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

 Fjöldi fólks, vinir og vandamenn, leitaði að Birnu Brjánsdóttur í Hafnarfirði í gær. Birna sást síðast aðfaranótt laugardagsins. Rannsókn lögreglu hefur litlu skilað. Fréttablaðið/Eyþór

saMfélag Vinir, skyldmenni og 
velunnarar leituðu í gær að Birnu 
Brjánsdóttur en ekkert hefur spurst 
til ferða hennar í tvo sólarhringa. 
Ekki þótti unnt að hefja allsherjar-
leit í gær.

Birna er fædd 1996, rauðhærð, 
170 sentímetrar á hæð og um 70 
kíló. Hún var klædd í svartar galla-
buxur, gráa peysu, svartan flísjakka 
með hettu og svarta Dr. Martens 
skó þegar síðast sást til hennar. Það 
var þegar hún fór út af skemmti-
staðnum Húrra um klukkan fimm 
á laugardagsmorgun. Unnt var að 
rekja ferðir síma hennar í Flata-
hraun í Hafnarfirði en síðan hefur 
verið slökkt á honum. Í upphafi 
leitaði fólk því í Hafnarfirði en 
einnig var leitað í Öskjuhlíð og 
Heiðmörk.

Lögreglu- og björgunarsveitar-
menn hafa hingað til ekki tekið 
þátt í leitinni þar sem talið var að 
skortur væri á vísbendingum um 
ferðir Birnu. Þó að sími hennar 

hafi sent frá sér merki í Hafnar-
firði sé engin leið að vita hvort 
hún hafi verið þar á ferð, hvort 
hún hafi verið fótgangandi eða í 
bíl, eða símanum hafi hreinlega 
verið stolið.

Í stöðuuppfærslu frá lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu, sem birtist 
á tíunda tímanum í gærkvöldi, var 
ítrekað að enn væri lýst eftir Birnu. 
Málið væri í algerum forgangi og 

hefðu starfsmenn embættisins 
skoðað upptökur úr eftirlitsmynda-
vélum og símagögn nær sleitulaust 
í allan gærdag. Fundað var um 
málið í gærkvöldi til að ákveða 
næstu skref.

„Sá möguleiki er fyrir hendi að 
símanum hennar hafi verið stolið. 
Síðustu skilaboð úr honum voru 
send klukkan 3 en hann sendir 
síðan frá sér merki í Hafnarfirði 
rúmum tveimur tímum síðar,“ 
segir Sigurlaug Hreinsdóttir, móðir 
Birnu. Að sögn Sigurlaugar sást til 
dóttur hennar ganga upp Lauga-
veginn skömmu eftir að hún fór af 
Húrra en það fæst ekki staðfest af 
lögreglu.

„Þetta er úr karakter að hverfa 
svona. Hún er alltaf „online