær, ef marka má útgönguspár.

Búist er við því að AfD hafi fengið 
um 22 prósent atkvæða, flokkur jafn-
aðarmanna um þrjátíu prósent en 
Kristilegir demókratar tæp tuttugu 
prósent. Kristilegir demókratar hafa 
aldrei fengið jafnslæma kosningu í 
ríkinu.

Ríkið er heimaríki Merkel og velta 
þýskir fjölmiðlar fyrir sér hvort þetta 
bendi til kosningasigurs AfD í þing-
kosningum sem fara fram á næsta ári.

Kristilegir demókratar hafa með 
Jafnaðarmannaflokknum farið með 
stjórntaumana í Mecklenburg-Vor-
pommern síðasta kjörtímabil og því 
ekki búist við að breyting yrði þar á.

Leif-Erik Holm, oddviti AfD í ríkinu, 
var kátur í samtali við þýska fjölmiðla 
í gær. „Kannski er þetta upphafið að 
endalokum kanslaratíðar Angelu 
Merkel,“ sagði hann. Holm byggði 
kosningabaráttu sína á andstöðu við 
flóttamannastefnu ríkisstjórnarinnar 
og telur hann að Þjóðverjar taki á móti 
of mörgum flóttamönnum. – þea

Þjóðernissinnar 
stærri en 
Kristilegir 
demókratar

Angela Merkel
kanslari Þýska-
lands

stjórnmÁl Það er viðbúið að kosn-
ingaþátttaka í Alþingiskosningunum 
í haust verði með versta móti. Þetta 
segir Grétar Þór Eysteinsson prófessor 
við Háskólann á Akureyri.

Tvö prófkjör Sjálfstæðisflokksins 
fóru fram um helgina. Í sameiginlegu 
prófkjöri fyrir Reykjavíkurkjördæmin 
tvö lentu Ólöf Nordal og Guðlaugur 
Þór Þórðarson í efstu tveimur sæt-
unum og í Norðvesturkjördæmi bar 
þingmaðurinn Haraldur Benedikts-
son sigur úr býtum. Athygli vekur 
að þátttaka í báðum prófkjörum 
dregst mjög saman frá fyrri árum. 
1.516 greiddu atkvæði í Norðvestur, 
samanborið við rúmlega 2.700 fyrir 
þingkosningarnar 2009, og í Reykja-
vík kusu 3.430. Þetta er versta kjör-
sókn í prófkjöri flokksins í Reykjavík 

frá upphafi. Til samanburðar kusu ríf-
lega tvöfalt fleiri í prófkjöri flokksins í 
nóvember 2012.

„Það sem af er undirbúningi þess-
ara kosninga þá hefur kjörsókn verið 
dræm hjá þeim flokkum sem valið 
hafa prófkjörsleiðina,“ segir Grétar 
og bendir í því samhengi á prófkjör 
Pírata. Þar tóku 1.319 þátt og kjörsókn 
var í kringum 35 prósent. „Verði kjör-
sókn sambærileg í prófkjörum ann-
arra flokka gefur það vísbendingar 
um að kjörsókn verði með allra versta 
móti í þingkosningunum sjálfum. 
Þetta er þróun sem hefur verið í gangi 
frá hruni og forvitnilegt að sjá hvort 
haldi áfram.“

Grétar telur að minnkandi stjórn-
málaáhugi fólks í bland við minnk-
andi traust á stjórnmálamönnum hafi 

þessar afleiðingar. Hann telur ósenni-
legt að tímasetningin prófkjöranna og 
kosninganna hafi áhrif í þessu sam-
hengi. „Það er mögulegt að tilkoma 
Viðreisnar hafi haft sitt að segja en ég 
tel ekki að hún skýri allt saman.“

Líkt og áður segir varð Ólöf Nor-
dal, varaformaður flokksins, efst í 
prófkjörinu en hún hlaut 61 prósent 
atkvæða í fyrsta sætið. Það er tíu pró-
sentustigum minna en Hanna Birna 
Kristjánsdóttir hlaut í prófkjörinu 
2012 en örlítið meira en Illugi Gunn-
arsson árið 2009. „Það kemur ekki á 
óvart að Guðlaugur Þór klípi nokkur 
prósent af fyrsta sætinu. Sem stendur 
á Sjálfstæðisflokkurinn engan afger-
andi leiðtoga í borginni og sextíu 
prósent því í raun ásættanlegt,“ segir 
Grétar Þór.  johannoli@frettabladid.is

Líklega dræm kjörsókn í haust
Fáir hafa tekið þátt í þeim prófkjörum sem lokið er. Vísbending um það sem koma skal, að mati prófessors.

Þetta er þróun sem 
hefur verið í gangi 

frá hruni og forvitnilegt að 
sjá hvort haldi 
áfram.

Grétar Þór Eysteins-
son, prófessor við 
HA

3.430
tóku þátt í prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins í borginni. 
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Mest seldu sendibílar 
Evrópu í 18 ár 

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

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

Verð: 2.330.000 kr. án vsk.
2.890.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

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

Verð frá: 3.218.000 kr. án vsk.
3.990.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

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

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

Eyðsla 7,8 l/100 km*

www.renault.is



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Verð frá aðeins

2.290.000 kr.

ŠKODA Fabia býr yfir ótal kostum, en fögur orð og fyrirheit koma ekki í staðinn 
fyrir persónulega reynslu. Því langar okkur að lána þér Fabiu í sólarhring. 
Komdu við hjá okkur eða sendu póst á skoda@hekla.is og fáðu nýja ŠKODA Fabiu 
til reynslu í 24 tíma. Hlökkum til að sjá þig.

Prófaðu Fabiu
í sólarhring

www.skoda.is

Við undirrituð styðjum Gunnar Alexander í 
3.-4. sætið í prófkjöri Samfylkingarinnar í 
Reykjavík dagana 8.-10. september 2016

Við minnum á stuðningsmannakaffið í dag mánud. 
milli kl. 17-19 á Bergsson RE, Grandagarði

Ágúst Ingi Sigurðsson, hafnsögumaður
Guðjón Halldór Gunnarsson, �ugstjóri
Ólafur Ólafsson, fyrrv. landlæknir
Þórður Geir Þorsteinsson 
Teitur Atlasson, blaðamaður
Pétur Óli Jónsson, viðskiptafræðingur
Páll Sævar Guðjónsson, markaðsstjóri
Árni Gunnarsson, fyrrv. þingmaður
Kjartan Emil Sigurðsson, stjórnmálafræðingur
Egill Rúnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Einar Skúlason, framkvæmdastjóri
Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri
Björgvin Guðmundsson, fyrrv. borgarfulltrúi
Hannes Ottósson, sérfræðingur 
Kristinn Ö. Jóhannesson, fyrrv. formaður VR

Bjarni Þór Sigurðsson, varaformaður VR
Örn Logasson, hópsstjóri
Hákon Óli Guðmundsson, verkfræðingur
Hreinn Jónsson, byggingatæknifræðingur
Ólafur Arnar Arthursson, ker�ssfræðingur
Guðrún Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Kristjana Hrafnsdóttir, kennari
Ninja Ómarsdóttir, markaðsfræðingur
Jódís Bjarnadóttir, félagsráðgja�
Dóra Magnúsdóttir, markaðsstjóri
Anna Sigrún Baldursdóttir, hjúkrunarfræðingur
Brynja Baldursdóttir, aðstoðarskólastjóri
Anna Guðrún Sigurðardóttir, ráðgja�
Irís Lind Sæmundsdóttir, lögfræðingur
Ingunn Jónsdóttir, læknir

Áróra Gústafsdóttir, markaðsstjóri
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, skrifstofustjóri
Guðný Helga Gunnarsdóttir, lektor við HÍ
Karen Levke, B.sc. í ly�afræði
Ásta Arnardóttir, bókari
Brynja Pála Helgadóttir, ljósmóðir
Hildur Helga Sigurðardóttir, blaðamaður
Kristín Erna Arnardóttir, stjórnmálafræðingur
Karen Sif Eyþórsdóttir, háskólanemi
Anna K. Kristjánsdóttir, vélfræðingur

https:/ /www.facebook.com/GunnarAlexanderFrambod2016/

Gunnar Alexander Ólafsson

Landbúnaður Fjallalamb hf. hefur 
óskað eftir hlutafjáraukningu í félag-
inu til að laga lausafjárstöðu. Björn 
Víkingur Björnsson, framkvæmda-
stjóri félagsins, segir síðustu tvö 
ár hafa verið gríðarlega erfið fyrir 
afurðastöðvar fyrir lambakjöt og að 
allur útflutningur sé rekinn með tapi.

Fréttablaðið sagði frá því á dögun-
um að af rúmum tíu þúsund tonnum 
sem framleidd eru af kindakjöti ár 
hvert fari um þrjú þúsund tonn á 
erlenda markaði. 

„Það er offramleiðsla á landinu í 
dag, það er klárt að mínu mati. Einn-
ig munu nýju búvörusamningarnir 
taka í burtu einu framleiðslustýring-
una sem er í kerfinu og því ekki von 
á góðu ef áfram heldur sem horfir. 
Ég gæti trúað því að meðalbændur á 
okkar starfssvæði, sem er Öxarfjörður 
og Þistilfjörður, muni tapa um einni 
og hálfri milljón króna á þessum nýju 
samningum,“ segir Björn Víkingur.

Segir borgað með útflutningi kjötsins 
Frá 2007 hefur kindakjötsframleiðsla aukist. Framkvæmdastjóri Fjallalambs segir offramleiðslu á kjöti og greitt með útflutningi. Fyrir-
tækið hefur óskað eftir hlutafjáraukningu til að laga lausafjárvanda. Afurðastöðvar hafa tekið á sig mikinn skell á síðustu misserum. 

Ég ætla að leyfa mér 
að segja að það er 

fyrst og fremst verslunin sem 
stýrir verði til bænda á 
Íslandi.  

Gunnar Bragi 
Sveinsson,  
landbúnaðarráð-
herra

Við erum að borga 
með útflutningi á 

þessa helstu 
markaði okkar. 
Björn Víkingur 
Björnsson, fram-
kvæmdastjóri Fjalla-
lambs

Frá árinu 2007 hefur framleiðsla 
á kindakjöti aukist. Um 60.000 
fleiri dilkum var slátrað árið 2015 
en árið 2006. „Það er taprekstur á 
öllum útflutningi á lambakjöti í ár. 
Á meðan krónan hefur styrkst hefur 
gengi breska pundsins og norsku 
krónunnar farið niður svo við erum 
að borga með útflutningi á helstu 
markaði okkar,“ bætir hann við.

„Ég ætla að leyfa mér að segja 
að það er fyrst og fremst verslunin 
sem stýrir verði til bænda á Íslandi,“ 
sagði Gunnar Bragi Sveinsson land-
búnaðarráðherra í þingræðu í síð-
ustu viku um lækkað afurðaverð til 
bænda. „Hins vegar er lambakjöt 
flutt út til Evrópu. Þeir markaðir 
eins og aðrir hafa reynst býsna erf-
iðir að undanförnu. Það eru nokkur 
atriði sem spila þar inn í. Eftir-
spurnin er einfaldlega önnur,“ sagði 
Gunnar Bragi.
sveinn@frettabladid.is

Unnið að því að hreinsa slög í Fjallalambi á Kópaskeri. Fyrirtækið stendur ekki vel. 
Fréttablaðið/PjetUr

60.000
fleiri lömbum er slátrað 
nú en árið 2007

SVÍÞJÓð Innan nokkurra vikna fá allt 
að eitt þúsund manns í Svíþjóð, sem 
dreifa höfundarvörðu efni ólöglega, 
kröfu um greiðslu upp á 2.000 sænskar 
krónur, eða 27 þúsund íslenskar krón-
ur, fyrir hverja kvikmynd. Nýtt fyrir-
tæki á vegum höfunda í skemmtana-
bransanum hefur afhjúpað hverjir eru 
á bak við fjölda IP-talna en þegar hafa 
nokkur þúsund verið afhjúpuð. Greiði 
þeir sem fengið hafa kröfubréfin verð-
ur ekki höfðað mál gegn þeim.

Þegar fram líða stundir verður farið 
fram á hærri greiðslur frá þeim sem 
dreifa efni ólöglega, að því er segir í 
frétt á vef Dagens Nyheter. – ibs

Fá rukkun fyrir 
að dreifa efni 

Fyrstu kröfubréfin verða send innan 
nokkurra vikna.

dýraLÍf Kínverska risapandan hefur 
verið tekin af lista dýraverndarsam-
takanna IUCN yfir dýr í útrýmingar-
hættu í kjölfar áralangrar vinnu við að 
forða tegundinni frá að deyja út.

Pandan hefur löngum verið eitt 
þjóðardýra Kína. Síðustu talningar 
benda til þess fjöldi fullorðinna dýra 
sé nú 1.864. Fjöldi húna er nokkuð 
á reiki en séu þeir taldir með slagar 
fjöldinn upp í tæplega 2.100.  Af þeim 

sökum er pöndu-
stofninn nú 
talinn við-
kvæmur en 

ekki lengur í hættu 
á að útrýmast.  

Óttast er að 
gleðin gæti verið 
skammvinn því 
vísindamenn 

telja að loftlags-
breytingar gætu 
fækkað bambus-
trjám, helstu fæðu 

pandabjarna, um 
þriðjung á kom-
andi öld.  –  jóe 

Pöndur ekki 
lengur í hættu

5 .  S e p t e m b e r  2 0 1 6   m Á n u d a G u r8 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b L a ð i ð



HAUSTSÓL Á  
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ÞÚ KEMST Í SÓLINA  FYRIR AÐEINS  39.900.-

Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

Flott löng helgi í Dublin, eiga ljúfar stundir í góðra 
vina hópi, upplifa ekta írska menningu og versla 
jólagjafir við Grafton Street. Fararstjóri; Helgi 
Daníelsson. Skemmtanastjórar verða 
Svali og Svavar

VERÐ FRÁ 83.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

24. – 27. NÓVEMBER 2016    

ÍRLAND    
DUBLIN 

Berlín er dásamleg á aðventunni. Borgin er fallega 
skreytt og jólamarkaðir um alla borg. Ilmur af  
volgum möndlum, glühwein og steiktum  
pylsum er á hverju horni.  
Fararstjóri; Marie Kruger

VERÐ FRÁ 77.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

NÓVEMBER OG DESEMBER 2016

ÞÝSKALAND  
BERLÍN 

ALLT INNIFALIÐ. Vinsælasti golfstaður Úrvals 
Útsýnar. Ótakmarkað golf, lúxus íbúðir, allt 
innifalið, matur & drykkir. Reyndir íslenskir 
fararsjórar.

VERÐ FRÁ 139.900 KR.

á mann m.v. 4 fullorðna.  
Verð á mann m.v. 2 fullorðan 141.900 kr.

16. - 21. SEPTEMBER 2016

PLANTIO GOLF    
SPÁNN

VIÐ HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA LÁGA VERÐIÐ. SÖLUMENN SVARA Í  
SÍMA 585 4000 OG TAKA VEL Á MÓTI VIÐSKIPTAVINUM Í HLÍÐASMÁRA 19,  
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UU.IS

NÁNAR Á UU.IS

Hinar vinsælu skíðaferðir til Madonna  eru 
komnar aftur í sölu. Madonna er einn þekk-
tasti skíðabær Ítalíu, úr miðbænum er stutt í 
lyftur og kláfa.
Fararstjóri; Níels Hafsteinsson

SKÍÐAFERÐIR Í VETUR 2017

VERÐ FRÁ 129.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði. 

MADONNA    
ÍTALÍA

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI

KANARÍ

TENRIFE

TENERIFE

BENIDORM

BENIDORM / HÁLFT FÆÐI

Enska stöndin
EUGENIA VICTORIA  HHH                 14. - 21.  SEPTEMBER

Enska ströndin 
PARQUE CRISTOBAL    HHH                        28. SEPT. - 5.OKT

Los Cristianos 
SUITES AT BEVERLY HILLS  HHH  24. SEPT. - 01. OKT.

Playa de Las Americas 
PALM BEACH  HHH                                   17. - 24.  SEPTEMBER

Benidorm 
PORT BENIDORM  HHHH                   20. - 27.  SEPTEMBER

Benidorm 
BALI  HHHH                                                            27.SEPT. - 04.  OKT.

VERÐ FRÁ 65.700 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn tvíbýli með hálfu fæði. 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 77.900 kr. 

VERÐ FRÁ 74.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í kid Suite með tveimur 
svefnherbergjum. Verð á mann m.v. 2 fullorðna 84.900 kr. 

VERÐ FRÁ 84.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð á mann m.v. 2 fullorðna 114.900 kr. 

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með tveimur 
svefnherbergjum. Verð á mann m.v. 2 fullorðna 129.900 kr. 

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með 
morgunverði. Verð á mann m.v. 2 fullorðna 114.900 kr. 

VERÐ FRÁ 98.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í tvíbýli með hálfu  
fæði, vatn og léttvín með kvöldmat. 

SÉRTILBOÐ  

HÁLFT FÆÐI, VATN 

OG LÉTTVÍN MEÐ 

KVÖLDMAT

NÆSTU BROTTFARIR   /   MALLORCA 06.09 & 13.09   VERÐ FRÁ 49.900 KR.   /   KANARÍ 07.09   VERÐ FRÁ 39.900 KR.   /   BENIDORM 06.09   VERÐ FRÁ 57.900 KR.
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Til allrar 
hamingju 
styttist nú í 
kosningar. 
Þá gefst færi 
á að velja 
hvort Ísland 
eigi að halda 
áfram á braut 
sérhagsmuna 
hinna ríkari.

Ríkisstjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar var 
snarað upp í flýti eftir að fyrrverandi forsætis
ráðherra hrökklaðist frá völdum vegna Panama

skjala og sænskra sjónvarpsviðtala. Frá fyrsta degi 
hefur hinni nýju stjórn orðið tíðrætt um erindi sitt og 
hin fjölmörgu mikilvægu mál sín, sem ljúka yrði fyrir 
kosningar.

Á liðnum dögum hefur þingi og þjóð gefist færi á 
að skoða nokkur þessara mála. Þau eiga sammerkt – 
sem hefði þó ekki átt að koma á óvart – að hygla þeim 
betur stæðu í samfélaginu en draga úr möguleikum 
þeirra sem lakar standa fjárhagslega. Jafnframt koma 
þau verr við konur en karla.

Fyrst er að nefna námslánafrumvarp sem felur í 
sér að verðtryggðir vextir hækki og endurgreiðslur 
verði ekki lengur tekjutengdar. Frumvarp um kaup 
á fyrstu íbúð gerir ráð fyrir að framlög ríkisins verði 
hlutfallslega hærri til þeirra sem eru efnaðri og færir 
um að greiða meira í séreignarsparnað. Bætist þetta 
því við skattkerfisbreytingar og skuldaniðurfellingar 
á kjörtímabilinu sem gagnast hafa ríkustu hópum 
samfélagsins.

Á sama tíma er afgreidd ríkisfjármálaáætlun 
fyrir árin 20172021. Þar má sjá framtíðarsýn 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins þegar 
kemur að rekstri samfélagsins. Þar er sú stefna 
mörkuð að útgjöld til menntamála og heilbrigðis
þjónustu eigi ekki að hækka í takti við lands
framleiðslu. Það boðar ekkert annað en veikingu 
velferðarkerfisins. 

Að auki er heildarhagsmunum íslensks samfélags 
stefnt í voða með því að gera ekki ráð fyrir auknum 
fjármunum til uppbyggingar innviða og nauðsynlegs 
viðhalds, svo sem á vegakerfi.

Af þessari braut verður að snúa. Til allrar hamingju 
styttist nú í kosningar. Þá gefst færi til að velja hvort 
Ísland eigi að halda áfram á braut sérhagsmuna 
hinna ríkari eða kjósa til áhrifa fólk sem hefur áhuga 
og metnað til þess að styrkja velferðarsamfélagið, 
með það að markmiði að allir geti haft það gott óháð 
tekjum eða hag að öðru leyti.

Á vegamótum

Steinunn Þóra 
Árnadóttir
þingmaður 
Vinstrihreyfing-
arinnar – græns 
framboðs

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

Gæði og glæsileiki

endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Leikhús er þýðingarmest allra heimsins 
stofnana því að þar er sýnt hvernig fólk 
ætti að vera, hvernig það gæti verið ef það 
þyrði og hvernig það er í raun og veru.“ 
Þetta skrifaði Tove Jansson í Ævintýri 
múmínálfanna. Það er falleg bók. Sönn og 

mannbætandi. Það er sannleikur í þessum orðum og 
í þeim er í senn fólgin hvatning til fólks að sækja leik
hús og líka krafa til leikhússins um að standa sig. Að 
standa undir því að vera þýðingarmest allra heimsins 
stofnana. Það er erfitt að standa undir slíkri kröfu.

Það er líka umhugsunarefni hvort við sem förum í 
leikhúsið séum nægilega dugleg við að gera þá kröfu 
til leikhússins að það sýni okkur hvernig við gætum 
verið ef við þyrðum og hvernig við erum í raun og 
veru. Það er hæpið ef litið er til þess sem kemur 
áhorfendum í leikhúsið. Í Fréttablaðinu síðastliðinn 
laugardag skoðaði Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagn
rýnandi blaðsins, hvað er fram undan á nýju leikári. 
Þar er greinilega margt spennandi en annað ekki eins 
og gengur, en það sem vekur þó eftirtekt er mikill 
fjöldi leikgerða í stóru leikhúsunum; Þjóðleikhúsinu 
og Borgarleikhúsinu. Á móti kemur að hlutur nýrra 
frumsaminna leikrita er langtum minni og eins og 
Sigríður bendir á er þessi þróun ákveðið áhyggjuefni.

Ekki sökum þess að leikgerðir séu eitthvað ómögu
legt fyrirbæri, heldur er þetta orðið endurtekningar
samt og þreytt stef í íslensku leikhúsi. Málið er að það 
heyrir til undantekninga að leikgerðir eða uppfærslur 
á bókum bæti einhverju við það listaverk sem fyrir 
var. Verk sem var skapað sem bók nýtur sín oftar en 
ekki best í sínu upprunalega formi. Að auki verða 
oftar en ekki fyrir valinu verk sem leikhúsgestir 
þekkja, því treyst er á vinsældir bókarinnar til þess að 
tryggja aðsókn.

Aðsókn. Þar liggur hundurinn grafinn. Það er óhætt 
að efast um að t.d. Salka Valka og Tímaþjófurinn 
hafi verið skrifaðar til þess að seljast eins og heitar 
lummur, heldur kannski frekar til þess að sýna okkur 
hvernig við gætum verið og erum í raun og veru. Þetta 
eru góðar bækur, skrifaðar á forsendum listarinnar 
og erfitt að sjá að endurvinnsla hafi einhverju við 
að bæta. En við sækjum í það sem er kunnuglegt og 
okkur þykir vænt um og því erum við líklegri til þess 
að sjá þessar sýningar en til að mynda ný og áræðin 
verk. Það er mikilvægt fyrir allt leikhús að vinna með 
það sem er hluti af samtíma þess og veruleika hverju 
sinni og því er þetta miður.

Þetta er ekki ritað stjórnendum eða húsunum til 
hnjóðs. Leikhúsin búa við þröngan fjárhag og eru 
háð því að viðunandi fjöldi áhorfenda kaupi það sem 
þau hafa að selja. En leikhúsin þurfa að hafa frum
kvæðið að því að rjúfa þetta ferli og efna til aukinnar 
samræðu við samfélag sitt og samtíma. Því leikhúsið 
á ekki aðeins að sýna okkur það sem við viljum sjá. 
Það á að sýna okkur hvernig fólk ætti að vera, hvernig 
það gæti verið ef það þyrði og hvernig það er í raun og 
veru. Það hlýtur að vera satt því það stendur í bók um 
múmínálfana.

Hver við erum

En við sækj-
um í það sem 
er kunnuglegt 
og okkur 
þykir vænt 
um og því 
erum við 
líklegri til þess 
að sjá þessar 
sýningar en til 
að mynda ný 
og áræðin 
verk.

Gulli langlífi
Því hefur oft verið fleygt fram 
að enginn komist í gegnum heilt 
kjörtímabil sem heilbrigðis-
ráðherra án þess að það skaði 
pólitíska ferilinn. Það verður 
hinsvegar seint sagt um síðustu 
heilbrigðisráðherra Sjálfstæðis-
flokksins, Kristján Þór Júlíusson 
og Guðlaug Þór Þórðarson. Um 
hinn síðarnefnda verða líkast til 
skrifaðar kennslubækur. Enda 
hefur hann náð með undra-
verðum hætti að koma sér undan 
kúlnahríð samflokksmanna 
sinna sem margir hafa viljað 
fella hann. Nú stendur hann 
hinsvegar uppi með pálmann í 
höndunum og mögulegan ráð-
herrastól að loknum kosningum.

Atvinnuöryggi par exelans
Njáll Trausti Friðbertsson, 
flugumferðarstjóri og harður 
andstæðingur byggðar í Vatns-
mýrinni, ýtti Valgerði Gunn-
arsdóttur niður í þriðja sætið í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Ef 
Valgerður kemst ekki á þing getur 
hún gengið inn í fyrri stöðu sína 
sem skólameistari því hún fór í 
fimm ára launalaust leyfi fyrir 
þingsetu. Yrði hún líkast til eini 
þingmaðurinn sem þarf ekki að 
sækja um vinnu eftir kjörtíma-
bilið. Verður það að teljast mikið 
atvinnuöryggi.  Einnig hefur verið 
beðið lengi eftir því að ráðu-
neyti menntamála auglýsi stöðu 
skólameistara á Húsavík lausa til 
umsóknar. Nú gæti verið lag að 
auglýsa hana. sveinn@frettabladid.is
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Það er óumdeilt meðal þeirra 
þjóða sem fremstar standa 
að háskólar eru ómissandi 

hlekkur í þekkingar- og verðmæta-
sköpun nútímasamfélaga og að 
lífskjör í framtíðinni munu byggja 
á menntun, vísindastarfsemi, 
nýsköpun og frumkvöðlahugsun. 
Markmið Háskóla Íslands er því 
að sækja fram á sviði rannsókna 
og kennslu ásamt því að efla gæði 
og styrkja innviði. Drifkrafturinn 
felst í að skapa nýja þekkingu og 
verðmæti byggð á rannsóknum og 
vísindum.

Háskóli Íslands hefur verið í 
mikilli sókn á undanförnum árum. 
Rannsóknavirkni starfsmanna 
hefur vaxið hratt og sýna alþjóð-

legar mælingar að áhrif vísinda-
starfsins eru á flestum sviðum vel 
yfir heimsmeðaltali. Þá má benda 
á að um 1,5% þjóðarinnar á aldr-
inum 25-64 ára ljúka nú prófgráðu 
frá skólanum á ári hverju. Á sama 
tíma er Háskólinn í nánu samstarfi 
við marga af helstu rannsókna-
háskólum heims ásamt því að eiga 
í ríkulegri samvinnu við öflugar 
íslenskar vísindastofnanir og mörg 
fyrirtæki.

Faglegur styrkur Háskóla Íslands 
varð til þess að hann komst árið 2011 
á lista Times Higher Education World 
University Rankings yfir 300 bestu 
háskóla heims. Árið 2015 var Háskóli 
Íslands í 222. sæti og jafnframt í 13. 
sæti yfir bestu háskóla á Norður-
löndum. Þessi árangur byggist á frá-
bæru starfsfólki og skýrri langtíma-
sýn og hann skapar fjölmörg tækifæri 
til samstarfs, innanlands og utan. Til 
að festa þennan árangur í sessi og ná 
viðspyrnu fyrir áframhaldandi sókn 
höfum við fyrir skömmu mótað nýja 
framtíðar stefnu fyrir tímabilið 2016-
2021 undir titlinum Öflugur háskóli 
– farsælt samfélag.

Gífurleg vonbrigði
Háskóli Íslands nýtur mikils trausts 
hjá íslenskum almenningi og við sem 
þar störfum höfum bundið miklar 
vonir við að stjórnvöld taki höndum 
saman með okkur í þeirri sókn sem 
framundan er. Allir hagvísar benda 
til þess að bjart sé fram undan og það 
eru því gífurleg vonbrigði að í nýsam-
þykktri fjármálaáætlun ríkisstjórnar-
innar fyrir næstu ár eru háskólarnir í 
landinu skildir eftir við nauðsynlega 
uppbyggingu innviða íslensks sam-
félags.

Meðalframlag á hvern háskólanema 
í ríkjum OECD er um þriðjungi hærra 
en á Íslandi og framlög á Norðurlönd-
um að meðaltali tvöföld á við það sem 
gerist hér. Þetta hefur allt saman legið 
fyrir í langan tíma. Háskóli Íslands er 
afar vel rekin stofnun og hefur með 
ráðdeild tekist að halda rekstrinum í 
jafnvægi um árabil. Þrátt fyrir mikið 
aðhald er í ár í fyrsta sinn gert ráð fyrir 
300 m.kr. rekstrarhalla. Við það verður 
ekki unað lengur. Ef ekki á að stefna 
uppbyggingarstarfi Háskóla Íslands í 
voða er komið að því að stjórnvöld láti 
verkin tala.

Öflugur háskóli til farsældar 
Jón Atli Bene-
diktsson
rektor Háskóla 
Íslands

KÚNSTIN AÐ NÆRAST 

Misvísandi upplýsingar um mataræði og flóra af iðnaðarfram-
leiddum mat getur gert fólki erfitt fyrir í daglegum ákvörðunum 
um matarvenjur. Við bjóðum upp á hagnýtan fróðleik í stuttum 
erindum fyrir alla með áhuga á heilbrigðum lífsstíl.

Haldið í sal Krabbameinsfélags Íslands, Skógarhlíð 8, þriðjudaginn 6. sept- 
ember kl. 17 til 18:15. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir en óskað er 
eftir skráningu á krabb@krabb.is.

Samantekt frá Foodlose
ráðstefnunni
Guðmundur F. Jóhannsson, læknir og 
skipuleggjandi Foodlose ráðstefnunnar, 
fjallar um helstu niðurstöður fyrirlesara 
á Foodlose ráðstefnunni sem haldin 
var í maí í Hörpu.

Borðar þú með frum-
eða framheilanum?
Lára G. Sigurðardóttir, læknir og 
doktor í lýðheilsufræðum og 
fræðslustjóri Krabbameinsfélagsins, 
fjallar um þá þætti sem stjórna 
fæðuinntöku okkar.

Hollir og gómsætir réttir úr eldhúsi Happ í boði fyrir gesti.

Máttur matarins Er fiskur ofurfæða?
Jóhanna Eyrún Torfadóttir, löggiltur 
næringarfræðingur og doktor í 
lýðheilsuvísindum, fjallar um nýja 
skýrslu sem hún vann um heilnæmi 
fiskneyslu og áhrifa hennar á heilsu.

Á 21. ÖLDINNI

Apótek framtíðarinnar er að finna 
í ísskápnum. Lukka í Happ fjallar um 
hvernig við getum haft áhrif á heilsu 
okkar og vellíðan með því að velja 
gott hráefni til að setja inn fyrir okkar 
varir. Hugmyndir og uppskriftir að 
hollum og góðum réttum.

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Baráttan fyrir náttúruvernd er 
eilífðarverkefni. Eyðingar-
öfl mannsins eru sívirk og 

óþreytandi – menn sem vilja 
þaulnýta gjafir náttúrunnar með 
stundargróðann einan að leiðar-
ljósi en hirða ekki um hugsanlegar 
afleiðingar umsvifanna á vist-
kerfið. Trúa ekki náttúruvísinda-
mönnum – eða er bara hreinlega 
sama; finnst það skipta meira máli 
að hafa það þægilegt hér og nú; 
mestu varði að „skapa atvinnu“.

Svo eru alltaf til menn sem líta 
á náttúruna sem ófullkomna og 
telja hlutverk sitt að laga hana 
og leiðrétta, betrumbæta ferla 
hennar og hámarka not hennar 
fyrir mannskepnuna.

Og loks eru þeir til sem er bein-
línis í nöp við náttúruna; mega 
ekki sjá foss án þess að vilja fjötra 
hann; fljót án þess að vilja stífla 
það; fjall án þess að vilja moka 
úr því; fugl án þess að vilja skjóta 
hann. Menn sem eru alltaf að 
eltast við síðasta geirfuglinn.

… að það reddist
Og nú er tekist á um fiskeldi og 
stórfelld umsvif norskra fisk-
eldisfyrirtækja hér á landi eftir að 
þrengt hefur verið að starfsemi 
þeirra í Noregi vegna alvarlegra 
vandamála sem hún hefur haft í 
för með sér fyrir norska náttúru. 
Þá er horft til Íslands til að halda 
áfram án þess að þurfa að lúta of 
ströngum reglum og stífu eftirliti.

Helst er horft til Vestfjarða. Við 
munum eftir því að fyrir nokkrum 
árum komu nokkrir menn í Arnar-
fjörðinn – fegursta fjörð landsins 
– svipuðust þar um og sögðu svo: 
Hér vantar einmitt olíuhreinsun-
arstöð. Og hófust handa við furðu 
almennan fögnuð en til allrar 
hamingju þraut þá örendið áður 
en þeir næðu að gera auðugustu 
fiskimið Evrópu að olíuflutninga-
svæði og fjörðinn fagra að vett-
vangi fyrir eina óþrifalegustu iðju 
sem rányrkja mannsins á jarðar-
gæðunum hefur í för með sér.

Og enn hafa menn uppi mikil 
áform á Vestfjörðum. Þegar er 
búið að veita leyfi fyrir laxeldi í 
sjó þar vestra í þúsundatonnavís 
og hefur verið sótt um leyfi fyrir 
ennþá meira eldi – svo skiptir 
tugum þúsundatonna hér og þar 
um landið.

Óhætt er að segja að í þessum 
áformum öllum sjái menn í hyll-
ingum mikla peninga en treysti 
að öðru leyti á guð og lukkuna, en 
einkum þó norskt hugvit.

Menn treysta því að ekki 
þurfi að rannsaka áhrif fram-
kvæmdanna á lífríkið, og vilja 
helst vera búnir að gera sem mest 
áður en næst að rannsaka áhrifin 
í sönnum Kröflustíl. Menn treysta 
því að laxeldið muni ekki hafa 
áhrif á náttúrulega fiskistofna; 
treysta því að það sleppi til þó 
að laxeldið sé á mjög viðkvæmu 
svæði, og í grennd við þekktar lax- 
og silungsveiðiár. Menn treysta því 
að þó að fiskar sleppi út í nátt-
úruna þá muni þeir ekki blandast 
við villta stofna með þeim afleið-
ingum fyrir þá stofna sem hér eru 
að þeir munu glata uppsöfnuðum 
hæfileikum sínum til að lifa af við 
einmitt þær aðstæður sem ríkja í 
þeirri á sem allar laxakynslóðirnar 
á undan þeim hafa vitjað á hverju 
ári frá lokum ísaldar. Tökum 
sénsinn á því. Þeir finna eitthvað 
út úr því Norðmennirnir.

Menn treysta því að laxeldið 
hafi ekki áhrif á fuglalíf og að 

mengun verði ekki vandamál 
kringum þennan rekstur; menn 
treysta því að áhrif á æðarvarp og 
skelfisk verði engin. Menn treysta 
því að sjúkdómar berist ekki með 
hafstraumum og menn treysta því 
að laxalús, sem verið hefur mikið 
vandamál í Noregi, muni ekki 
þrífast hér við land. Um að gera að 
taka bara sénsinn á því.

Landnámsmenn
Menn eru með öðrum orðum 
bjartsýnir og að sama skapi sinnu-
litlir um allt það sem í húfi kann 
að vera, gangi öll þessi áform eftir. 
Í fyrsta lagi er náttúran verðmæt 
í sjálfri sér; það er grundvallar-
regla að maðurinn hagi ævinlega 
verkum sínum þannig að náttúran 
skaðist ekki eða skerðist, sem er 
raunar alls ekki erfitt því að nógar 
eru gjafir jarðar til að fæða allar 
skepnur. Í öðru lagi hefur Ísland 
sérstaka – og viðkvæma – ímynd 
sem þarf að gæta sérstaklega. Þetta 
er ímynd óspilltrar náttúru, sem 
verður því sterkari og verðmætari 
sem náttúran er – óspilltari.

Matvælaframleiðsla er göfug 
iðja í sveltandi heimi en þegar um 
er að ræða svo viðkvæma starf-
semi sem fiskeldi er ekki hægt 
vaða áfram með úreltum aðferð-
um frá Noregi, sem hafa skilið eftir 
sig óafturkræf umhverfisspjöll, 
mengaða firði þar sem lítið líf 
þrífst og villta laxastofna sem eru 
nú þegar byrjaðir að blandast 
eldisfiskinum þannig að þeir 
munu halda áfram að veiklast á 
næstu áratugum. Nú þegar fiskeldi 
Samherja undir merki Íslands-
bleikju segir frá því að þeir ætli að 
stórauka umsvif sín í lítt mengandi 
landeldi á bleíkju og laxi, með 
starfsstöðvum í Axarfirði og 
Grindavík, hafa Norðmenn hins 
vegar mestan áhuga á að komast 
ódýrt í ósnortna firði við Íslands-
strendur og gjöreyða þeim eins og 
þeir hafa nú þegar gert heima fyrir 
– með dyggum stuðningi íslenskra 
sveitarstjórna og hins opin-
bera sem taka allri fjárfestingu á 
landsbyggðinni fegins hendi. Og 
íslenskir athafnamenn kætast yfir 
því að fá loks til liðs við sig erlend 
fyrirtæki sem kunni til verka eftir 
langa sorgarsögu gjaldþrota í fisk-
eldi hér við land. Næst verður það 
líklega Grænland – eins og þegar 
norsku landnámsmennirnir eyddu 
fyrst birkiskógunum á Íslandi með 
aðstoð sauðkindarinnar og héldu 
síðan áfram á Grænlandi þegar allt 
var upp urið hér á landi.

Menn treysta því...
Guðmundur  
Andri Thorsson 
rithöfundur 

Í dag

Menn treysta því að ekki 
þurfi að rannsaka áhrif fram-
kvæmdanna á lífríkið, og 
vilja helst vera búnir að gera 
sem mest áður en næst að 
rannsaka áhrifin í sönnum 
Kröflustíl. 
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Tólf ára bið á enda 
Ka og Grindavík tryggðu sér bæði 
sæti í Pepsi-deild karla að ári 
með sigrum í inkasso-deildinni 
um helgina. Þrjár umferðir eru 
enn eftir af deildinni en nú hefst 
barátta liðanna um efsta sætið. 
Grindavík spilaði síðast í Pepsi-
deildinni 2012 en Ka hefur verið 
allra liða lengst í næst efstu deild 
eða tólf ár. liðið féll 2004 og hefur 
verið þar síðan.

Í dag
15.30 Deutsche Bank  Golfstöðin
16.00 Georgía - Austurríki  Sport
18.45 Spánn - Liechten.  Sport 
18.45 Ísrael - Ítalía  Sport2 
18.45 Króatía - Tyrkland  Sport3 
18.45 Wales - Moldóva Sport4 
20.45 HM-markasyrpa  Sport 
22.50 Úkraína - Ísland  Sport

Enska sambandið átti 
alltaf að keyra í Pellegrini. Þó 
hann geti ekki gert 
kjúklingasalat úr þessu 
frekar en nokkur annar.
Elvar Geir Magnússon
@elvargeir

Júlían varði TiTilinn 
Júlían J.K. Jóhannsson varði um 
helgina heimsmeistaratitil sinn í 
kraftlyftingum U23 ára en heims-
meistaramótið fram fram í Szcyrk 
í Póllandi. Júlían keppir í +120 
kg flokki og vann með miklum 
glæsibrag. Júlían var allan tímann 
með örugga forustu en hann lyfti 
samtals 1.080 kg. Hann vann allar 
þrjár greinarnar; hnébeygju, bekk-
pressu og réttstöðulyftu, og bætti 
íslandsmet sín í aldursflokknum 
í þeim öllum. Þetta er síðasta árið 
sem Júlían er gjaldgengur í þennan 
aldursflokk. Hann var ekki eini 
íslendingurinn á mótinu sem fékk 
verðlaun því Þorberg-
ur Guðmundsson 
fékk brons í sama 
þyngdarflokki með 
heildarþyngd upp á 
887,5 kg og þá 
hlaut viktor 
Samúelsson 
brons í 
-120 kg 
flokki.

Próf í verðbréfaviðskiptum 2016-2017
Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum í verðbréfa-
viðskiptum veturinn 2016-2017 sem hér segir: Próf í I. hluta 
verða haldin 31. október, 2. og 7. nóvember 2016, próf í II. 
hluta 30., janúar og 1. og 6. febrúar 2017 og próf í III. hluta 8., 
10., 15. og 17. maí 2017. Um prófin fer samkvæmt reglugerð 
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með áorðnum 
breytingum. Vakin er athygli á að próf í verðbréfaviðskiptum 
verða ekki haldin nema að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í 
próf, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfa-
viðskiptum. Sama á við um haustpróf 2017. Öllum er heimilt 
að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs. 

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um efni sem próf-
að er úr á verðbréfaviðskiptaprófi og semur prófsefnislýsingu, 
sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnislýsingu greinir 
jafnframt upplýsingar um leyfileg hjálpargögn í prófum o.fl., en 
lýsinguna má nálgast á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis, 
www.fjr.is. Lengd hvers prófs er allt að 4 klukkustundir. Um 
undanþágur frá töku prófa fer skv. 4. og 6. gr. reglugerðar nr. 
633/2003. Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum 
og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfavið-
skiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr 
þeim prófum sem hann hefur þreytt og skal próftaki hafa lokið 
öllum nauðsynlegum prófum með fullnægjandi árangri innan 
þriggja ára frá því að hann tók fyrsta prófið. Próftaki telst ekki 
hafa staðist einstök próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0. Nánari 
upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má nálgast á fyrrgreindri 
vefsíðu prófnefndar.

Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tíma- og staðsetningu 
er nær dregur prófunum, sem þreytt verða í húsakynnum á 
vegum Opna háskólans í Háskólanum í Reykjavík.  

Skráning í prófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans http://
www.ru.is/opnihaskolinn/prof-i-verdbrefamidlun/. Próftakar 
verða að hafa skráð sig og greitt prófgjald minnst tíu dögum 
fyrir sérhvert próf. 

Prófgjald verður auglýst síðar á heimasíðu prófnefndar á vefsíðu 
fjármála- og efnahagsráðuneytis http://www.fjarmalaraduneyti.
is/raduneytid/nefndir/nr/16884.

Reykjavík, 5. september 2016
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Undankeppni HM 2018 

C-riðill 
San Marínó - Aserbaídj. 0-1 
 
Tékkland - N-Írland 0-0 
 
Noregur - Þýskaland 0-3 
0-1 Thomas Müller  (15.), 0-2 Joshua 
Kimmich (45.), 0-3 Thomas Müller (60.). 

E-riðill 
Danmörk - Armenía 1-0 
1-0 Christian Eriksen (17.). 
 
Kasakstan - Pólland 2-2 
0-1 Bartosz Kaupstka (9.), 0-2 Robert 
Lewandowski (35., víti), 1-2 Sergey 
Khizhnichenko (51.), 2-2 Sergey 
Khizhnichenko (58.). 
 
Rúmenía - Svartfjallal. 1-1 

F-riðill 
Litháen - Slóvenía 2-2 
 
Slóvakía - England 0-1 
0-1 Adam Lallana (90.+5). 
 
Malta - Skotland 1-5 
0-1 Robert Snodgrass (9.), 1-1 Alfred Effiong 
(13.), 1-2 Chris Martin (54.), 1-3 Robert 
Snodgrass (61., víti), 1-4 Steven Fletcher 
(78.), 1-5 Robert Snodgrass (84.)

Nýjast

Fótbolti Þegar franski dómarinn, 
Clément Turpin,  flautar til leiks á 
ólympíuleikvanginum í Kænugarði 
í kvöld hefst enn einn kaflinn í 
íslenskri knattspyrnusögu. núna 
eru væntingarnar til strákanna 
okkar meiri en áður. aldrei hefur 
íslenska knattspyrnulandsliðið lagt 
af stað í undankeppni eM eða HM 
með meiri væntingar og auðvitað 
ekki að ástæðulausu.

frammistaða liðsins í frakklandi 
í sumar er öllum kunn. Hér í Kiev 
vilja allir forvitnast meira um lands-
liðið okkar. á löngum ferli mínum í 
íþróttafréttamennsku hef ég aldrei 
áður fundið fyrir eins miklum áhuga 
og nú. Ég hef verið á mörgum blaða-
mannafundum í útlöndum þar sem 
nánast aldrei var minnst á mót-
herjann.

en ævintýrið í frakklandi breytti 
því svo sannarlega. Sama uppskrift-
in, karakter, vilji, agi og samheldni. 
Þeir blaðamenn sem ég hef talað 
við hér í Kiev eru skotnir í íslenska 
landsliðinu. Margir telja íslendinga 
líklegri sigurvegara.

nýi þjálfarinn, Shevchenko, 
talaði af virðingu um íslenska 
liðið á blaðamannafundi í gær. 
Shevchenko var góður í fótbolta en 
hvort hann getur þjálfað á eftir að 
koma í ljós. Þrátt fyrir glæsilegan 
feril sem knattspyrnumaður var 
ekki einhugur í úkraínu um hann 
sem eftirmann Mykhaylo fomenko. 
Shevchenko var í náðinni hjá forseta 
knattspyrnusambandsins og það 
réði úrslitum.

einn blaðamaður orðaði það við 
mig að óljóst væri hvort úkraínska 
landsliðið myndi taka þátt í næstu 
úrslitakeppni takist liðinu að 
komast þangað. Keppnin verður 
nefnilega haldin í rússlandi 2018 og 
það eru litlir kærleikar með þessum 
þjóðum.

„við ætlum að reyna að vinna 
og vonandi tekst það. Til þess 
þarf sömu uppskrift og við höfum 
notað að undanförnu, karakter, 
vilja, aga og allt það sem við höfum 
sett í leikina að undanförnu,“ 
sagði Hannes Þór Halldórsson, 
l a n d s l i ð s m a r k v ö r ð u r ,  v i ð 
fréttablaðið fyrir leikinn.

Sá sem þetta skrifar var í Kiev 
31. mars 1999 þegar úkraína og 
ísland gerðu 1-1 jafntefli. fáir 
áttu von á öðru en að heimamenn 
myndu vinna öruggan sigur. lárus 
Orri Sigurðsson jafnaði metin og 
niðurstaðan varð 1-1 jafntefli. núna 
er ísland í 23. sæti á styrkleikalista 
fifa en úkraínumenn í 30. sæti. 
Kannski vegna þess eru blaðamenn 
hérna ekki jafn sigurvissir og þeir 
voru fyrir rúmum 17 árum.

Kolbeinn Sigþórsson sem hefur 
reynst okkur svo dýrmætur í undan-
förnum leikjum er meiddur og spil-
ar ekki. nú er tækifæri fyrir þann 
sem leysir hann af hólmi að skila 
fullkomnu verki í kvöld.

Væntingarnar 
eðlilega miklar
Strákarnir okkar fara aftur af stað í Kænugarði í 
kvöld eftir EM-ævintýrið og bjartsýnin er mikil.

Heimir Hallgrímsson fylgist grannt með á æfingu strákanna okkar í Kænugarði en þetta verður hans fyrsti leikur sem aðalþjálfari án Lars. fRéTTABLAðið/HAfLiði BREiðfjöRð

Arnar Björnsson 
skrifar frá Kænugarði 
arnar.bjornsson@365.is

Við ætlum að reyna 
að vinna og vonandi 

tekst það. Til þess þarf sömu 
uppskrift og við höfum 
notað að undanförnu.
Hannes Þór Halldórsson
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fólk
kynningarblað

„Okkur hafði lengi langað að 
stofna okkar eigið merki og fannst 
rétti tíminn vera núna. Við sam-
einuðum því krafta okkar, áhuga 
og reynslu og stofnuðum TAKK 
Home,“ útskýrir Ólöf Gunnlaugs-
dóttir, eða Olla eins og hún er köll-
uð, en hún stendur á bak við glæ-
nýja heimilislínu TAKK Home 
ásamt Dröfn Sigurðardóttur.

Fyrsta vara Takk Home kom á 
markað nú í sumar, bómullarhand-
klæði að tyrkneskri fyrirmynd.

Sex hundruð ára hefð
„Við erum báðar mjög áhugasamar 
um fallega hluti, hönnun og heimil-
isvörur,“ segir Olla. „Þessi þunnu 
tyrknesku bómullarhandklæði 
hafa okkur alltaf þótt falleg og því 
ákváðum við að hanna okkar eigin 
línu. Við látum framleiða línuna í 
Tyrklandi en aðferðin við vefnað-
inn hefur verið stunduð þar í landi 
í sex hundruð ár. Kögrið er hnýtt 
í höndunum. Það sem okkur finnst 
ekki síst heillandi við handklæð-
in er hvað það fer lítið fyrir þeim. 
Þau eru þunn og fljót að þorna en 
samt sem áður mjög rakadræg. 
Það hefur komið sér vel í ferðalög-
um og í sundferðum,“ segir hún.

nýjung í flóruna
Þær stöllur settu Takk Home á 
laggirnar í janúar og segir Olla 
hlutina hafa undið hratt upp á sig. 
Fyrsta sending af handklæðunum 
rauk hratt út og önnur er á leið-
inni. Íslendingar virðast greini-
lega til í annað en hnausþykkt 
frotté og þeim líkar vel ólíkir 
notkunar möguleikarnir sem 
felast í tyrknesku hand-
klæðunum.

„Við höfum feng-
ið frábær viðbrögð 
við handklæðunum 
sem er skemmti-
legt því þetta er 
nýjung hér á Ís-

landi, fólk þekk-
ir ekki mikið 
þessi þunnu 
handklæði hér 
heima,“ segir 
O l l a .  „ Þ a u 
þykja bæði fal-

leg og mjúk. 
Við hönnuðum 

tvær stærðir, bað-
handklæði og minna 

handklæði sem einnig er 
hægt að nota sem viskustykki. 

Fólk notar handklæðin gjarn-
an sem ungbarnateppi eða borð-
dúka og jafnvel sem sjöl. Þau eru 
svo einstaklega mjúk. Við munum 
bæta við fleiri vörum í línuna og 
stefnum á að fyrir jólin verði til-
búið rúmteppi.“

Nánar má forvitnast um Takk 
Home á heimasíðunni www.takk-
home.com og á Facebook. Hand-
klæðin fást í Aurum, Epal og í 
Reykjavík cutest.
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„Við látum framleiða línuna í Tyrklandi en aðferðin við vefnaðinn hefur verið stunduð þar í landi í sex hundruð ár.“

Ólöf Gunnlaugsdóttir 
og Dröfn Sigurðardótt-
ir hafa sett á markað línu 
handklæða að tyrkneskri 
fyrirmynd undir merkinu Takk 
Home.
myND/ElSA BjöRG mAGNúSDÓTTiR Handklæðin nota margir sem viskustykki, borðdúka, sjöl eða sem teppi.

Ofin með aldagamalli aðferð
Ólöf Gunnlaugsdóttir og Dröfn Sigurðardóttir hafa sett á markað nýja línu handklæða að tyrkneskri fyrirmynd undir 
merkinu Takk Home. Áhugi þeirra á fallegri hönnun og heimilisvörum varð kveikjan að samstarfinu sem fer vel af stað. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Optima EX premium. Árgerð 2016, 
ekinn 3 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.590.000. Rnr.991982.

MERCEDES-BENZ GL 500 4matic. 
Árgerð 2013, ekinn 54 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 15.800.000. 
Rnr.991719.

RENAULT Master. Árgerð 2013, ekinn 
153 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.400.000. Rnr.991511.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SAAB 9-3 linear i. Árgerð 2007, 
ekinn 157 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
890.000. Rnr.290280.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KIA Sportage ex. Árgerð 2016, ekinn 
17 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
5.390.000. Rnr.211672.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

Dísel tilBoð 295 þús!
Pajero árg ‘00, disel, sskj, leður, 
topplúga, rafmagn í bílstj. sæti, krókur.
Ek. 200 þús. Góður bíll á tilboði 295 
þús. Þarfnast viðgerðar. S. 891 9847

 Bílar óskast

0-600 staðgReitt
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 760 5027

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 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

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

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



FASTEIGNIR.IS

Híbýli fasteignasala hefur 
til sölu glæsilegt og mikið 
endurnýjað einbýlishús við 
Þrastarnes í Garðabæ.

Húsið er á tveimur hæðum með 
glæsilegu útsýni á fallegum stað 
á Arnarnesinu.Húsið er 292,4 fm 
og bílskúr 79 fm, samtals 371,4 
fm. Á neðri hæð bílskúrs er 40 
fm íbúð með sérinngangi.

Húsið skiptist í forstofu, 
barnaherbergi, stofu og borð-
stofu ásamt píanóherbergi, eld-
hús, hjónaherbergi, tvö baðher-
bergi og fjögur barnaherbergi, 
sjónvarpsherbergi, þvottahús, 
fataherbergi og skrifstofu. 
Í aukaíbúðinni er útsýni út í 
bakgarðinn um stóra glugga. 
Íbúðin er björt og rúmgóð með 
endurnýjuðu baðherbergi og 
eldhúsi.

Garðurinn er fallegur, gróinn 
og vel hirtur bæði framan og 
aftan við hús. Framan við hús 
er heitur pottur og hellulagt í 
kring.

Húsið hefur nær allt verið 
endurnýjað á síðastliðnum 
árum, þar með talin öll gólf-

efni, bæði baðherbergi, eldhús, 
svalir hússins, frárennslislagnir, 
garður og lóð.

Húsið er í dag nýtt og leigt út 
í þrennu lagi með leigusamn-
ingum sem mögulegt er að yfir-
taka. Efri hæð og bílskúr 152,2 
+ 40,2 fm/ Neðri hæð: 138,8 fm/ 
Íbúð í bílskúr: 40,2 fm. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Híbýla í síma 585-8800 eða  
hibyli@hibyli.is

 Glæsilegt hús á Arnarnesi

Mánudagur 5. september 201636. tbl.

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Eignin er skráð skv. ÞÍ 152,4 fm 
 Til viðbótar er gott stæði í upp-

hitaðri bílageymslu 
 Sérinngangur 
 Fullbúin 
 3 stór svefnherbergi 

 2 baðherbergi 
 Þvottahús innan íbúðar 
 ca. 20 fm skjólgóðar svalir 

(möguleiki á svalalokun) 
 Lyfta 
 Myndavéladyrasími 

Kópavogstún 10           67,2m 

 

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

PRO.Íslenska fasteignasalan   kt: 630516-0720 

Viltu vita hvers 
virði þín eign er? 

Frítt verðmat 

Opið hús þriðjudaginn 6. september kl. 17:00 - 17:30 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Falleg 89,3 m2, 3ja herbergja íbúð á  
efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi 
við Hraunbæ 34 í Reykjavík. 

Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
gang, baðherbergi, eldhús, stofu og 
borðstofu. 

Sérgeymsla í kjallara. 

V. 28,9 m.

127,5 m2 efri sérhæð ásamt 34,4 m2 
bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 
34,4 m2, innaf bílskúr er geymsla. Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og gólf- 
efni. Innbyggð lýsing. Stórar svalir yfir 
bílskúr. Hellulagt bílastæði. V. 53,7 m.

Hraunbær 34 - 110 Reykjavík 

Lækjarvað 22 - 110 Reykjavík 

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

99,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin 
skiptist í tvö svefnherbergi, gluggalaust herber-
gi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla á jarðhæð. 

Góð staðsetning. Mjög stutt er á golfvöllinn,  
í sundlaug, World Class, skóla og leikskóla. 

V. 36,5 m

Tveggja íbúða hús við Grjótasel 1 í 
Reykjavík. Eignirnar eru seldar í einu 
lagi og eru lausar til afhendingar, tvö 
fastanúmer. Á efri hæð er 182,6 m2, 6-7 
herbergja efri sérhæð með bílskúr. Á 
neðri hæð er 113,5 m2, 4ra herbergja 
neðri sérhæð. Hellulögð bílastæði. 
Timburverönd og svalir í suðvestur.  
V. 64,9 m.

Grjótasel 1- 109 Reykjavík 

Blikahöfði 7 - 270 Mosfellsbær Klukkurimi 1 - 112 Rvk. 

86,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
fjóbýlishúsi. V. 31,5 m.

Svöluás 23 - 221 Hfj. 

205,8 m2 endaraðhús á tvemur hæðum með 
bílskúr. V. 52,9 m.

Strandvegur 7 - 210 Gbær.

Falleg og björt 118,4 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í 
lyftuhúsi.  V. 47,9 m.

Hjallahlíð 4 - 270 Mos.

94,4 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu 
fjórbýlishúsi. Timburverönd. Góð staðset-
ning rétt hjá skóla, leikskóla, sundlaug og 
líkamsrækt.  V. 35,9 m.

Opið hús í dag mánudag frá 17:45 til 18:15

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

V. 37,9 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

124,5 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á annari hæð á 
tveimur hæðum í litlu fjölbýli. 

Sér inngangur, suðursvalir. 

Íbúðin skiptist í:  
Neðri hæð: Forstofa, gestasnyrting, þvottahús, 
eldhús og stofur. 

Efri hæð: Þrjú svefnherbergi og baðherbergi. 
Gott geymsluloft. 

V. 41,9 m.

Grundarhús 13 - 112 Reykjavík 

Fallegt 158,5 m2 parhús á einni hæð í byggingu 
með bílskúr. 

Húsið afhendist rúmlega fokhelt, þ.e. auk þess 
eru útveggir einangraðir, múraðir og sandspart-
slaðir, tilbúnir til málningar. Loft er einangrað 
og rakavarið. Inntak rafmagns og hita er komið 
inn í húsið og inntaksgjöld eru greidd.  Lóð er 
grófjöfnuð.  

V. 43,9 m.

Uglugata - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax
Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus við kaupsamning

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðastliðnum árum.

Garðurinn er fallegur, gróinn og vel hirtur. 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sólvallagata 11. Glæsileg neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 18.15  
Afar glæsileg og algjörlega endurnýjuð 5 herbergja 154,2 fm. neðri sérhæð með suðvestursvölum á þessum eftirsótta stað.  
Aðeins ein íbúð er á hæðinni og því gluggar í allar áttir. Eignin var öll endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og smekklegan 
máta árið 2011 eftir teikningum frá Sigurði Halldórssyni hjá Gláma Kím og er í mjög góðu ástandi. Stórar og bjartar stofur með 
arni. Vandað eldhús. Hjónasvíta sem samanstendur af stóru hjónaherbergi og baðherbergi.  Frábær staðsetning á rólegum 
stað í gamla vesturbænum þaðan sem stutt er í skóla, þjónustu og í miðborgina. Verið velkomin.

Verð 79,9 millj.

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. Mögulegt er að gera auka 
íbúð í bílskúr, sem er 69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar og 
tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og gólfefni að stærstum hluta. 
Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Ölduselsskóla, tveimur leikskólum,  
ÍR-svæðinu og nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj.

SÓLVALLAGATASTAFNASEL

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

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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.

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð 145,9 fm. 
íbúð á tveimur efstu hæðunum (LOFT).  Íbúðinni 
fylgir langtímaleigusamningur um tvö bílastæði í 
bílastæðahúsi Reykjavíkurborgar við hlið hússins.   
20 fm. suðursvalir eru á íbúðinni og hægt er að 
stækka þær enn frekar.  Einungis tvær íbúðir eru í 
húsinu.Íbúðin var öll endurnýjuð hið innra fyrir um 
10 árum síðan á  vandaðan hátt.  Það sem endur-
nýjað var þá voru m.a. allar lagnir, gólfefni, inn-
réttingar, tæki, gler, gluggar o.fl.   Gólfhitakerfi er í 
alrými á neðri hæð íbúðarinnar en ofnar á þeirri efri.  
Hljóðeinangrun á milli hæða er meiri en gengur og 
gerist.  Útsýnis nýtur af efri hæð að Esjunni og yfir 
Faxaflóann. 

Verð 69,9 millj. 

Laugavegur. Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðum.

Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, 
að Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma 
að húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í 
bílakjallara hússins.Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. 
hæð) eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu. 

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
1. hæð, verslunar- og þjónusturými: 
    858,9 fermetrar.
2. hæð, skrifstofurými: 900,5 fermetrar.
3. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
4. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. út-
sýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn 
á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjallara. Gólfsíðir 
gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá 
íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 
fm. þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum 
úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi 
á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir.  Íbúðin 
er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  
Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum 
gólfefnum.
Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Verð 145,0 millj.

Vatnsstígur -  4ra herbergja útsýnisíbúð. Aðeins tvær íbúðir á hæð.

346,9 fm. þjónustu- /verslunarhúsnæði á 
götuhæð við Suðurlandsbraut 4a. Veitinga-
rekstur er í húsnæðinu í dag og selst eignin með 
langtímaleigusamningi. Stórir gluggar er snúa að 
Suðurlandsbraut. Mikið auglýsingagildi við fjölfarna 
umferðaræð. Verð 89,0 millj.

Suðurlandsbraut - langtíma leigusamningur.

143,9 fm. parhús á einni hæð að meðtaldri bíl-
geymslu við Austurkór í Kópavogi. Húsið afhendist 
fokhelt að innan, en fullfrágengið að utan. Gler og 
gluggar eru komið og einnig útihurðir og bílskúrs-
hurðir. Lóðin verður fullfrágengin, tyrfð og með 
timburveröndum. Hiti verður í hellulögðum stéttum 
fyrir framan hús. 

Frágangi á lóð verður lokið 15. október nk. en 
hægt verður að afhenda eignina strax við kaup-
samning. 

Verð 46,5 millj.

Austurkór – Kópavogi.  Nýtt parhús. 
Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu. 

Eignin er stærri en uppgefið heildarflatarmál eignar 
þar sem byggt hefur verið við stofuna til vesturs. 
Möguleiki að nýta bílskúr, sem er endurnýjaður 
og sérstæður, sem íbúð. Búið er að endursteina 
húsið,  endurnýja rafmagn o.fl.  

Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði. Endaraðhús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 500,0 
fm. einbýlishús á frábærum stað niður við lækinn 
í Garðabæ.  

Eignin er endurnýjuð á hlýlegan, vandaðan og 
smekklegan hátt. 

Garðurinn er endurhannaður og með harðviðar-
veröndum, heitum potti og lýsingu. 

Einstök staðsetning. 
Frábært útsýni.

Garðabær. Glæsilegt einbýlishús niður við lækinn
Vandað og vel skipulagt 215,3 fm. parhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi í skála. Hjonasvíta með fata-
herbergi og baðherbergi og tvö minni herbergi. 
Möguleiki er að hafa 4 herbergi með því að breyta 
fataherbergi í svefherbergi. Ofanbirta og mikil 
lofthæð í holi efri hæðar. Svalir til norðvesturs. 
Lóðin er ræktuð og með tveimur veröndum með 
skjólveggjum og fallegum gróðri.  

Verð 84,9 millj.

Hvassaleiti. Parhús.

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað 
í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og 
rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og stofu (auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). 
Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning.

RJÚPNASALIR 10 - 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. 

BRATTAKINN– HAFNARFIRÐI. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi 
bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði. Eldhús með viðarinnréttingu. 
Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 
bifreiðar. Lóðin er með veröndum og hellulögn. 

BARMAHLÍÐ 44. RISÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega vel skipulögð 75,2 fm. risíbúð með mjög mikilli lofthæð. Stofa og eldhús í 
einu opnu rými. 3 rúmgóð svefnherbergi. Svalir til suðurs. Milliloft með þakglugga 
yfir hluta íbúðar sem getur nýst sem leikrými fyrir börn eða geymsluloft.  Verið vel-
komin. 

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. 
sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. 2 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 sam-
eiginlegur matsalur. 

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. 

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er 
yfir hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í 
góðu göngufæri við miðborgina. 

NJÁLSGATA. LAUS FLJÓTLEGA.
Snyrtileg 51,6 fm. íbúð í kjallara við Njálsgötu í Reykjavík. Fjölbýlishús með sex 
íbúðum. Stofa með glugga til suðurs. Sér geymsla í risi. Snyrtileg sameign.  Húsið 
er steinað að utan og er í góðu ásigkomulagi. Bárujárn er á þaki. íbúðin er laus til 
afhendingar fljótlega. 

34,9 millj. 

42,7 millj.

54,9 millj.

44,9 millj.

25,5 millj.
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39,9 millj.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Sólvallagata 11. Glæsileg neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 18.15  
Afar glæsileg og algjörlega endurnýjuð 5 herbergja 154,2 fm. neðri sérhæð með suðvestursvölum á þessum eftirsótta stað.  
Aðeins ein íbúð er á hæðinni og því gluggar í allar áttir. Eignin var öll endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og smekklegan 
máta árið 2011 eftir teikningum frá Sigurði Halldórssyni hjá Gláma Kím og er í mjög góðu ástandi. Stórar og bjartar stofur með 
arni. Vandað eldhús. Hjónasvíta sem samanstendur af stóru hjónaherbergi og baðherbergi.  Frábær staðsetning á rólegum 
stað í gamla vesturbænum þaðan sem stutt er í skóla, þjónustu og í miðborgina. Verið velkomin.

Verð 79,9 millj.

Stafnasel. Glæsilegt einbýlishús.
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 254,4 fm. einbýlishús á 750,0 fm. glæsilegri lóð við Stafnasel. Mögulegt er að gera auka 
íbúð í bílskúr, sem er 69,4 fm. að stærð. Einnig er hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Nýlegar og vandaðar innréttingar og 
tæki eru í eldhúsi. Baðherbergi er nýlega endurnýjað og gólfefni að stærstum hluta. 
Eignin er virkilega vel staðsett á fallegum og skjólsælum útsýnisstað. Örstutt frá Ölduselsskóla, tveimur leikskólum,  
ÍR-svæðinu og nokkurra mínútna gang í Salalaug í Kópavogi. 

Verð 79,9 millj.

SÓLVALLAGATASTAFNASEL

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

LANGALÍNA 20 - 26, SJÁLANDI GARÐABÆ. 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

MIKIÐ OG ÓHINDRAÐ SJÁVARÚTSÝNI.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 93 upp í 188 fermetra og 
verða afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 

verða ýmist með svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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.

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð 145,9 fm. 
íbúð á tveimur efstu hæðunum (LOFT).  Íbúðinni 
fylgir langtímaleigusamningur um tvö bílastæði í 
bílastæðahúsi Reykjavíkurborgar við hlið hússins.   
20 fm. suðursvalir eru á íbúðinni og hægt er að 
stækka þær enn frekar.  Einungis tvær íbúðir eru í 
húsinu.Íbúðin var öll endurnýjuð hið innra fyrir um 
10 árum síðan á  vandaðan hátt.  Það sem endur-
nýjað var þá voru m.a. allar lagnir, gólfefni, inn-
réttingar, tæki, gler, gluggar o.fl.   Gólfhitakerfi er í 
alrými á neðri hæð íbúðarinnar en ofnar á þeirri efri.  
Hljóðeinangrun á milli hæða er meiri en gengur og 
gerist.  Útsýnis nýtur af efri hæð að Esjunni og yfir 
Faxaflóann. 

Verð 69,9 millj. 

Laugavegur. Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðum.

Vel staðsett skrifstofu- og verslunarhúsnæði við 
Urðarhvarf 14 í Kópavogi. Húsið stendur á miklum 
útsýnisstað þar sem horft er m.a. út á sundin, 
að Esjunni og yfir efri hluta Elliðaárdals. Aðkoma 
að húsinu er góð og næg bílastæði á lóð og í 
bílakjallara hússins.Tvær efstu hæðirnar ( 5. og 6. 
hæð) eru komnar í útleigu.  Tvær lyftur eru í húsinu. 

Lausar hæðir til útleigu eru eftirfarandi:
1. hæð, verslunar- og þjónusturými: 
    858,9 fermetrar.
2. hæð, skrifstofurými: 900,5 fermetrar.
3. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.
4. hæð, skrifstofurými: 900,4 fermetrar.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Urðarhvarf 14 - Kópavogi.  Til leigu verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

Afar glæsileg og mjög vönduð 183,2 fm. út-
sýnisíbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fremst við sjóinn 
á Vatnsstíg auk sér bílastæðis í kjallara. Gólfsíðir 
gluggar eru í stofum og eldhúsi og nýtur útsýnis frá 
íbúðinni út á sundin. Úr stofum er útgengi á 61,2 
fm. þaksvalir með harðviðargólfi og skjólveggjum 
úr gleri og úr eldhúsi og hjónaherbergi er útgengi 
á mjög rúmgóðar og skjólsælar suðursvalir.  Íbúðin 
er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt.  
Eignin skilast fullfrágengin að innan með öllum 
gólfefnum.
Aðeins tvær íbúðir eru á hæðinni. 

Verð 145,0 millj.

Vatnsstígur -  4ra herbergja útsýnisíbúð. Aðeins tvær íbúðir á hæð.

346,9 fm. þjónustu- /verslunarhúsnæði á 
götuhæð við Suðurlandsbraut 4a. Veitinga-
rekstur er í húsnæðinu í dag og selst eignin með 
langtímaleigusamningi. Stórir gluggar er snúa að 
Suðurlandsbraut. Mikið auglýsingagildi við fjölfarna 
umferðaræð. Verð 89,0 millj.

Suðurlandsbraut - langtíma leigusamningur.

143,9 fm. parhús á einni hæð að meðtaldri bíl-
geymslu við Austurkór í Kópavogi. Húsið afhendist 
fokhelt að innan, en fullfrágengið að utan. Gler og 
gluggar eru komið og einnig útihurðir og bílskúrs-
hurðir. Lóðin verður fullfrágengin, tyrfð og með 
timburveröndum. Hiti verður í hellulögðum stéttum 
fyrir framan hús. 

Frágangi á lóð verður lokið 15. október nk. en 
hægt verður að afhenda eignina strax við kaup-
samning. 

Verð 46,5 millj.

Austurkór – Kópavogi.  Nýtt parhús. 
Glæsilegt nýuppgert 145,7 fm. endaraðhús á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað í smáíbúðar-
hverfinu. 

Eignin er stærri en uppgefið heildarflatarmál eignar 
þar sem byggt hefur verið við stofuna til vesturs. 
Möguleiki að nýta bílskúr, sem er endurnýjaður 
og sérstæður, sem íbúð. Búið er að endursteina 
húsið,  endurnýja rafmagn o.fl.  

Stór endalóð sem er nýlega tyrfð.  

Verð 59,5 millj.

Heiðargerði. Endaraðhús.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað um 500,0 
fm. einbýlishús á frábærum stað niður við lækinn 
í Garðabæ.  

Eignin er endurnýjuð á hlýlegan, vandaðan og 
smekklegan hátt. 

Garðurinn er endurhannaður og með harðviðar-
veröndum, heitum potti og lýsingu. 

Einstök staðsetning. 
Frábært útsýni.

Garðabær. Glæsilegt einbýlishús niður við lækinn
Vandað og vel skipulagt 215,3 fm. parhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi í skála. Hjonasvíta með fata-
herbergi og baðherbergi og tvö minni herbergi. 
Möguleiki er að hafa 4 herbergi með því að breyta 
fataherbergi í svefherbergi. Ofanbirta og mikil 
lofthæð í holi efri hæðar. Svalir til norðvesturs. 
Lóðin er ræktuð og með tveimur veröndum með 
skjólveggjum og fallegum gróðri.  

Verð 84,9 millj.

Hvassaleiti. Parhús.

MÁVAHLÍÐ. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Glæsileg 109,3 fm. neðri sérhæð auk 29,3 fm. bílskúrs á þessum eftirsótta stað 
í Hlíðunum. Eignin er mikið endurnýjuð m.a. eldhús og baðherbergi, gólfefni og 
rafmagnslagnir. Hæðin  skiptist í forstofu, hol, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og stofu (auðvelt er að vera með tveir samliggjandi stofur á kostnað svefnherbergis). 
Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott skipulag og falleg gluggasetning.

RJÚPNASALIR 10 - 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. 

BRATTAKINN– HAFNARFIRÐI. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Góð 135,8 fm. 5 herbergja neðri sérhæð að meðtöldum 29,6 fm. sérstandandi 
bílskúr á góðum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði. Eldhús með viðarinnréttingu. 
Rúmgóð stofa með suðurglugga. Fjögur herbergi.  Góð aðkeyrsla sem rúmar 2-3 
bifreiðar. Lóðin er með veröndum og hellulögn. 

BARMAHLÍÐ 44. RISÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega vel skipulögð 75,2 fm. risíbúð með mjög mikilli lofthæð. Stofa og eldhús í 
einu opnu rými. 3 rúmgóð svefnherbergi. Svalir til suðurs. Milliloft með þakglugga 
yfir hluta íbúðar sem getur nýst sem leikrými fyrir börn eða geymsluloft.  Verið vel-
komin. 

GRANDAVEGUR 47 – 60 ÁRA OG ELDRI.
Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5 fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. 
sérgeymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur 
með útsýni til sjávar. 2 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 sam-
eiginlegur matsalur. 

VATNSSTÍGUR 16-18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Glæsileg 112,5 fm. íbúð með vestursvölum á 1. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi. 
Sér bílastæði í  bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Stórir gólfsíðir gluggar til vesturs í stofu og svefnherbergi. Svalir eru með tré-
fjölum og svalalokun. 

RÁNARGATA.
Góð 90,1 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til suðurs í steinsteyptu þríbýlis-
húsi. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og því mjög björt.  Lofthæð í íbúð er um 
2,75 metrar. Svalir útaf stofum til suðurs eru um 15 fm. að stærð og markísa er 
yfir hluta þeirra. Af svölum er stigi niður á sameiginlega lóð. Frábær staðsetning í 
góðu göngufæri við miðborgina. 

NJÁLSGATA. LAUS FLJÓTLEGA.
Snyrtileg 51,6 fm. íbúð í kjallara við Njálsgötu í Reykjavík. Fjölbýlishús með sex 
íbúðum. Stofa með glugga til suðurs. Sér geymsla í risi. Snyrtileg sameign.  Húsið 
er steinað að utan og er í góðu ásigkomulagi. Bárujárn er á þaki. íbúðin er laus til 
afhendingar fljótlega. 

34,9 millj. 

42,7 millj.

54,9 millj.

44,9 millj.

25,5 millj.

54,9 millj.

39,9 millj.

34,9 millj.

4RA HERBERGJA 4RA HERBERGJA

ELDRI BORGARAR3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

5 HERBERGJA 2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

Óskum eftir öllum 
stærðum og gerðum 

eigna á söluskrá

Skoðum og verðmetum 
samdægurs

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



ÞINGHÓLSBRAUT 37
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega staðsett 142,8 fm neðri sérhæð með bílskúr 
við Þinghólsbraut í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er skráð 
124,8 fm og bílskúrinn 18 fm. Fallegt útsýni, fjögur svef-
nherbergi og suðvestur svalir. Opið hús þriðjudaginn 6. 
sept. milli 17:15 og 17:45. V. 47,5 m.

GRANDAVEGUR 11
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 88,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur auk 22,8 fm bílskúrs, 
samtals 111,4 fm. Þvottahús er innan ibúðar. Suðves-
tursvalir. Frábært staðsetning í vesturbænum. Opið hús 
þriðjudaginn 6. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 46,5 m.

MÁNABRAUT 5
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata.  V. 63,5 m.

KÖTLUFELL 7
111 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja 78 fm íbúð sem skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og sér geymslu 
í kjallara. Viðhaldslítið hús. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. Opið hús þriðjudaginn 6. sept. milli 17:15 og 17:45 
(búð merkt 03-01). V. 24,9 m.

STÓRAGERÐI 23
108 REYKJAVÍK

Falleg samtals 160 fm neðri sérhæð með bílskúr við 
Stóragerði í Reykjavík (þar af er bílskúr skráður 28 fm). 
Stórar stofur, þrjú til fjögur svefnherbergi, sér inngangur, 
tvennar svalir og bílskúr. Íbúð með mikla mögulega en 
þarfnast einhverrar standsetningar. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V. 49,5 m.

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er 3ja 
herb. íbúð og á efri hæð er 4ra herb. íbúð. Einangraður 
garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin er staðsett 
skammt frá sundlaug og íþróttahúss. Einnig er skíðabrek-
ka með skíðalyftu skammt frá húsinu. V. 55,9 m.

KLUKKURIMI 1
112 REYKJAVÍK

3ja herbergja 86,6 fm íbúð á 2. hæð í 2ja hæða fjór-
býlishúsi með sameiginlegum inngangi. Geymsla er inní 
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 31,5 millj. 
Nánari uppl. veitir: Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-1168 
- brynjar@eignamidlun.is. 

LÆKJARFIT 1
210 GARÐABÆ

104 fm neðri sérhæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi við 
Lækjarfit 1 í Garðabæ.  Eignin þarfnast mikils viðhalds og 
mælir seljandi með að fagmaður yfirfari eignina. Eignin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 29,9 millj. 
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fast.sali 
s. 824-9098. 

SKÚLAGATA 32-34
101 REYKJAVÍK

Snyrtilega 74,1 fm 2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð 
stutt frá miðbænum. Íbúðin var mikið endurnýjuð fyrir 
nokkrum árum í samráði við Rut Káradóttir. Lyfta í húsinu. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 38,9 millj. Uppl. 
veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fast.sali í síma 
864-5464.

ENGIHJALLI 19
200 KÓPAVOGUR

97 fm 4ra herbergja íbúð með tvennum svolum við 
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Íbúðin er á jarðhæð frá inngangi. Þvottahús á hæðinni 
og geymsla í kjallara. Opið hús þriðjudaginn 6. sept. milli 
17:15 og 17:45 (íbúð merkt 01-04).Verð 32,0 millj. 

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

SKÚLAGATA 10, 101 REYKJAVÍK

Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm ÚTSÝNISÍBÚÐ á tveimur hæðum í fallegu frábærlega vel 
staðsettu fjölbýlishúsi í “Skuggahverfinu”. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og sérgeymsla í 
sameign. Einstaklega glæslegt sjávarútsýni og fjallasýn m.a. Esjan, Akrafjall og fl.. 4 svefnherb. 
og tvær stofur. Opið eldhús og tvö baðherbergi. Þrennar svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:00 og 17:30 (íbúð merkt 04-03). V. 109 m.

STÓRGLÆSILEG PENTHOUSE ÍBÚÐ 
MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. 
Lundur 3 íbúð 1002. Íbúðin er einstaklega glæsileg hvar sem 
á er litið og er innréttuð og hönnuð á mjög glæsilegan hátt. 
Allar innréttingar, fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru 
eikarparket og flísar. Íbúðin er á 10. hæð og er 159,50 fm að 
stærð. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir 
eru meðfram allri íbúðinni. Stórkostlegt útsýni til sjávar-, 
fjalla- og borgar. Íbúðinni er mjög björt og rúmgóð með góðri 
lofthæð og gólfsíðum stórum gluggum. Verð 97,5 m. 

Glæsileg 212,7 fm íbúð á 4. hæð í nýju lyftuhúsi  
við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. 
Innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu Sigurbjarnadóttur. 
Stórar þaksvalir tilheyra íbúðinni. Tvö bílastæði í bílageymslu og geymsla sem er með aksturshurð innaf. 
Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin verður tilbúin til afhendingar í byrjun árs 2017.
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Til sölu jörðin Tungukot II sem er lögbýli, landnúmer 223013, í Akrahreppi, Skagafirði. Jörðin sjálf er um 200 
hektarar að stærð grasi gróin að mestu leiti. Á jörðinni er 45fm heilsárshús með svefnlofti byggt árið 1994 
sem og 10fm aðstöðuhús. Húsin eru í mjög góðu standi og hefur verið haldið vel við. Nánari uppl. Brynjar 
Þór Sumarliðason, s: 896-1168 - brynjar@eignamidlun.is. V. 23,9 m

LUNDUR 3 – GLÆSILEG PENTHOUSEÍBÚÐ 

HRÓLFSSKÁLAMELUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ MEÐ ÞAKSVÖLUM  

TUNGUKOT LAND 223013, 560 VARMAHLÍÐ  

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 156,9 fm endaíbúð á efri hæð í 4ra ibúða húsi við 
Blásali í Kópavogi (íbúð 123,7 fm og bílskúr 33,2 fm). Íbúðin er með sér inngangi, tveimur baðher-
bergjum, tvennum svölum, bílskúr og fallegu útsýni. Eignin er álklædd að utan.  
Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-01). V. 54,9 m.

BLÁSALIR 9, 201 KÓPAVOGUR

ÓSKUM EFTIR

ÓSKA EFTIR RAÐHÚSUM  
OG EINBÝLISHÚSUM Í FOSSVOGI Í SÖLU.

HEF FJÖLDA KAUPENDA Á SKRÁ. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
KJARTAN HALLGEIRSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI Í SÍMA 824 9093 

EÐA KJARTAN@EIGNAMIDLUN.IS

SÉRBÝLI Á SELTJARNARNESI ÓSKAST
HÖFUM KAUPANA AÐ 250-400 FM EINBÝLISHÚSI, 

PARHÚSI EÐA RAÐHÚSI Á SELTJARNARNESI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR FASTEIGNASALI Í SÍMA 861-8511.

EINBÝLÍSHÚS Í AKRALANDI ÓSKAST
HÖFUM KAUPANDA AÐ 300-500 FM EINBÝLISHÚSI 

Í AKRALANDI Í GARÐABÆ.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR FASTEIGNASALI Í SÍMA 861-8511.

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í GRAFARVOGI ÓSKAST
HÖFUM VERIÐ BEÐIN AÐ ÚTVEGA KAUPANDA 

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í GRAFARVOGI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
ÞÓRARINN M. FRIÐGEIRSSON Í SÍMA  899-1882.

2-3JA HERBERGJA ÍBÚÐI Í BREIÐHOLTI ÓSKAST 
HÖFUM KAUPANDA AÐ 2JA-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í BREIÐHOLTI. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
VEITIR ÞÓRARINN M. FRIÐGEIRSSON Í SÍMA  899-1882.

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

 
 

 
 

 
 

Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð í eftirsóttri lyftu 
blokk, “Gimliblokkinni”. Íbúðin snýr í suður og eru 
stórar skjólgóðar svalir meðfram allri suðurhliðin-
ni. Stæði í bílgeymslu fylgir. Mikil sameign er á 1. 
hæð hússins. Húsvörður er í húsinu. 

Verð 49 millj. 

Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45 
(íbúð merkt 02 03). 

Öll eignin að Grjótaseli 1, Reykjavík. Byggt sem einbýlishús með bílskúr en framkvæmdar hafnar að breyta 
eigninni í tvær íbúðir og er eignin á tveimur fastanúmerum en seld í einu lagi. Alls eru þetta 296,1 fm. sem 
skiptist í efri hæð skráð 182,6 fm. og neðri hæð skráð 113,5 fm. Nánari upplýsingar veitir Gunnar J Gunnars-
son lögg.fast.sali í síma 695-2525. Verð 64,9 millj. Opið hús mánudaginn 5. sept. milli kl. 17:15 og 17:45.

Endaraðhús samtals 205,8 fm á tveimur hæðum. Á neðri hæð er bílskúr, baðherbergi, eldhús og stofa/
borðstofa. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og sjónvarpshol. Laus við 
kaupsamning. Verð 52,9 millj. Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 12:15 og 12:45 (íbúð merkt 01-01).

MIÐLEITI 5, 103 REYKJAVÍK

GRJÓTASEL 1, 109 REYKJAVÍK

SVÖLUÁS 23, 221 HAFNARFIRÐI

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



ÞINGHÓLSBRAUT 37
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega staðsett 142,8 fm neðri sérhæð með bílskúr 
við Þinghólsbraut í Vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er skráð 
124,8 fm og bílskúrinn 18 fm. Fallegt útsýni, fjögur svef-
nherbergi og suðvestur svalir. Opið hús þriðjudaginn 6. 
sept. milli 17:15 og 17:45. V. 47,5 m.

GRANDAVEGUR 11
107 REYKJAVÍK

Björt og falleg 88,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Grandaveg í Vesturbæ Reykjavíkur auk 22,8 fm bílskúrs, 
samtals 111,4 fm. Þvottahús er innan ibúðar. Suðves-
tursvalir. Frábært staðsetning í vesturbænum. Opið hús 
þriðjudaginn 6. sept. milli 17:15 og 17:45. V. 46,5 m.

MÁNABRAUT 5
200 KÓPAVOGUR

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 158,1 fm 
einbýlishús með bílskúr. Húsið er að mestu á einni hæð 
með 5 svefnherbergjum, rúmgóðu stofurými, baðherb. og 
gestasnyrtingu ásamt því að bílskúrinn hefur verið nýttur 
sem sjónvarps/fjölskylduherbergi. Arinn í stofu. Góð 
timburverönd í suður og góður ræktaður garður. Heitur 
pottur á verönd. Róleg og góð íbúðargata.  V. 63,5 m.

KÖTLUFELL 7
111 REYKJAVÍK

Rúmgóð þriggja herbergja 78 fm íbúð sem skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og sér geymslu 
í kjallara. Viðhaldslítið hús. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing. Opið hús þriðjudaginn 6. sept. milli 17:15 og 17:45 
(búð merkt 03-01). V. 24,9 m.

STÓRAGERÐI 23
108 REYKJAVÍK

Falleg samtals 160 fm neðri sérhæð með bílskúr við 
Stóragerði í Reykjavík (þar af er bílskúr skráður 28 fm). 
Stórar stofur, þrjú til fjögur svefnherbergi, sér inngangur, 
tvennar svalir og bílskúr. Íbúð með mikla mögulega en 
þarfnast einhverrar standsetningar. Íbúðin er laus við 
kaupsamning. V. 49,5 m.

DALHÚS 45
112 REYKJAVÍK

Vel staðsett 228,7 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Innréttaðar hafa verið tvær íbúðir í húsinu 
og eru báðar með sérinngangi. Á neðri hæð er 3ja 
herb. íbúð og á efri hæð er 4ra herb. íbúð. Einangraður 
garðskáli er milli hússins og bílskúrs. Eignin er staðsett 
skammt frá sundlaug og íþróttahúss. Einnig er skíðabrek-
ka með skíðalyftu skammt frá húsinu. V. 55,9 m.

KLUKKURIMI 1
112 REYKJAVÍK

3ja herbergja 86,6 fm íbúð á 2. hæð í 2ja hæða fjór-
býlishúsi með sameiginlegum inngangi. Geymsla er inní 
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 31,5 millj. 
Nánari uppl. veitir: Brynjar Þór Sumarliðason, s.896-1168 
- brynjar@eignamidlun.is. 

LÆKJARFIT 1
210 GARÐABÆ

104 fm neðri sérhæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi við 
Lækjarfit 1 í Garðabæ.  Eignin þarfnast mikils viðhalds og 
mælir seljandi með að fagmaður yfirfari eignina. Eignin 
er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 29,9 millj. 
Nánari uppl. veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fast.sali 
s. 824-9098. 

SKÚLAGATA 32-34
101 REYKJAVÍK

Snyrtilega 74,1 fm 2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð 
stutt frá miðbænum. Íbúðin var mikið endurnýjuð fyrir 
nokkrum árum í samráði við Rut Káradóttir. Lyfta í húsinu. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 38,9 millj. Uppl. 
veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson lögg. fast.sali í síma 
864-5464.

ENGIHJALLI 19
200 KÓPAVOGUR

97 fm 4ra herbergja íbúð með tvennum svolum við 
Engihjalla í Kópavogi. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Íbúðin er á jarðhæð frá inngangi. Þvottahús á hæðinni 
og geymsla í kjallara. Opið hús þriðjudaginn 6. sept. milli 
17:15 og 17:45 (íbúð merkt 01-04).Verð 32,0 millj. 

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

SKÚLAGATA 10, 101 REYKJAVÍK

Glæsileg 5-6 herbergja 183,1 fm ÚTSÝNISÍBÚÐ á tveimur hæðum í fallegu frábærlega vel 
staðsettu fjölbýlishúsi í “Skuggahverfinu”. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu og sérgeymsla í 
sameign. Einstaklega glæslegt sjávarútsýni og fjallasýn m.a. Esjan, Akrafjall og fl.. 4 svefnherb. 
og tvær stofur. Opið eldhús og tvö baðherbergi. Þrennar svalir. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:00 og 17:30 (íbúð merkt 04-03). V. 109 m.

STÓRGLÆSILEG PENTHOUSE ÍBÚÐ 
MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. 
Lundur 3 íbúð 1002. Íbúðin er einstaklega glæsileg hvar sem 
á er litið og er innréttuð og hönnuð á mjög glæsilegan hátt. 
Allar innréttingar, fataskápar og hurðir eru úr eik. Gólfefni eru 
eikarparket og flísar. Íbúðin er á 10. hæð og er 159,50 fm að 
stærð. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir 
eru meðfram allri íbúðinni. Stórkostlegt útsýni til sjávar-, 
fjalla- og borgar. Íbúðinni er mjög björt og rúmgóð með góðri 
lofthæð og gólfsíðum stórum gluggum. Verð 97,5 m. 

Glæsileg 212,7 fm íbúð á 4. hæð í nýju lyftuhúsi  
við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi. 
Innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu Sigurbjarnadóttur. 
Stórar þaksvalir tilheyra íbúðinni. Tvö bílastæði í bílageymslu og geymsla sem er með aksturshurð innaf. 
Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn. Íbúðin verður tilbúin til afhendingar í byrjun árs 2017.
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Til sölu jörðin Tungukot II sem er lögbýli, landnúmer 223013, í Akrahreppi, Skagafirði. Jörðin sjálf er um 200 
hektarar að stærð grasi gróin að mestu leiti. Á jörðinni er 45fm heilsárshús með svefnlofti byggt árið 1994 
sem og 10fm aðstöðuhús. Húsin eru í mjög góðu standi og hefur verið haldið vel við. Nánari uppl. Brynjar 
Þór Sumarliðason, s: 896-1168 - brynjar@eignamidlun.is. V. 23,9 m

LUNDUR 3 – GLÆSILEG PENTHOUSEÍBÚÐ 

HRÓLFSSKÁLAMELUR - ÚTSÝNISÍBÚÐ MEÐ ÞAKSVÖLUM  

TUNGUKOT LAND 223013, 560 VARMAHLÍÐ  

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 156,9 fm endaíbúð á efri hæð í 4ra ibúða húsi við 
Blásali í Kópavogi (íbúð 123,7 fm og bílskúr 33,2 fm). Íbúðin er með sér inngangi, tveimur baðher-
bergjum, tvennum svölum, bílskúr og fallegu útsýni. Eignin er álklædd að utan.  
Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45 (íbúð merkt 02-01). V. 54,9 m.

BLÁSALIR 9, 201 KÓPAVOGUR

ÓSKUM EFTIR

ÓSKA EFTIR RAÐHÚSUM  
OG EINBÝLISHÚSUM Í FOSSVOGI Í SÖLU.

HEF FJÖLDA KAUPENDA Á SKRÁ. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
KJARTAN HALLGEIRSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI Í SÍMA 824 9093 

EÐA KJARTAN@EIGNAMIDLUN.IS

SÉRBÝLI Á SELTJARNARNESI ÓSKAST
HÖFUM KAUPANA AÐ 250-400 FM EINBÝLISHÚSI, 

PARHÚSI EÐA RAÐHÚSI Á SELTJARNARNESI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR FASTEIGNASALI Í SÍMA 861-8511.

EINBÝLÍSHÚS Í AKRALANDI ÓSKAST
HÖFUM KAUPANDA AÐ 300-500 FM EINBÝLISHÚSI 

Í AKRALANDI Í GARÐABÆ.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
MAGNEA S. SVERRISDÓTTIR FASTEIGNASALI Í SÍMA 861-8511.

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í GRAFARVOGI ÓSKAST
HÖFUM VERIÐ BEÐIN AÐ ÚTVEGA KAUPANDA 

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í GRAFARVOGI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
ÞÓRARINN M. FRIÐGEIRSSON Í SÍMA  899-1882.

2-3JA HERBERGJA ÍBÚÐI Í BREIÐHOLTI ÓSKAST 
HÖFUM KAUPANDA AÐ 2JA-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í BREIÐHOLTI. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
VEITIR ÞÓRARINN M. FRIÐGEIRSSON Í SÍMA  899-1882.

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

 
 

 
 

 
 

Falleg 3ja-4ra herbergja íbúð í eftirsóttri lyftu 
blokk, “Gimliblokkinni”. Íbúðin snýr í suður og eru 
stórar skjólgóðar svalir meðfram allri suðurhliðin-
ni. Stæði í bílgeymslu fylgir. Mikil sameign er á 1. 
hæð hússins. Húsvörður er í húsinu. 

Verð 49 millj. 

Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 17:15 og 17:45 
(íbúð merkt 02 03). 

Öll eignin að Grjótaseli 1, Reykjavík. Byggt sem einbýlishús með bílskúr en framkvæmdar hafnar að breyta 
eigninni í tvær íbúðir og er eignin á tveimur fastanúmerum en seld í einu lagi. Alls eru þetta 296,1 fm. sem 
skiptist í efri hæð skráð 182,6 fm. og neðri hæð skráð 113,5 fm. Nánari upplýsingar veitir Gunnar J Gunnars-
son lögg.fast.sali í síma 695-2525. Verð 64,9 millj. Opið hús mánudaginn 5. sept. milli kl. 17:15 og 17:45.

Endaraðhús samtals 205,8 fm á tveimur hæðum. Á neðri hæð er bílskúr, baðherbergi, eldhús og stofa/
borðstofa. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og sjónvarpshol. Laus við 
kaupsamning. Verð 52,9 millj. Opið hús mánudaginn 5. sept. milli 12:15 og 12:45 (íbúð merkt 01-01).

MIÐLEITI 5, 103 REYKJAVÍK

GRJÓTASEL 1, 109 REYKJAVÍK

SVÖLUÁS 23, 221 HAFNARFIRÐI

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



.

 Árakur 20

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi 

Tvennar svalir, 

Stutt í skóla og þjónustu

.

Kvisthagi 29

Verð : 33,9 millj.

OPIN HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:00-17:45

Björt og falleg 111 fm neðri hæð 
Tvennar stofur og tvö góð svefnherbergi 
Eldhús er rúmgott með góðum innréttingum 
Bílskúrsréttur 

.

Þinghólsbraut 6 

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept.kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm 

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti 

5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi 

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð 

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

.

Njörfasund 4

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:30-18:00

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð 81,8 fm 

Sérinngangur

Endurnýjað eldhús 

Hús í góðu viðhaldi Stór og mikil eignarlóð 

Sameiginlegt þvottahús með sérinngangi 

Köld geymsla á lóð 7 fm 

Frábær staðsetning

.

Holtsgata 19

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:30-18:00

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð 

.

Sundlaugavegur 26

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.18:15-19:00

Mikið endurnýjuð 84 fm, 4ra herbergi 

Nýtt skólp, nýjar neysluvatnslagnir, 

nýtt bað og gólfefni 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning

.

Ólafsgeisli 111
 

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

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 

.

Hofakur 1
íbúð 103

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.18:30-19:00

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 

Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 

Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 

Stórt eldhús opið inní stofu

Falleg heildarmynd innréttinga 

Þvottahús innan íbúðar

Bókaðu skoðun:

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

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

Mjög vel skipulögð 124,5 fm 

5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum 

Sérinngangur, Suður svalir 

2 stofur, 2 böð, 3 til 4 herbergi 

Eignin er laus strax

Grundarhús

Verð : 41,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur

Stakkholt 2a

Verð : 37,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 
Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 
Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 
Stórar suður svalir L laga
Þvotthús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt 174 fm heilsárshús á golfsvæði 
með sundlaug
Aðeins 50 mín keyrsla úr Reykjavík
Fyrsta flokks eign með glæsilegu útsýni
Möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu 
Öndverðarnes - Stangarbraut 8

Öndverðarnes 

Verð : 52,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Í nágrenni við Flúðir

Tvö svefnherbergi 

Baðherbergi með sturtuklefa

Heitur pottur

Reykjaból

Verð : 18,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti 

Verð : 56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 

Mjög falleg og vel skipulögð 144 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu 

lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Einstakt útsýni 

Rauðamýri - Mosfellsbæ

Verð frá: 43,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð frá: 64,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð frá: 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Sléttuvegur 15
íbúð 407

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.18:00-18:30

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Lundur 1
Þakíbúð á 10.hæð 

Verð :109,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept. kl.17:30-18:00

Stórglæsileg þakíbúð á 10. hæð á þessum 

einstaka stað 

159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu 

Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 

Aukin lofthæð og innfelld lýsing 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, 

til fjalla og víðar 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Álklætt 5 íbúða einingahús 
Gluggar eru ál tré 
Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja
Að auki fylgja bílskúrar með sem ekki 
eru í fm tölu -   Laust strax 

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og 

vesturs 2-3 góð svefnherbergi 

Frábær staðsetning

Lindarbraut 10

Verð frá: 37,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Verð : 51,5 millj.
Ótrúlega vel skipulögð 3ja til 4ra herbergja 
Risíbúð sem er skráð 50 fm 
Gólfflötur stærri en skráðir fermetrar 

Frábær staðseting

.

Brekkutún 1

Verð : 71,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.19:00-19:30

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 stofur, 3 baðherbergi 

Bílskúr er sérstæður, Stór garður er klæddur 

með lerki verönd að stærstu leiti

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Kópavogsgerði 5-7

Verð frá: 53,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept. kl.17:00-18:00

Glæsilegar rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir í  
nýbyggingu fyrir +55 ára

Íbúðirnar allar með útsýni, nokkrir metrar  
í sjávarmálið
Vandaðir verktakar, gott orðspor
Sérinngangur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

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

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

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: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

 Árakur 20

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi 

Tvennar svalir, 

Stutt í skóla og þjónustu

.

Kvisthagi 29

Verð : 33,9 millj.

OPIN HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:00-17:45

Björt og falleg 111 fm neðri hæð 
Tvennar stofur og tvö góð svefnherbergi 
Eldhús er rúmgott með góðum innréttingum 
Bílskúrsréttur 

.

Þinghólsbraut 6 

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept.kl.17:00-17:30

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm 

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti 

5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi 

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð 

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld

.

Njörfasund 4

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:30-18:00

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð 81,8 fm 

Sérinngangur

Endurnýjað eldhús 

Hús í góðu viðhaldi Stór og mikil eignarlóð 

Sameiginlegt þvottahús með sérinngangi 

Köld geymsla á lóð 7 fm 

Frábær staðsetning

.

Holtsgata 19

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.17:30-18:00

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð 

.

Sundlaugavegur 26

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 7.sept kl.18:15-19:00

Mikið endurnýjuð 84 fm, 4ra herbergi 

Nýtt skólp, nýjar neysluvatnslagnir, 

nýtt bað og gólfefni 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning

.

Ólafsgeisli 111
 

Verð : 75,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

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 

.

Hofakur 1
íbúð 103

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.18:30-19:00

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 

Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 

Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 

Stórt eldhús opið inní stofu

Falleg heildarmynd innréttinga 

Þvottahús innan íbúðar

Bókaðu skoðun:

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

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

Mjög vel skipulögð 124,5 fm 

5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum 

Sérinngangur, Suður svalir 

2 stofur, 2 böð, 3 til 4 herbergi 

Eignin er laus strax

Grundarhús

Verð : 41,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 72,1 fm 

Stór 42 fm pallur sem snýri inní garðinn 

Nýleg bygging í miðbæ Reykjavíkur

Stakkholt 2a

Verð : 37,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 
Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 
Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 
Stórar suður svalir L laga
Þvotthús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt 174 fm heilsárshús á golfsvæði 
með sundlaug
Aðeins 50 mín keyrsla úr Reykjavík
Fyrsta flokks eign með glæsilegu útsýni
Möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu 
Öndverðarnes - Stangarbraut 8

Öndverðarnes 

Verð : 52,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Í nágrenni við Flúðir

Tvö svefnherbergi 

Baðherbergi með sturtuklefa

Heitur pottur

Reykjaból

Verð : 18,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð á 1. hæð hússins 

sem er 58,8 fermetrar íbúð á jarðhæð 

sem er 83,7 fermetrar 

Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Þingholtsstræti 

Verð : 56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 

Mjög falleg og vel skipulögð 144 fm 

4ra herbergja endaíbúð á 4 efstu hæð í góðu 

lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu 

Einstakt útsýni 

Rauðamýri - Mosfellsbæ

Verð frá: 43,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð frá: 64,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm 

3 herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð frá: 32,7 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Sléttuvegur 15
íbúð 407

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.18:00-18:30

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Lundur 1
Þakíbúð á 10.hæð 

Verð :109,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept. kl.17:30-18:00

Stórglæsileg þakíbúð á 10. hæð á þessum 

einstaka stað 

159,3 fm auk 2ja stæða í bílageymslu 

Stórar þaksvalir og sólstofa með heitum potti 

Aukin lofthæð og innfelld lýsing 

Frábært útsýni yfir Fossvogsdal, 

til fjalla og víðar 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Álklætt 5 íbúða einingahús 
Gluggar eru ál tré 
Rúmlega 140 fm íbúðir í lyftuhúsi
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja
Að auki fylgja bílskúrar með sem ekki 
eru í fm tölu -   Laust strax 

Freyjubrunnur 29

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og 

vesturs 2-3 góð svefnherbergi 

Frábær staðsetning

Lindarbraut 10

Verð frá: 37,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Verð : 51,5 millj.
Ótrúlega vel skipulögð 3ja til 4ra herbergja 
Risíbúð sem er skráð 50 fm 
Gólfflötur stærri en skráðir fermetrar 

Frábær staðseting

.

Brekkutún 1

Verð : 71,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 5.sept. kl.19:00-19:30

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 

2 stofur, 3 baðherbergi 

Bílskúr er sérstæður, Stór garður er klæddur 

með lerki verönd að stærstu leiti

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Kópavogsgerði 5-7

Verð frá: 53,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 6.sept. kl.17:00-18:00

Glæsilegar rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir í  
nýbyggingu fyrir +55 ára

Íbúðirnar allar með útsýni, nokkrir metrar  
í sjávarmálið
Vandaðir verktakar, gott orðspor
Sérinngangur

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
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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
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Gunnur
Fasteignasali

864 3802

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. sept. kl. 17.30-18.00

Langalína 19   210 Garðabæ 54.800.000

Falleg og rúmgóð,  4ra-5 herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. 
Innréttingar eru samræmdar, granít á borðum í eldhúsi og vönduð eldhústæki. Gólfefni 
eru flísar og parket. Góðar suðursvalir. Frábær staðsetning þar sem stutt er í leikskóla, 
skóla og fallegar gönguleiðir við sjávarsíðuna. Íbúðin gæti losnað fljótlega.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 131,3 m2

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 820-2222

Stuttárbotnar 14  311 Borgarbyggð 14.500.000

Fallegt og vel staðsett sumarhús í Húsafelli með 2 svefnherbergjum, svefnlofti, 
verönd, heitum potti og útisturtu.  Bústaðurinn hefur verið mikið tekinn í gegn 
svo sem, hvíttaður að innan, nýtt golfefni, salerni og sturta. Svæðið er algjör 
náttúruperla jafnt sumars sem vetur. Bústaðurinn er til leigu á Airbnb og Bungalo. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 36,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864 3802

Kleifarsel 57  109 Reykjavík 63.400.000

Vel skipulagt og fjölskylduvænt hús með bílskúr, á tveimur hæðum í nálægð við 
skóla og aðra þjónustu á vinsælum stað í Seljahverfinu. Fimm góð svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús, rúmgott eldhús, sjónvarpsrými, borðstofa og stofa. 
Nýlegur sólpallur á baklóð í suðvestur. Eign sem býður upp á mikla möguleika fyrir 
fjölskyldufólk. Upplýsingar veitir Gunnur fasteignasali í gsm:  864 3802

Herbergi: 6     Stærð: 209,4 m2

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698-7695

Ásakór 1  203 Kópavogi 45.000.000

GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ SÉRAFNOTAREIT OG BÍLSKÚR: 4ra herbergja íbúð - að 
hluta á jarðhæð (stofa) í nýlegu lyftufjölbýli með hellulögðum sérafnotareit út af 
stofu, endurnýjuðu eldhúsi og gólfhita og nýjum flísum á stofugólfi. 3 svefnherbergi, 
öll mjög rúmgóð með parketi á gólfum, baðherbergi með baðkari m/upphengdri 
sturtu.Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 162,5 m2     Bílskúr: já

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. sept. kl. 17:30-18:00

Hofakur 5   210 Garðabæ 59.900.000

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi með stæði í lokaðri 
bílageymslu. Einstakt útsýni er frá íbúðinni yfir Garðabæinn til suðurs og yfir 
Kópavoginn og Esjuna til Norðurs. Örstutt er í alla helstu þjónustu ásamt leikskóla, 
skóla og fjölbrautaskóla. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 4     Stærð: 157,3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 5. sept. kl. 17:30-18:00

Stóriteigur 28   270 Mosfellsbær 52.300.000

Vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara þar sem möguleiki er 
að gera aukaíbúð. Skjólsæl timburverönd með heitum potti og svalir í suðvestur.  
Eignin sem er  261,3 m2 að stærð skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús/fataherbergi, eldhús, forstofu, hol, samliggjandi stofur 
og bílskúr. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Stærð: 261,3 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 20-26  SJÁLANDI Garðabæ 

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða álklæddu lyftuhúsi við sjávar-
kambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum íbúðunum.Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
AEG eldhústæki og stein borðplata frá S.Helgasyni. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5      Stærð: 92-185 m2 

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti 
er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi eru 
flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslétt. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

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

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. sept. kl. 17.30-18.00

Galtalind 18  201 Kópavogi 40.900.000

Glæsileg og frábærlega vel staðsett íbúð með sérinngangi 
og stórri verönd (pallur og garður) í fallegu sex íbúða húsi á 
þessum eftirsótta stað.  Sérsmíðaðar  innréttingar, gólfefni 
parket og flísar, svefnherbergi eru tvö og þvottaherbergi 
innan íbúðar. Bæði baðkar og sturta er á baðherbergi. Örstutt 
er í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og fl. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 106 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898 3326

Starhagi 14   107 Reykjavík 135.000.000

Einstakt 3ja hæða 342,3 fm fjölskylduhús teiknað af Sigvalda Þórðarsyni 
með glæsilegu sjávarútsýni. Eignin er með íbúð á tveimur hæðum 243,7 
fm ásamt 63,5 fm íbúð í kjallara með sérinngangi auk nýlega standsettri 
stúdeóíbúð hluta af 35,0 fm bílskúr. Eignin er að mestu upprunaleg að innan 
með sjarmerandi Retró-stíl. Falleg aðkoma er að húsinu, nýleg hellulögn með 
hita í bílaplani og gróin garður. Endurnýjað þakjárn á húsinu. Nánari lýsing: 
Íbúð á tveimur hæðum, á 1. hæð er eldhús, þrjár stofur og gestabað. Á 2. 
hæð eru fimm herbergi og baðherbergi. Svalir eru út frá stofu með niðurgengt 
í garð og svalir eru á efri hæð með útgengi frá tveimur herbergjum. Í kjallara 
er 3ja herbergja íbúð með sérinngangi, sameiginlegt þvottahús með efri hæð. 
Í bílskúr er stúdeóíbúð, baðherbergi með sturtu, tengi fyrir þvottavél. Hluti af 
bílskúr er einnig geymsla
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898-3326

Herbergi: 11    Stærð: 342,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 5.sept kl.17:30-18:00

Hrísmóar 4   210 Garðabæ 33.900.000

Góð 3ja herb. íbúð með stórum suður-svölum og stæði 
í bílahúsi. Íbúðin er á 3ju hæð í góðu lyftuhúsi í miðbæ 
Garðabæjar. Tvö góð svefnherbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtuklefa og rúmgott aðalrými. Á hæðinni er 
þvottaherbergi fyrir íbúðina. Í sameign er hjóla- og vagna-
geymsla. Öll þjónustu í miðbæ Garðbæjar er í göngufæri. 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 83,4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. sept. kl.  18.30-19.00

Hjallabrekka 2c  200 Kópavogi 34.900.000

Björt rúmgóð og vel skipulögð 3-4herb íbúð með sérinngangi og verönd 
miðsvæðis í Kópavogi. Fallegt útsýni er frá eigninni og tvö svefnherbergi (búið er 
að stúka af þriðja herbergið af stofu). Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni að hluta. 
Húsið var málað að utan árið 2015, búið er að skipta um járn á þaki og endurnýja 
glugga á norðurhlið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3-4      Stærð: 110,4 m2



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 innréttin-
gar.  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   

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar 
frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 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 bíla- 
geymslu fylgja 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

LANGALÍNA 20-26

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 áhvílandi

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

OPIÐ HÚS

ÁLFKONUHVARF 21
• 201 Kóp. 
• 128,5 fm. 4ra herb. 
• Efsta hæð. 
• Endaíbúð. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Verð 42,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 17:30 og 18:00.    

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús. 
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr 

OPIÐ HÚS

SELVAÐ 3
• 110  Rvk. 
• 2ja til 3ja herb. 87,5 fm. 
• Efsta hæð. Þaksvalir. 
• Útsýni. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 34,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 17:30 og 18:00.  

LANGALÍNA 15
• 210 Gbæ. 
• 3ja herb.  
• Jarðhæð.  
• Timburverönd.   
• Stæði í bílageymslu.   
• Vandaðar innréttingar 
   og gólfefni. 
• Verð 46,9 millj. 

OPIÐ HÚS

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

BÓLSTAÐARHLÍÐ 7
• 105 Rvk.  
• 136 fm. sérhæð. 
• Bílskúr.  
• Falleg íbúð.  
• 3 til 4 svefnherbergi. 
• Góð staðsetning. 
Opið hús í dag mánudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00.

FRAMNESVEGUR 61
• 101 Rvk.  
• 5 herbergja. 
• 116,3 fm. 
• Mikið endurnýjuð. 
• Gott hús.  
• Verð 44,9 millj. 
Opið hús þriðjudag á 
milli kl. 16:30 og 17:00.  

HALLAKUR 2A
• 210 Gbæ.  
• 4ra herb. 
• 138,4 fm.. 
• Stórglæsileg.  
• Góð herbergi, 
• Fallegar innréttingar.  
• Verð 52,5 millj 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

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  
Löggiltur fasteignasali
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

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

AUKAÍBÚÐ

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

5-6  herbergi 165 fm Svalir og útsýni

Sjarmerandi sérhæð með 3 svefnherbgjum

Þóra fasteignasali

Skipasund 23

51.400.000

104 Reykjavík
Parhús

 777 2882

3 herbergi  97,9 fm

Brandur fasteignasali

Bárugata 31

 45.900.000

101 Reykjavík
Íbúð  Laus strax

Skemmtileg miðbæjar eign.

897 1401

Opið hús mán 5. sept. kl. 17:00-17:30

4 herbergi  115,3 fm

Brandur fasteignasali

Austurkór 65

40.900.000

203 kópavogur 
Íbúð  Laus strax

Sérinngangur stutt í fallegar gönguleiðir.

897 1401

Opið hús mán 5. sept. kl. 18.00-18.30

2 herbergi  144,4 fm

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

 85.900.000 

101 Reykjavík
Íbúð  Laus strax

Fallegt útsýni út á sjó 

897 1401

7 herbergi

Gunnlaugur fasteignasali

Sléttahraun 16

77.500.000

220 Hafnarfjörður
Einbýlishús

Sérlega glæsilegt og fjölskyldurvænt einbýli 

 844 6447

232,6 fm Miðsvæðis í Hafnarfirð

Opið hús þri 6. sept kl. 17.00 – 17.30

4  herbergi

Gunnlaugur fasteignasali

Skipasund 21

39.900.000

104 Reykjavík
Íbúð í fjórbýli

Sérstæður bílskúr 32 fm, íbúð nýlega endurnýjuð

 844 6447

128,6 fm Þrjú svefnherbergi

Opið hús fim 8. sept kl. 17.00 -17.30 Opið hús fim 8. sept kl. 17.00 -17.30



Laugarnesvegur

KAUPLEIÐIR Í NÝBYGGINGUM BÚSETA

Leið A

Í boði við fyrstu kaup á búseturétti
Í boði fyrir stúdíó og 2. herb. íbúðir
Þú greiðir út að lágm. 5% búseturétt 
Eignamyndun upp í 20% rétt á 15 árum
Eftir það búsetugjald eins og í leið C 

Fyrir þá sem eru að 
fóta sig á húsnæðis-
markaðnum

Leið B

Í boði fyrir allar stærðir íbúða 
Þú greiðir út að lágm. 10% búseturétt 
Eignamyndun upp í 20% rétt á 15 árum
Eftir það  búsetugjald eins og í leið C 
Hámarksfyrirgr. 4.5 milj. eða 50% réttar

Fyrir þá sem vilja  
stækka við sig eða 
búa í haginn

Leiðir C og C+

Í boði fyrir allar stærðir íbúða
Þú greiðir út 20% eða 30% búseturétt 
Hægt að fá lán hjá viðskiptabanka Búseta 
upp að  3 milljónir til allt að 8 ára

Fyrir þá sem vilja 
óbreytta eignastöðu og 
lægri greiðslubyrði 

Birkihlíð 2a  íbúð 202
221 Hafnarfirði
4ra herb. 103,6 m2
Afhending: 3. janúar 2017
Búseturéttur hámark: 4.391.847,-
Búsetugjald: 171.593,-
Mögulegt lán: 1.400.000,-

Miðholt 5  íbúð 102
270 Mosfellsbæ
Nýuppgerð stúdíóíbúð  36,7 m2
Afhending: Strax
Búseturéttur hámark: 1.850.000,-
Búsetugjald: 98.103,-
Mögulegt lán: 500.000,-

BÚSETI AUGLÝSIR EFTIRFARANDI BÚSETURÉTTI Í ENDURSÖLU
Umsóknarfrestur til og með 13. september kl. 16
Úthlutun 14. september kl. 12 í Síðumúla 10

BÚSETI AUGLÝSIR EFTIRFARANDI BÚSETURÉTTI Í NÝBYGGINGUM
Áður auglýst - “fyrstur kemur fyrstur fær”
Teikningar og allar frekari upplýsingar á www.buseti.is

Eitt raðhús eftir Ein íbúð eftir 

ÍSLEIFSGATA 30
113 Reykjavík
Fullbúin  og vel skipulögð raðhús 
á fjölskylduvænum stað
5 herb. 145,8 m2
Afhending: Byrjun nóv. 2016
Útborgun frá  6.000.000,-  (Leið B)
Búsetugjald    leið B:  280.101,-
Búsetugjald    leið C:  242.908,-
Búsetugjald    leið C+: 220.553,-

LAUGARNESVEGUR  56  
105 Reykjavík
Glæsileg þakíbúð með sérinngangi og 
þakverönd 
Íbúð 301      3ja herb. 114,2 m2
Afhending: 15. nóvember 2016
Útborgun frá  6.220.000,- (Leið B)
Búsetugjald    leið B:  293.725,-
Búsetugjald    leið C:  256.532,-
Búsetugjald    leið C+: 233.982,-

Kristnibraut 61  íbúð 201
113 Reykjavík
3ja herb. 90,4 m2
Afhending: Byrjun okt. 2016
Búseturéttur hámark: 3.473.115,-
Búsetugjald: 150.307,-
Mögulegt lán: 1.200.000,-

Austurkór 90  íbúð 101
203  Kópavogi
Glæsileg jarðhæð með sérverönd
3ja herb. 89,6 m2
Afhending: Samkvæmt samkomulagi
Búseturéttur hámark: 5.371.686,-
Búsetugjald: 148.025,-
Mögulegt lán: 1.600.000,-

Búseti húsnæðissamvinnufélag
www.buseti.is

Kaupendum eldri búseturétta  býðst lán hjá viðskiptabanka Búseta.  
Lánið er háð samþykki Búseta og greiðslumati banka. Hægt er að 
velja verðtryggt eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum 
vöxtum. Hámarks lánstími 8 ár. Vextir eru í dag 4,30% og 7,20%.

SMIÐJUHOLT
Nokkrar 2. herb. íbúðir lausar í 
Þverholti 23 og Einholti 10

Dæmi: Íbúð 203  Þverholti 23, 105 R  
2ja herb. 73,4 m2
Útborgun frá 1.761.600,- (Leið A)
Búsetugjald    leið A:  215.853,-
Búsetugjald    leið B:  200.941,-
Búsetugjald    leið C:  171.117,-
Búsetugjald    leið C+: 156.295,-

Búseti sér um ytra viðhald
Ekki persónuleg lánaáhætta

Vaxtabætur líkt og í eignarhúsnæði
Örugg búseta meðan þér hentar

Lægri kaup- og sölukostnaður
Þjónusta og þekktar greiðslur

AF HVERJU 
BÚSETURÉTT ?

Um þessar mundir stendur yfir sala á 1. áfanga Smiðjuholtsreits, 1. áfanga raðhúsa 
við Ísleifsgötu og fjórbýlis við Laugarnesveg. Meirihluti búseturétta er þegar seldur 
en á vef Búseta má finna upplýsingar um þá rétti sem lausir eru. Um þá gildir að 
“fyrstur kemur fyrstu fær”.  Íbúðir í umræddum húsum afhendast fullfrágengnar 
með vönduðum gólfefnum og innréttingum. 
Í Smiðjuholti fylgir öllum íbúðum sérstæði í bílakjallara með möguleika á tengi 
fyrir rafmagnsbíl. Í sameign er jafnframt að finna sameiginlegan sal, “laundromat” 
og rúmgóðar hjólageymslur. Þá er á reitnum vandað sameiginlegt garðsvæði með 
dvalarsvæðum og ræktunarreitum.
Raðhús við Ísleifsgötu afhendast með fullfrágenginni lóð með gróðri og stétt
Afhending íbúðanna fer fram á tímabilinu október-desember 2016

SMIÐJUHOLT
Nokkrar 3. herb. íbúðir lausar í 
Einholti 12

Dæmi: Íbúð 305  Einholti 12  105 R    
3ja herb. 84,7 m2
Útborgun frá 4.150.300,- (Leið B)
Búsetugjald    leið B:  235.068,-
Búsetugjald    leið C:  199.936,-
Búsetugjald    leið C+: 182.474,-

SMIÐJUHOLT
Nokkrar 4. herb. íbúðir lausar í 
Þverholti 23, Einholti 10 og Einholti 12

Dæmi: Íbúð 202  Einholti 10  105 R
4ra herb. 124,9 m2
Útborgun frá 6.000.000,- (Leið B)
Búsetugjald    leið B:  287.285,-
Búsetugjald    leið C: 249.192 ,-
Búsetugjald    leið C+: 226.948,-

Frá 5% útborgun

í  2. herb. íb
úð

við fyrstu
 kaup

á búseturétti

HVAÐ ER BÚSETUGJALD ?
Búsetugjald innifelur: fjármagnskostnað, 
skyldutryggingar, fasteignagjöld, hússjóð, 
þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði.  

Í búsetugjaldi leiða A og B er innifalin 
greiðsla vegna fjármagskostnaðar til 
eignarmyndunar á 15 árum. Að því loknu 
fellur sá hluti greiðslu niður og er greiðsla 
þá sambærileg og í leið C.

Búsetugjöld í nýbyggingum eru áætluð og 
háð endanlegu fasteignamati, tryggingum 
o.fl.  Ofangreindir þættir taka mið af 
samþykktum og reglum félagsins. 

Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði

Byggt 2014 

Nýuppgerð 



Grundarhús 13 – 112 Reykjavík Holtagerði 28 – 200 Kópavogur Gvendargeisli 48 – 113 Reykjavík Baldursgata  – 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 5. SEPTEMBER  
FRÁ KL. 17:00 - 17:30 - ALLIR VELKOMNIR

Rúmgóð og falleg eign með sérinngangi á tveimur hæðum 
ásamt rými í risi. Vel staðsett eign nálægt skóla og íþrót-
tasvæði í Grafarvogi. V -  41,9 millj.

OPIÐ HÚS - MÁNUDAGINN 5. SEPTEMBER  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR 
Mikið endurnýjuð efri sérhæð á þessum vinsæla stað.  
Eignin er 4 herbergja með bílskúr. Virkilega vönduð og 
skemmtileg eign þar sem skólinn er hinum megin við 
götuna.  V – 49,9 millj.

OPIÐ HÚS - ÞRIÐJUDAGINN 6. SEPTEMBER  
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 - ALLIR VELKOMNIR

Glæsileg 3ja herbergja 121.3 fm íbúð á jarðhæð í fjölbýli 
með sér inngangi og bílageymslurými í kjallara og geymslu 
inn af henni. 

Mjög falleg 73,2 fm íbúð á 3ju hæð.  Íbúðin er á efstu hæð 
með 4 herbergjum/stofum, fallegt útsýni á barnvænum 
stað í 101. Eignin er vel skipulögð, staðsett í góðu hús þar 
sem búið er að taka mikið í gegn.  V – 37,9 millj.

 

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Ritari

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Eignastofan  fasteignamiðlun | Síðumúla 29 | 108 Reykjavík | Sími 5377500
Kristinn B. Ragnarsson viðskfr./lögg.fasteignasali • s. 8984125 • kristinn@eignastofan.is

RAÐHÚS HÓLAVAÐ 29-43, 110 REYKJAVÍK

• Mjög glæsileg og vel skipulögð raðhús 172,7-175,5 fm. 5 herbergja raðhús, þar af 26,8-27,6 fm bílskúrar
• Raðhúsin afhendast fullkáruð að utan og fullkláruð að innan fyrir utan gólfefni. 
• Vandaðar og fallegar innréttingar.
• Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.  
• Frábær staðsetning.
• Afhending er frá desember 2016 til mai 2017.  Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is  Teikningar hjá fasteignasölunni.
• Verð frá 62.900.000

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Sigurður Tyrfingsson Lögg. fasteignasali  S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is 

Sölumenn : 

Sigurður Tyrfingsson
löggiltur fasteignasali 
sími 898-3708, 
sigurdur@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir,  
nemi til löggildingar fasteignasala  
sími 863 8813, elka@gardatorg.is

Linda Björk Ingvadóttir,  
nemi til löggildingar fasteignasala  
sími 8687048, linda@gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

   
GRANDAHVARF 6A KÓPAVOGI.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJDAGINN  
6. SEPTEMBER KL. 17:00 – 17.30 
FALLEG 3-4ja herbergja 124,9 
fermetra íbúð með sér inngangi, 
ásamt 24,4 fermetra flísalögðum 
bílskúr. Samtals birt séreign 149,3 
fermetrar. Stórglæsilegt útsýni yfir 
Elliðavatn. Laus við kaupsamning 
Verð 52,5 millj.

STRIKIÐ Í GARÐABÆ. ÍBÚÐ 207. 

Opið hús þriðjudaginn  
6. September milli  
18:00 - 18:30 
Sérlega falleg og rúmgóð 
2ja herbergja 92,8 fm. íbúð 
á 2 hæð í fjölbýli fyrir eldri 
borgara í Sjálandi í Garðabæ. 
Laus við kaupsamning 
Verð 39,5 millj.

HÁTÚN 45

Opið hús mánudaginn  
5. september frá kl 17:30 - 18:00.  
Mjög snyrtileg og góð 4ja her-
bergja 79,2 fm. risíbúð. Íbúðin er 
að hluta undir súð (í raun stærri 
gólflötur en fm segir til um)  

34,9 millj

HEIÐMÖRK OG ÞELAMÖRK Í HVERAGERÐI. KYNNING. 

Glæsileg raðhús á einni hæð við Heiðmörk 64-68 og Þelamörk 47-53, 24 sérbýli 
á einni hæð.  Þetta eru raðhúsalengjur með 4 íbúðum hvert. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Garðatorgs. Verð frá 37 – 39 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

570 4800 696 0901
Löggiltur fasteignasali

VANTAR EIGNIR
 MIKIL 

EFTIRSPURN



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

Drápuhlíð 7, 2ja herbergja
OPIÐ HÚS MIÐ 7/9 KL. 17-17:30

Mjög góð og mikið uppgerð 60 fm 
2ja herbergja íbúð í kjallara í 4-býli 
á besta stað í Hlíðunum. Sér hiti og 
rafmagn. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús og sér geymsla á sömu 
hæð. Íbúðin er laus í október 2016. 
Verð 28,9 millj. 

Opið hús mið 7/9 kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

Hólabraut 13, Hafnarfirði
EFRI HÆÐ

Hólabraut 13, Hafnarfirði: Ca. 86 fm. 
íbúð á efri hæð á rólegum stað í  
Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í tvö 
herbergi, stofu, eldhús og bað. Í 
kjallara eru á teikningu tvær geymslur 
og hefur önnur þeirra verið innréttuð 
sem útleigueining/studio. Góð kaup.

Sogavegur 101, efri sérhæð m/bílskúr
OPIÐ HÚS MIÐ 7/9 KL. 18-18:30

Góð 150 fm efri sérhæð í 4-býli 
með sérinngangi ásamt 28,8 fm 
sérstæðum bílskúr, samt. 178,5 fm.  
Húsið er klætt að utan með álklæðn- 
ingu. Fjögur svefnh. á teikningu eru 
þrjú í dag. Stórar stofur. Endur- 
nýjað eldhús, flísalagt baðh. ásamt 
uppgerðu gestasalerni. Þvottahús og 
búr innan íbúðar. Gott innra skipulag. 
Kjartan Sveinsson teiknaði. Verð 
54,9 millj. Opið hús mið 7/9 kl. 
18-18:30, verið velkomin. 

Eiðistorg
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Gott 262,2 fm skrifstofuhúsnæði á 2. 
hæð á vinsælum stað. Góð aðkoma, 
næg bílastæði. Rýmið skiptist í skrif-
stofur, eldhús og snyrtingu. Frábært 
húsnæði á einstökum stað, með 
blöndu af íbúðar og atvinnuhúsnæði. 
Húsið lítur vel út. Þak endurnýjað og 
ástand gott. Verð 65 millj.

Seilugrandi 9, 107 Rvk, 2ja herb. m/sólpalli
OPIÐ HÚS ÞRI 6/9 KL. 17-17:30

Góð 2ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sér verönd og garði 
á eftirsóttum stað í Vesturbænum. 
Íbúðin er talsvert endurnýjuð og 
húsið lítur vel út. Gott innra skipulag 
og stutt í margvíslega þjónustu. Nýtt 
harðparket á íbúðinni. Verð 30,5 
millj.  
Opið hús þri 6/9 kl. 17-17:30,  
verið velkomin.

Möðruvellir Kjós
 SUMARHÚS Á 3,4 HA. EIGNARLANDI

Möðruvellir í Kjós:  Sveitasetur á 
stóru eignarlandi í Kjósinni. Rúmgott 
hús, sem skiptist í 3 svefnherbergi, 
svefnloft, baðherbergi, stóra stofu 
og opið eldhús á fallegum stað með 
útsýni yfir Laxá, nálægt Meðalfells-
vatni í Kjós.  
Húsið stendur á ca. 3,4 ha. eignar- 
landi sem býður upp á mikla mögu-
leika. Vandað, vel viðhaldið hús á 
góðum stað, nálægt borginni.  
Verð 24,9 millj. 

Búðardalur
EINBÝLI Á BESTA STAÐ VIÐ SJÓINN

Gott 157,2 fm. steinhús ásamt 30,2 
fm. bílskúr á frábærum stað með 
óheftu sjávarútsýni í Búðardal, 
samtals 187,4 fm. Fimm svefnher-
bergi, ágæt suðurverönd og garður. 
Eldhúsinnrétting og baðherbergi er 
endurnýjað og þak nýlegt að sögn 
seljanda. Skipti möguleg á eign í 
Borgarnesi. Verð 24,9 millj.

Blásalir 20, efri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 5/9 KL. 18-18:30

Blásalir 20, efri hæð: 112,4 fm. 
efri sérhæð við Blásali í Kópavogi.  
Vönduð eign með frábæru útsýni með 
þremur góðum svefnherbergjum og 
þvottaherbergi innan íbúðar. Gengt 
frá stofu á stórar suðursvalir. Stutt í 
þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu. 
Verð 43,9 millj. 

Opið hús mán 5/9 frá kl. 18-18:30, 
verið velkomin.

Bergþórugata 61, 101 Reykjavík, 3ja herb
OPIÐ HÚS MÁN 5/9 KL. 17-17:30

Góð 80 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð á eftirsóknarverðum stað 
í 101 Reykjavík. Parket og flísar á 
gólfum. Sér geymsla í kjallara ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi. Laus strax 
við kaupsamning. 

Verð 36,9 millj. 

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
www.FASTLIND.is
510 7900

VILTU VINNA  
HJÁ FRAMSÆKNU  

FYRIRTÆKI Í  
MIKILLI SÓKN ?

Hannes 
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Nú er góður og heilbrigður 
vöxtur á fasteignamarkaðnum 
og því fylgja góð tækifæri.

LIND fasteignasala 
leitar að löggiltum 
fasteignasölum eða 
nemum í löggildingu 
fasteignasala.

Vertu í sigurliði 
með okkur.
Sendið ferilskrá á
hannes@fastlind.is

Til leigu 
– Iðnaðar- og verslunarhúsnæði

Til leigu er 1.944 fm iðnaðar- og verslunarhúsnæði við Vesturhraun í 
Garðabæ.  Um er að ræða 1.512 fm á jarðhæð og 432 fm á efri hæð með 
stóru útisvæði. Húsið skiptist í þrjár einingar sem innangegnt er á milli 
með góðri lofthæð.  Til greina að kemur að leiga húsið sem heild eða í 
hlutum að undanskildum 200 fm svæði á jarðhæð sem er í útleigu og er 
nýtt sem eldhús og matsala.  Gert er ráð fyrir að upphaf leigutíma sé 1. 
nóvember.  Nánari upplýsingar veitir Gísli Jónsson í síma 522-4600 
eða í gegnum netfangið gisli@krokur.net

Sími: 420-4050
es@es.is

Hafnargata 50
230 Reykjanesbær

M. Sævar Pétursson M.sc
Lögg. fasteigna- og sjkipasali

Til leigu: fallegt atvinnuhúsnæði í hjarta Sandgerðisbæjar. Um er að ræða 
u.þ.b. 170 m2 skrifstofuhúsnæði sem stendur á um 2.000 m2 lóð og hýsti áður 
útibú Landsbankans og Póstsins. Húsnæðið skiptist í anddyri, stóran sal, 
skrifstofu, geymslur, salerni og eldhús. Húsnæðið lítur vel út bæði að utan 
sem innan og býður upp á marga möguleika á nýtingu, til að mynda fyrir 
starfsemi tengdri ferðaþjónustu. Einnig mætti nýta eignina sem íbúðarhús-
næði. Næg bílastæði. Nánari uppl. í s: 420-4050 eða á es@es.is 

Tækifæri í Sandgerði

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



HEIÐARLEIKI, FAGMENNSKA OG METNAÐUR  

SELUR ALLT

Dagbjartur 
Willardsson
Aðstoðarmaður
S: 861 7507

Dagný Erla  
Vilbergsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 698 2977

Haraldur A.  
Haraldsson
löggiltur fasteignasali
S: 778 7500

Embla 
Valberg
löggiltur fasteignasali 
S: 662 4577

Jón Aldar  
Samúelsson  
Aðstoðarmaður 
S: 694 2032

Ólafur 
Kristjánsson
Aðstoðarmaður 
S: 786 1414

Páll 
Þorbjörnsson
Aðstoðarmaður 
S: 698 6655 

Sólveig 
Magnúsdóttir
Aðstoðarmaður
S: 787 3087

Telma 
Magnúsdóttir
Aðstoðarmaður 
S: 693 9947

Auður 
Pálmadóttir
Aðstoðarmaður 
S: 666 1809

Þórarinn 
Kópsson
löggiltur fasteignasali
S: 615 3343

Þorbjörn  
Pálsson
löggiltur fasteignasali 
S: 560 5500

Ársæll  
Steinmóðsson
Aðstoðarmaður
S: 896 6076

Hafnarfirði, Grindavík, Reykjanesbæ

SÍMI 560 5500
www.alltfasteignir.is 

alltfasteignir@alltfasteignir.is

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

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 99 
fm að stærð. Íbúðin er á fjórðu 
hæð í 10 hæða fjölbýlishúsi og 
fylgir stæði í bílakjallara undir 
húsinu. Tvær lyftur eru í húsinu 
og fylgir aðgangur að samkomu- 
sal. Ásett verð búseturéttar 
er kr. 8 millj. og eru mánaðar- 
gjöldin um 182.000.-. 

Lóuland 9 
Sveitarfélaginu Garði
Til sölu er búseturéttur í 4ra 
herbergja íbúð ásamt bílskúr. 
Íbúðin er í parhúsi og er íbúðin 
um 105 fm og bílskúr um 30 
fm.  Ásett verð búseturéttar er 

kr. 5.000.000.- og eru mánaðargjöldin um 158.000.-. 

Réttarheiði 31 
í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja parhúsi sem er 90 
fm að stærð. Að auki fylgir 
íbúðinni um 15 fm garðskáli.  
Ásett verð búseturéttar er kr. 
8.5 millj. og eru mánaðargjöldin um 141.000.-. 

Víðigerði 17 í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja íbúð ásamt garðská-
la og bílskúr. Íbúðin er í parhúsi 
og er íbúðin ásamt garðskála 
um 91 fm og bílskúr um 28 fm.  
Ásett verð búseturéttar er kr. 

6.9 millj. og eru mánaðargjöldin um 177.000.-. 

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að 
gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta 
lagi 9. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 16. september  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

Ásta María Benónýsdóttir 
lögg. fast. s: 897-8061

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Vel skipulagt 2ja herb. 94 fm endaraðhús á einni hæð. góður sólskáli  
og timbursólpallar. Bílastæði inn á lóðinni. Afnot hússins eru bundin  
við aldraða íbúa skv. skilmálum Sjómannadagsráðs Reykjavíkur og  
Hafnarfjarðar, sem eiga forkaups- og forleigurétt. Verð: 47,9 millj.

Jökulgrunn 1, 104 Reykjavík
Opið hús þriðjud. 6. sept. frá kl: 17:30 til kl: 18:00

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Trönuhjalli 5 – Opið hús

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Opið hús  í dag mánudag frá kl. 17:00 -18:00
Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 4 ra herbergja íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta 
stað í suðurhlíðum Kópavogs.  Íbúðin skiptist í 3 svefnherb., eldhús með nýlegri 
innréttingu og góðum tækjum, þvottaherbergi,  parketlagða stofu með fallegu útsýni 
og svölum út af og nýlega standsett baðherbergi.  Verð 39,9 m.
Nánari upplýsingar veitir Ásmundur s: 895-3000. 

OPIÐ HÚS

Nýr og endurbættur vefur  

fasteignir.is  á



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

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RaflagniR, dyRaSímaR. S. 
663 0746.

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

RaflagniR og 
dyRaSímakeRfi S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

kaUpUm gUll - JÓn & 
ÓSkaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Vélar og verkfæri

Til sölu Rockwell plötusög, ekta 
amerísk. Upplýsingar í síma 699 2502

 Til bygginga

HaRðViðUR Til 
HúSabygginga. SJá 
nánaR á: VidUR.iS

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

HEILSA

 nudd

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
892 3899

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

STUndaSkRá: - SCHedUle
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC 
I og II. ENSKA f. fullorðna/ENGLISH 
f. Adults. NORSKA I: Byrja/
Starting: 12 /9, 10/10, 7/11, 5/12. 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/ Evenings. 4 vikur x 5 
daga í viku - 4 weeks x 5 days a 
week. 1-5 nemendur/1-5 students 
- www.iceschool.is. ff@icetrans.is. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 
5. s. 557 1155 / 898 1175.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 byssur

Til sölu Benelli Vinci 3 tommu, mjög 
lítið notuð. Upplýsingar í síma 699 
2502

HÚSNÆÐI

 geymsluhúsnæði

UppHiTUð 
feRðaVagnageymSla í 

boRgaRf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

www.geymSlaeiTT.iS 
 fyRSTi mánUðUR fRíR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

geymSlUR.iS 
 Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

www.bUSlodageymSla.iS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 atvinna í boði

Verslunin Kvosin óskar eftir ábyrgum 
og samviskusömum einstakling 
á helgavaktir. Einungis 18 ára 
og eldri koma til greina. Reynsla 
af afgreiðslustörfum æskileg. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og uppl. 
um meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 12. september.

Óska eftir reglusömum starfskrafti í 
hestaleigu, þarf að vera vanur hestum 
og einnig vanur húsaviðhaldi. Uppl. í 
síma 616 1569.

 atvinna óskast

pRoVenTUS 
STaRfSmannaþJÓnUSTa

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775-
7373 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Soffía Björgúlfsdóttir 

lést föstudaginn 2. sept. sl. Útför 
hennar fer fram frá Háteigskirkju 

fimmtudaginn 8. sept. klukkan 13.00.

Ólafur M. Jóhannesson Þórdís G. Stephensen
Valgarður Jóhannesson Rós Navart Jóhannesson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Atli Helgason
prentari og knattspyrnuþjálfari, 

Grandavegi 47, Reykjavík,
varð bráðkvaddur á heimili sínu  

24. ágúst. Hann verður jarðsunginn frá 
Neskirkju miðvikudaginn 7. september kl. 15.  

Þeir sem vilja minnast hans vinsamlega láti  
líknarstofnanir njóta þess.

Björg Helga Atladóttir Jón Ægir Pétursson
Auður Atladóttir Helgi Þórðarson
Hildur Atladóttir Jón Hrafn Björnsson
Þorkell Atlason

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna fráfalls  

okkar ástkæru móður, tengdamóður, 
dóttur, systur, mágkonu og frænku,

Steinunnar Jónsdóttur

Sérstakar þakkir til Ljóssins, Karitasar 
og Krabbameinsdeildar Landspítalans.

Kristín Steinunnardóttir Einar B. Árnason
Ómar al Lahham
Sara Steinunnardóttir
Katrín K. Guðjónsdóttir Jón Haukur Stefánsson
Helga Lísa Jónsdóttir Egill Kristján Björnsson
Björn Magnús og Katrín Kristín Egilsbörn
 

1316 - Giacomo Duése varð Jóhannes 22. páfi.
1634 - Orrustan við Nördlingen í þrjátíu ára stríðinu hófst.
1666 - Lundúnabrunanum mikla lauk.
1698 - Pétur mikli Rússakeisari lagði skatt á skegg sem tilraun til 
að nútímavæða Rússland.
1896 - Suðurlandsskjálfti hinn síðari olli skemmdum á fjölda bæja 
í Árnessýslu, 10 dögum eftir að fyrri skjálftinn reið yfir.
1910 - Berklahælið á Vífilsstöðum tók til starfa undir stjórn Sig-
urðar Magnússonar yfirlæknis.
1914 - Orrustan við Marne hófst þar sem herir Breta og Frakka 
stöðvuðu sókn Þjóðverja til Parísar.
1942 - Fjórir drengir slösuðust og skemmdir urðu á húsum er 
þýskar sprengjuflugvélar gerðu loftárás á Seyðisfjörð.
1972 - Togvíraklippum var beitt á breskan landhelgisbrjót í fyrsta 
sinn og tókst að klippa á víra togara í 82 skipti á rúmlega einu ári.
1987 - Háskólinn á Akureyri var settur í fyrsta sinn. Á fyrsta starfs-
ári skólans voru nemendur 47.
1989 - Leikarar úr Leikfélagi Reykjavíkur fluttu sig formlega úr Iðnó 
yfir í Borgarleikhúsið.

Merkisatburðir

„Sýningin er haldin vegna 20 ára afmælis 
Blek. Það hét fyrst Blek og breyttist síðan 
í Neo-Blek. Þarna til sýnis eru teikningar 
frá ýmsum teiknurum sem hafa teiknað 
í blaðinu: Hugleiki Dagssyni, mér, Inga 
Jenssyni, Kjartani Arnarsyni og fleiri. Í 
tilefni þess gaf ég út stærra blað en venju-
lega, 164 blaðsíður. Þetta eru íslenskar 
myndasögur og að hluta til erlendar, frá 
Frakklandi og blaðið kemur út í mjög tak-
mörkuðu upplagi,“ segir Jean Posocco, 
einn af aðstandendum sýningarinnar 
ásamt Birni Vilhjálmssyni og Þorsteini S. 
Guðjónssyni, en hann var í óðaönn við 
að hengja upp myndir þegar blaðamaður 
náði tali af honum.

Hazarblaðið Blek var fyrst gefið út á 
vegum Hins Hússins og spratt upp úr 
átaksverkefni fyrir unga atvinnuleit-
endur. „Ég kom inn í þetta frá og með 
öðru tölublaði en það var hann Björn 
Vilhjálmsson sem startaði þessu í Hinu 
Húsinu á sínum tíma, árið 1996. Hann 
fékk þarna fullt af teiknurum með sér, 
mest ungir menn sem vildu teikna og 
búa til blað. Ég kom inn í þetta dæmi ári 
seinna, þá hitti ég Björn óvart og í fram-
haldi af því bauð hann mér í Hitt Húsið 
til að ræða um myndasögugerð við þessa 
krakka. Ég bauð mig fram í að vera í rit-

stjórn þarna þetta kvöld og þannig hefur 
það verið síðan þá. Björn Vilhjálmsson 
var ábyrgðarmaður til 2004 og þá tók ég 
alfarið við því.“

„Blaðið var fyrst gefið út einu sinni á ári 

og svo var tekin ákvörðun um að reyna 
að koma þessu út á þriggja eða fjögurra 
mánaða fresti. Markmiðið fyrst var að 
fá íslenska teiknara til að teikna í öll 
blöðin, en það tókst misjafnlega vel að fá 
teiknara í blaðið þannig að við brugðum 
á það ráð að kaupa erlent efni, frá Belgíu 
og Frakklandi, og það varð kikk í sölunni 
– fyrstu árin var Blek ekki í sölu neins 
staðar, bókabúðir vildu ekki fá þetta því 
að þetta var í undarlegri stærð og eitt-
hvað þannig. Þetta var neðanjarðarútgáfa 
þangað til að ég breytti stærðinni í A4, þá 
gekk betur að koma þessu blaði í sölu og 
bókasöfnin urðu áskrifendur.

Það er mikill áhugi á myndasögu-
gerð í dag, það eru ofboðslega margir 
að teikna – bæði stelpur og strákar. Mér 
finnst gaman að Blek hafi verið hluti af 
stórri hræru sem margir tóku þátt í, líka 
Úlfhildur Dagsdóttir sem opnaði mynda-
sögudeild á bókasafninu, það er margt í 
gangi.“

Jean gefur sjálfur út klassískar mynda-
sögubækur eins og Ástrík, Viggó, Sval og 
Val og fleiri undir merkjum útgáfunnar 
Frosks. Fleiri upplýsingar um það má 
nálgast á vefnum myndasogur.is og hægt 
að skrá sig í áskrift á Neo-Bleki þar.
stefanthor@frettabladid.is

Puttar þaktir bleki í 20 ár
Myndasögublaðið Neo-Blek hefur verið gefið út í 20 ár og af því tilefni opnar Jean  
Posocco, útgefandi blaðsins, yfirlitssýningu með því helsta úr blaðinu í gegnum árin  
en margir af þekktustu teiknurum landsins stigu sín fyrstu spor í Bleki.

Nóbelsverðlaunahafinn Móðir Teresa lést 
þennan mánaðardag árið 1997, 87 ára 
að aldri. Hún fékk hjartaáfall á aðalskrif-
stofum trúboðsstöðvarinnar Charity í 
Kalkútta á Indlandi. Jóhannes Páll páfi II. 
lét svo ummælt að með henni færi kona 
sem hefði sett mark sitt á sögu aldarinnar 
þegar hann fékk andlátsfréttina.

Foreldrar Teresu voru albanskir en 
fluttu til Skopje sem þá tilheyrði Júgó-
slavíu og þar fæddist Teresa sem var 
skírð Agnes Gonxha Bojaxhiu. Hún tók sér 
nafnið Systir Teresa í klaustri á Írlandi en 
1948 setti hún á stofn eigin reglu og hóf 
hjálparstörf í fátækrahverfum Kalkútta-
borgar á Indlandi. Þegar hún lést rak sú 
regla 3.544 heimili fyrir fátæka í meira en 
80 borgum víða um heim.

Þótt Móðir Teresa hafi ekki verið óum-
deild líta flestir á nafn hennar sem tákn 
fyrir góðmennsku og samhug.

5 .  S e P t e M B e r  1 9 9 7

Móðir Teresa lést úr hjartaáfalli 

Jean Posocco hefur komið að útgáfu Neo-Bleks síðan í öðru tölublaði þess. FréttaBlaðið/aNtoN BriNk

Glæsilega myndskreytt plakat auglýsir 
sýninguna. MyNd/JeaN Posocco
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- örugg bifreiðaskoðun um allt land

VIÐ BJÓÐUM

BIFREIÐASKOÐUN
ÓDÝRARI

FRUMHERJI BÝÐUR „MoRgUnvERÐ“ 
á MIllI klUkkan 8-11 vIRka MoRgna. 

20% aFSláTTUR aF aÐalSkoÐUn.
gæÐa kaFFI og FRíTT 

WI-FI á MEÐan þú BíÐUR.

gIlDIR FyRIR FÓlKSBílA 
í EINKAEIgN

AFSláttUR

Kl. 8-11

20%
MoRgUnvERÐ gIlDa á ÖllUM 

SkoÐUnaRSTÖÐvUM FRUMHERJa 
úT SEPTEMBER 2016

IS SE  78917

Mundu að aftasti stafurinn í 
bílnúmerinu þínu táknar þann mánuð 

sem mæta á með bílinn í skoðun. 



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Þriðjudagur Miðvikudagur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. útdeildu 
6. munni 
8. nafar 
9. stilla 
11. tveir eins 
12. flatfótur 
14. kvk. nafn 
16. skóli 
17.  eyja í 

Írlandshafi 
18. andi 
20. skóli 
21. staðarnafn

LÓÐRÉTT
1. skítur 
3. í röð 
4. forskot 
5. dýrahljóð 
7. land í Evrópu 
10. írafár 
13. angan 
15. þefja 
16. skammst. 
19. tveir eins

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. op, 8. bor, 9. róa, 11. rr, 12. ilsig, 
14. lilja, 16. ma, 17. mön, 18. önd, 20. fg, 21. oddi.
LÓÐRÉTT: 1. sori, 3. áb, 4. forgjöf, 5. urr, 7. pólland, 
10. asi, 13. ilm, 15. anga, 16. möo, 19. dd.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung

La
us

n 
sí

ðu
st

u 
su

do
ku

↓
 

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

veðurspá Mánudagur

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

PRENTUN.IS

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Velkomin aftur í 
skólann, krakkar! 

Við ætlum að legg ja 
sérstaka áherslu á 

landafræði!

Þessi önn fer meira 
og minna í að ferðast 
um heiminn og ég er 

fararstjórinn!!

Við byrjum á 
Skotlandi!

Ert þú 
einhvers 
vísari um 
Skotland?

Möns
Möns

Möns Vó!  
Sýruflassbakk!

Ég vissi ekki að 
þú hefðir verið 

í dópinu!

Þvagsýru-
flassbakk 

… helvítis táin 
er öll í ruglinu.

Ég var búin að 
seg ja þér þetta! 

Ekkert brauð!

Pabbi fann  
maurasafnið þitt!

Hjörvar Steinn Grétarsson (2547) 
átti leik gegn Gassan Bello (2096), 
Sýrlandi, í þriðju umferð Ólympíus-
kákmótsins í gær.
Svartur á leik
39...Dc1+! og hvítur gafst upp. Ísland 
vann stórsigur 3½- ½ gegn Sýr-
lendingum. Kvennaliðið náði einnig 
góðum úrslitum gegn sterkri enskri 
sveit þar sem Lenka vann mjög 
góðan sigur á fyrsta borði.
www.skak.is:  Fjórða umferð kl. 11.
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3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

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

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

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

Vaxandi austan og norðaustanátt í dag og þykknar upp. Allhvöss austanátt 
með rigningu fyrst um landið sunnanvert þegar kemur fram á daginn. Norð-
austan strekkingur um landið norðvestanvert seint í dag og rigning með 
köflum. Snýst í suðaustan golu eða kalda með skúrum fyrst suðaustanlands 
í kvöld. Hiti yfirleitt 8 til 14 stig.

Ne … með 
þessu áfram-

haldi endum 
við öll meint 

ferðlag á Vogi.
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581 1281

WAR DOGS 8, 10:25

NÍU LÍF 6

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:10

SAUSAGE PARTY 10:30

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 6

JASON BOURNE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA
WAR DOGS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
WAR DOGS VIP   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8 - 10:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 6
JASON BOURNE  KL. 10:30
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8

KEFLAVÍK
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
BEN-HUR   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:30

AKUREYRI
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
BEN-HUR   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:30
PETE’S DRAGON  KL. 5:40

WAR DOGS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 6
BEN-HUR   KL. 10:20
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
WAR DOGS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 5:30
BEN-HUR   KL. 5:30 - 8 - 10:30
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:30
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8 - 10:30

Frá þeim sömu og færðu okkur 

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

86%
VARIETY


LOS ANGELES TIMES


aa

7.4

Jack Huston Morgan Freeman

ROGEREBERT.COM


Stærsta mynd ársins

Frá Todd Phillips, leikstjóra
Hangover myndanna

VARIETY


Stórkostleg mynd um besta 
knattspyrnumann fyrr og síðar

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku tali

HOLLYWOOD REPORTER


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

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

-S.S., X-IÐ 977

T.V. - BÍÓVEFURINN

Þétt og örugg uppbygging, 
flottur hákarlatryllir

FORSALA 
HAFIN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER
FORSALA HAFIN

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold alla helgina
mánudag kl. 10–17, þriðjudag kl. 10–17

listmunauppboð
í Gallerí Fold

mánudaginn 5. september, kl. 18
og þriðjudaginn 6. september, kl. 18

Léttar veitingar frá kl. 17.30

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna ásamt fjöldi frábærra 

verka gömlu meistaranna.

Jón Engilberts

100.

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

5. september 2016
Tónlist
Hvað?  Sænska tvíeykið Gursus
Hvenær  19.00
Hvar?  Norræna húsið
Sænska tvíeykið Gursus kemur til 
Íslands. Gríptu tækifærið og upp-
lifðu hvernig þau á skemmtilegan 
hátt tvinna saman þjóðlagatónlist 
og jazz. Óvæntir fundir. Óvæntar 
sögur. Óvænt tónlist Tvíeykið sem 
saman stendur af þjóðlaga-fiðlar-
anum Sven Midgren og jazz-saxó-
fónleikaranum Ida Karlsson sem 
hittust fyrst mjög óvænt um borð í 
lest. Saman spila þau fjöruga, 
öfluga og svipmikla tón-
list.

Hvað?  Mánudjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra

Uppákomur
Hvað?  Justin Bieber-veisla í Smáralind
Hvenær?  17.00
Hvar?  Smáralind
Í dag munum við skella í veislu í 
Smáralind í þeim tilgangi að fagna 
því að tónleikavika Justin Bieber 
sé runnin upp. Tix mun opna "pop 
up" afgreiðslubás í miðri Smára-
lind, neðri hæð, þar sem fólk getur 
sótt og keypt miða á tónleikana 
sem og verslað Justin Bieber-varn-
ing. WOW air og Pepsi Max verða 
á svæðinu frá kl. 17.00. Lukkuhjól 
verður á staðnum og verða ýmsir 
frábærir vinningar í boði. Einn 
heppinn vinningshafi getur unnið 
flug fyrir tvo til Evrópu.

Hvað?  Tangó mílonga Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon Bistro, Bankastræti 7
Frír kynningartími í argentískum 
tangó kl. 20-21, síðan er dansað til 
klukkan 23.00 við gullaldar tangó-
tónlist í bland við "nuevo". Engin 
danskunnátta nauðsynleg og ekki 
þarf að mæta með dansfélaga.

Hvað?  Mín fyrstu skref í kennslu: Að 
mennta nemendur í líffræði

Hvenær?  16.00
Hvar?  Háskóli Íslands, Askja, stofa 
131
Líney Hermannsdóttir flytur 
fyrirlestur um verkefni sitt 
til meistaraprófs í menntun 

framhaldsskólakennara. Heiti 
verkefnisins er Mín fyrstu skref 

í kennslu. Ritgerðin hennar 
byggist á starfendarannsókn 

sem unnin var á tímabilinu frá 
lok ágúst 2014 til apríl-

loka 2016. Markmið 
rannsóknarinnar 

var að leita svara 
við því hvað 
hvernig kenn-
ari sem er að 

stíga sín fyrstu 
skref í kennslu, 

menntar nem-
endur í líffræði. 
Menntun felur í 
sér að efla vits-
muna-, félags- og 
tilfinningaþroska. 
Kennarinn þarf 
því að leita leiða 
til að ná góðum 

tengslum við nem-
endur og virkja þá 

í kennslustundum. 
Niðurstöður rann-
sóknarinnar byggja 
að mestu leyti á dag-

bókarskrifum rannsakanda. Megin 
niðurstöður rannsóknarinnar eru 
að mikilvægt er að kennari nái 
góðum tengslum við nemendur til 
að stuðla að góðum samskiptum.

Hvað?  Ofar mannlegum hvötum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Ofar mannlegum hvötum eru 
samkomur sem tileinkaðar eru 
hinum heilaga villimanni. Hópur 
listamanna hefur ákveðið að sýna 
verk sín. Samkomurnar eiga sér 
stað á eyju, þangað sem allt þarf 
að ferðast í umbúðum og í ljósi 
þessa verður ekki tilkynnt um 

hvenær einstakir listamenn varpa 
sínu fram. Matarborðið svignar 
undan kræsingum, heilögum og 
frá fjarlægum löndum, exótískum 
og svalandi. Hér er um að ræða 
veislur sem koma á óvart og enga 
vissu að fá. Átök eiga sér stað á 
milli hæða. Óhæfa í verki lista-
manns, afmennskun listamanns 
svo úr verður tómleiki sveipaður 
villidýrsham. Manneskjan, bátur á 
floti; hluti hennar blæs út með lofti 
ofan borðs en kjölurinn sekkur 
í faðm vatnsins. Við getum ekki 
verið það sem við eigum og átt það 
sem við erum. Tenging verður að 
vera á milli hæða.

Sænska tvíeykið Gursus kemur fram í 
Norræna húsinu í dag. 

Justin Bieber-veisla í 
Smáralind í tilefni af því 
að tónleikavika Justin 
Bieber sé runnin upp. 
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.25 Tommi og Jenni 
07.50 The Middle 
08.15 The Restaurant Man 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 White Collar 
11.05 My Dream Home 
11.50 Who Do You Think You Are 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain’s Got Talent 
14.00 Britain’s Got Talent 
15.10 Britain’s Got Talent 
15.35 A to Z 
16.00 ET Weekend 
16.50 The Simpsons 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 The Goldbergs 
19.45 Grand Designs Australia 
Frábærir þættir þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endurbótum á 
heimilum þar sem oftar en ekki er 
einblínt á nútímahönnun, orku-
nýtni, hvernig á að hámarka nýtingu 
á plássi og útsýni. Hér sjáum við 
fjölskyldur og einstaklinga leggja 
allt í sölurnar til þess að eignast sitt 
fullkomna draumaheimili. 
20.35 Gulli byggir 
21.00 The Night Shift 
21.45 Suits Sjötta þáttaröðin um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk gegn 
greiðslu. Lögfræðingurinn harð-
svíraði, Harvey Specter, kemur auga 
á kosti kauða og útvegar honum 
vinnu á lögfræðistofunni. Þó Ross 
komi úr allt annarri átt en þeir sem 
þar starfa nýtist hann afar vel í þeim 
málum sem inn á borð stofunnar 
koma. 
22.30 Married 
22.55 Major Crimes 
23.40 Rush Hour 
00.25 Murder in the First Þriðja 
syrpan af þessum hörkuspennandi 
þáttum þar sem sakamál eru til 
umfjöllunar frá upphafi til enda út 
þáttaröðina. Stjörnuleikstjórnandi 
í ameríska fótboltanum er myrtur 
fyrir framan fjölda manns á vin-
sælum skemmtistað. Rannsóknar-
lögregluteymið Terry English og 
Hildy Mulligan kalla ekki allt ömmu 
sína og velta við öllum steinum á 
leið sinni til þess að finna sannleik-
ann í þessu máli sem og öðrum sem 
verða á vegi þeirra. Með aðalhlut-
verk fara Taye Diggs og Kathleen 
Robertson. 
01.10 Outsiders 
01.55 The Mysteries of Laura 
02.40 The Art of More 
03.25 The Art of More 
04.10 Brick Mansions 
05.40 The Middle

17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Ástríður 
20.25 Heilsugengið 
20.50 Who Do You Think You Are? 
21.55 Pretty Little Liars 
22.40 The Blacklist 
23.25 The Blacklist 
00.10 The Last Man on Earth 
00.30 The Americans 
01.15 Graceland 
02.00 Fóstbræður 
02.30 Entourage 
02.55 Ástríður

10.55 The Second Best Exotic Mari-
gold Hotel 
13.00 Beethoven’s Treasure Tail 
14.40 Admission 
16.25 The Second Best Exotic Mari-
gold Hotel 
18.30 Beethoven’s Treasure Tail 
20.10 Admission 
Skemmtileg gamanmynd frá 
2013 með Tinu Fey og Paul Rudd í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar um 
Portiu sem vinnur við að fara yfir 
umsóknir um skólavist í Princeton-
háskólanum en lendir í vandræðum 
með það að vera fullkomlega fagleg 
þegar hún sér að einn umsækj-
andinn gæti mögulega verið sonur 
hennar sem hún hafði gefið til ætt-
leiðingar strax eftir fæðingu. 
22.00 Machete Kills 
23.45 The Mule 
Kvikmynd frá 2014 sem fjallar um 
burðardýr eiturlyfja sem fer í sína 
fyrstu smyglferð og er gómaður af 
yfirvöldum. 
01.20 The Raid 
03.00 Machete Kills

16.40 Óskalög þjóðarinnar 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 Krakkafréttir 
18.00 Fréttir 
18.15 Veður 
18.20 Úkraína - Ísland 
20.50 Undankeppni HM karla í fót-
bolta: Samantekt 
21.10 Næturvörðurinn 
22.00 Tíufréttir 
22.20 Veðurfréttir 
22.25 Frumherjar sjónvarpsins: 
Vestrar 
23.20 Hamingjudalur 
00.15 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Black-ish 
08.20 Dr. Phil 
09.00 My Kitchen Rules 
09.45 Secret Street Crew 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Rachel Allen’s Everyday 
Kitchen 
13.55 Chasing Life 
14.40 Life Unexpected 
15.25 The Odd Couple 
15.50 Crazy Ex-Girlfriend 
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 
19.50 Angel From Hell 
20.15 Hotel Hell 
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 Scandal 
00.35 Sex & the City 
01.00 Rosewood 
01.45 Mr. Robot 
02.45 Limitless 
03.30 Heroes Reborn 
04.15 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.55 The Late Late Show with 
James Corden 
05.35 Pepsi MAX tónlist

13.20 Golfing World 
14.10 PGA Special: Gary Player: 
Picture This 
15.05 Inside the PGA Tour 2016 
22.00 Champions Tour Highlights 
22.55 Countdown to the Ryder Cup

07.20 Undankeppni HM 2018 
09.00 Undankeppni HM 2018 
10.40 Markaþáttur Pepsi-deildar 
kvenna 
11.25 Formúla 1 2016 - Keppni 
13.45 Undankeppni HM 2018 
15.25 HM Markasyrpa 
15.50 Undankeppni HM 2018 
18.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
18.35 Undankeppni HM 2018 
20.45 HM Markasyrpa 
21.10 Undankeppni HM 2018 
22.50 Undankeppni HM 2018 
00.30 Undankeppni HM 2018

07.00 Strumparnir 
07.25 Gulla og grænjaxlarnir 
07.37 Stóri og Litli 
07.49 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Ævintýri Tinna 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá
 Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og
 félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Gulla og grænjaxlarnir 
11.37 Stóri og Litli 
11.49 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Kalli á þakinu 
12.25 Ævintýri Tinna 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá
 Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og
 félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Gulla og grænjaxlarnir 
15.37 Stóri og Litli 
15.49 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Kalli á þakinu 
16.25 Ævintýri Tinna 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá
 Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og
 félagar 
19.00 Alpha og Omega

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

WHO DO YOU THINK 
YOU ARE?  
Afar áhugaverðir þættir þar 
sem þekktum einstaklingum 
er gefinn kostur á að rekja 
ættir sínar og komast að 
ýmsu áhugaverðu um 
forfeður sína.

 

MARRIED
Lokaþáttur um hjónin 
skemmtilegu sem hafa reynt 
að finna lykilinn að hinu 
fullkomna hjónabandi.

MACHETE KILLS
Hörkuspennandi mynd um 
snarklikkaðan vopnasala sem 
hefur komist yfir öflug 
flugskeyti og hyggst nota þau 
til að hefja nýja heimsstyrjöld.  

GULLI BYGGIR
Gulli Helga aðstoðar fólk við ýmsar endurbætur á híbýlum þess 
og ekkert verkefni er of stórt þannig að það sé ekki leyst á 
frumlegan og skapandi hátt. Stórskemmtilegir þættir!

SUITS
Skemmtileg sería um Mike Ross 
sem á ekki sjö dagana sæla í 
fangelsinu, fyrirtækið stendur á 
brauðfótum og ekkert virðist 
ganga upp í lífi hans.

THE NIGHT SHIFT
Það er nóg að gera hjá 
læknunum á bráðamóttökunni 
í San Antonio að vanda. 
Spennandi læknaþættir um 
ástir og örlög.

GRAND DESIGNS: 
ÁSTRALÍA
Frábærir og flottir hönnunar-
þættir þar sem fylgst er með 
uppbyggingu og endurbótum á 
smekklegum heimilum fólks í 
Ástralíu. Hönnun og húsa-
gerðarlist á heimsmælikvarða. NÝ ÞÁTTARÖÐ!

LOKAÞÁTTUR
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Á morgun í Eldborg - Hörpu

Undirstaðan er góður primer
Sama hvernig húð þú ert með þá 
er hægt að fá primer fyrir allar 
tegundir. Hvort sem þú ert með 
olíukennda húð og vilt fá mattari 
áferð eða ef þú ert með þurra húð. 
Góður primer gerir gæfumuninn 
fyrir húðina og augnlokin en farðinn 
endist mun lengur á ef primerinn 
er settur undir. Sjálf mæli ég með 
vörunum frá Smashbox en þau eru 
með margar týpur og allir ættu að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi.

Púðra yfir olíukennd svæði
Ég er ekki mikið fyrir púður en það 
heldur farðanum betur á, þá sér-
staklega fljótandi farða, og passar 
upp á að hann „creasist“ ekki. Ég 
mæli með að setja létt púður yfir 
t-svæðið á andlitinu og önnur svæði 
þar sem húðin er olíukennd.

Réttur eyeliner
Það er mikilvægt að vera með 
„smudgeproof eyeliner“ á aug-
unum. Þú getur fengið þannig 
blýant eða eyeliner sem þú setur á 
þig með pensli. Það eru ótal margar 
tegundir til en á meðan hann smit-
ast ekki þá ertu í góðum málum.

Maskarinn má ekki smitast
Þegar maður byrjar að svitna þá 
getur maskarinn farið í algjöra 
klessu. Þess vegna er mikilvægt á 
svo stórum tónleikum að vera með 
vatnsheldan maskara. Það eru til 
margar tegundir frá Loréal og May-
belline sem ég mæli með.

Varablýantur heldur varalitnum
Fyrir varirnar er algjör nauðsyn að 
nota varablýant undir varalitinn. 
Þá fyllir þú upp í allar varirnar með 
varablýantinum. Það er ekki nóg 
að setja bara í útlínurnar. Svo setur 
maður varalitinn yfir það. Þannig 
helst liturinn ennþá flottur og endist 
lengur þó svo að varaliturinn fari af.

Rétt sprey heldur farðanum á 
sínum stað
Þar sem augnskugginn er ekki vatns-
heldur er síðasta skrefið afar mikil-

vægt. Þegar förðunin er tilbúin er 
gott að spreyja smá „setting“ 

spreyi yfir andlitið. Það er í 
rauninni eins og hársprey 

nema fyrir andlitið, nema 
auðvitað ekkert klístur. 

„Setting“-spreyin eru 
það allra besta til að 
halda förðuninni á 

svo hún fari ekki 
neitt. Ég mundi 
segja að það sé 
lykillinn.

         Hvernig skal     
      undirbúa sig  
fyrir Justin Bieber
Stærstu tónleikar ársins fara fram á fimmtudag og föstudag í 
þessari viku. Því er mikilvægt að fara að huga að því hvernig 
sé best að vera undirbúinn fyrir þessu stóru stund en Sigurlaug 
Dröfn Bjarnadóttir er með nokkur ráð upp í erminni.

Nú þegar það eru aðeins 
örfáir dagar í Justin Bieber 
tónleikana í Kórnum, sem 

landsmenn hafa verið að bíða eftir 
í tæpt ár, þá er mikilvægt að hefja 
undirbúning fyrir stóra kvöldið. Það 
er margt sem þarf að huga að þegar 
farið er á svona stóra tónleika þar 
sem mikill hiti myndast og miklar 
tilfinningar blossa upp hjá mörgum 
aðdáendum.

Förðunarfræðingurinn og einn 
eigandi Reykjavik Makeup School, 
hún Sigurlaug Dröfn Bjarnadóttir, 
deilir nokkrum snilldarráðum með 
lesendum Fréttablaðsins og hvað 
sé gott að hafa í huga þegar undir-
búningur fyrir tónleikana fer fram. 
Hún tekur einnig fram að þessi ráð 
sé líka gott að hafa í huga við hvaða 
tilefni sem er þegar farðinn þarf að 
haldast lengi á eða í miklum hita.
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Brúðkaup er hin fullkomna 
stund, þar sem allt þarf að 
vera fullkomið og leitast er 

við að ná þessu markmiði, full-
komnun,“ segir Guðrún Selma 
Sigurjónsdóttir sem ásamt Gígju 
Jónsdóttur leitar nú logandi ljósi 
að tilvonandi brúðhjónum sem 
vilja gifta sig í sýningunni þeirra A 
Guide to the Perfect Human sem 
sýnd verður í Tjarnarbíói.

„Við gerðum saman verk í fyrra 
sem hét Drop Dead Diet sem 
var unnið út frá megr-
unarkúrum. Nú erum 
við að vinna í sjálf-
stæðu framhaldi þar 
sem sjálfshjálpar-
bækurnar eru í 
forgrunni. Þaðan 
fórum við yfir í 
hugmyndina um 
fullkomnun. Það 
eru allir að reyna 
að ná þessu markmiði, að 
vera fullkominn, bæði and-
lega og líkamlega.“

Sýningin fer á fjalirnar í 
janúar svo þau pör sem gæla 
við að láta pússa sig saman á 
óvenjulegan og 
ansi ódýran 
h á t t  æ t t u 
s a n n a r l e g a 

að velta möguleikanum fyrir sér en 
þær stöllur munu sum sé sjá um 
vígsluna og veisluna eins og hún 

leggur sig, brúðhjónunum að 
kostnaðarlausu. Nema hvað, 

að þeir gestir sem brúðhjónin 
bjóða greiða inn á sýninguna 
eins og aðrir sýningargestir.

„Það hefði vissulega verið 
miklu auðveldara að finna 

einhverja leikara til að 
leika þetta en við vilj-

um blanda saman 
raunveruleika og 
tilbúningi. Við 
erum að velta 

fyrir okkur hvort 
fullkomleikinn sé 
raunverulegur. Það 
rímar svo vel við 

það sem við erum 
að sjá á netinu og 

mátum okkur endalaust við, en 
vitum svo ekki hvað er raunveru-
lega á bak við. Það er gaman að geta 
leikið sér með raunveruleikann og 
sviðssetninguna svona,“ útskýrir 
Guðrún.

En eitthvað kostar nú að blása 
til brúðkaups, ætla þær stöllur að 
standa straum af þeim kostnaði 
fyrir brúðhjónin? „Skiptidíllinn 
er þannig, já, að við sjáum um það 
allt. En við erum ekki að fara að 
kaupa hundrað þúsund króna kjól 
á brúðina eða neitt svoleiðis,“ segir 
hún og skellir upp úr en heldur svo 
áfram: „Við erum með góða bún-
inga- og leikmunahönnuði á okkar 
snærum.“

Guðrún segir að fyrir þá sem hafa 
áhuga á að láta pússa sig saman á 
eftirminnilegan hátt sé leiksýning 
afar ákjósanlegur kostur. „Þetta er 
engin keppni, fólk getur bara haft 
samband við mig með því að senda 
mér tölvupóst á netfangið gudrun-
selmas@gmail.com.  Ég reikna með 
að við tökum ein til þrenn brúð-
hjón,“ segir hún og segir fólk ekki 
þurfa að óttast langt og strangt 
æfingaferli. „Þetta verður bara eins 
og þegar fólk giftir sig. Þau munu 
ekkert flækjast inn í ferlið og þurfa 
ekki að læra neitt hlutverk,“ segir 
hún að lokum. gudrun@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Við gerðum saman 
Verk í fyrra sem 

hét Drop DeaD Diet sem Var 
unnið út frá megrunar-
kúrum. nú erum Við að 
Vinna í sjálfstæðu fram-
halDi þar sem sjálfshjálp-
arbækurnar eru í for-
grunni

Q U I C K R E F R E S H ™ Á K L Æ Ð I
Rennilás gerir það afar einfalt er að taka  
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.
Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan
Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og 

hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar 
nýja TEMPUR® Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum  

og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan  
stuðning og hámarksþægindi. 

Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™  
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

T E M P U R ® H Y B R I D  H E I L S U DÝ N A N
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

flippuð brúðhjón
  í aðalhlutverki
Þær Guðrún Selma og Gígja Jónsdóttir leita eftir fólki sem er til í að 
gifta sig í alvöru í leiksýningu sem sett verður upp í janúar næst-
komandi. Þær munu standa straum af öllum kostnaði brúðkaupsins 
en undanskilja þó brúðarkjólakaup fyrir hundruð þúsunda.

Guðrún Selma segir þær Gígju leita eftir einu, tveimur eða þremur pörum til að gefa saman í leiksýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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TCHAIKOVSKY

Tímalaus rússnesk ástarsaga

HLJÓMSVEITARSTJÓRI BENJAMIN LEVY · LEIKSTJÓRI ANTHONY PILAVACHI 
ANDREY ZHILIKHOVSKY · ÞÓRA EINARSDÓTTIR · ELMAR GILBERTSSON · NATHALÍA D. HALLDÓRSDÓTTIR 

HANNA DÓRA STURLUDÓTTIR · ALINA DUBIK · RUNI BRATTABERG · SNORRI WIIUM
KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR · LEIKMYND: EVA SIGNÝ BERGER

 LÝSING: BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON · BÚNINGAR: MARÍA TH. ÓLAFSDÓTTIR
22. OKTÓBER · 29. OKTÓBER · 6. NÓVEMBER · 12. NÓVEMBER

#islenskaoperan         

 
MARGVERÐLAUNAÐUR ÓPERULEIKSTJÓRI

STJARNA FRÁ BOLSHOJ LEIKHÚSINU Í TITILHLUTVERKI

MIÐASALA HAFIN Á WWW.OPERA.IS
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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ÚTSÖLUNNARRISA

Stakar dýnur í Queen 
og King stærðum!

LAGERHREINSUN!

SÍÐUSTU
DAGAR

÷50% ÷20%
SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.
HÆGINDASTÓLL

með fótaskemil og hallandi baki

Fullt verð 43.500 kr.

NÚ 34.800 kr.

  Útlitsgallaðar, skila- 
       og skiptidýnur á
  50 til 60% afslætti!

VERÐDÆMI!
Queen Size (153x203 cm)

AÐEINS 62.000 kr.

VERÐDÆMI!King Size (193x203 cm)AÐEINS 84.200 kr.
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

ENDALAUS

2.990 KR.*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB

Ég var einu sinni á tónlistar-
hátíð í Gröningen í Hol-
landi. Þetta árið var Ísland 
sérstakur miðpunktur og 
streymdu íslenskir tón-

listarmenn á hátíðina en einnig ráð-
herrar, borgarstjóri, Íslandsstofa og 
fyrirsvarsfólk tónlistarfagfélaga.

Öllu var til tjaldað. Haldið partý 
og erlendum tónlistarspekúlönt-
um sent boðskort. Boðið upp á 
harðfisk og öl, snittur og hvítt. Allir 
léttir. Tónlistarmenn tróðu upp 
sem og ráðherra tónlistar sem líka 
var léttur.

Hann ræddi meðal annars 
afar gott gengi Iceland Airwaves 
hátíðarinnar og hversu mikilvæg 
slík hátíð er fyrir menningar- og 
ferðamannalíf á eyjunni svölu. 
En áður en kom að því að dásama 
festivalið þá fannst ráðherranum 
upplagt að brjóta ísinn með því 
að tala við þessa rúmlega hundrað 
gesti um hversu hávaxinn stjórn-
andi hátíðarinnar væri. Meðal 
annars um að mestu furðu sætti að 
umræddur stjórnandi væri ekki að 
spila körfubolta í NBA deildinni í 
Bandaríkjunum og að hann hefði 
bara aldrei séð neitt viðlíka. Ræddi 
hann fram og tilbaka um hversu 
gott væri að vera svona stór á tón-
listarhátíðum. Laglegur ísbrjótur 
hjá ráðherranum.

Nú skal fréttamaður á Ríkisút-
varpinu tekinn af lífi fyrir að hafa 
sagt ráðherra feitan. Það má alls 
ekki segja að fólk sé feitt. En það 
má stanslaust segja að fólk sé 
mjótt og að fólk sé hávaxið. Hvaða 
tvískinnungur er það? Hver er 
munurinn, nema þá kannski að 
fólk getur bara alls ekkert gert í því 
hvort það er há- eða lágvaxið. Þar 
getur það bara engu ráðið nema 
mögulega að brosa kurteislega 
að öllum bröndurunum um NBA 
deildina og veðrið þarna uppi.

Hvað má segja?

Helgu Völu 
Helgadóttur

Bakþankar
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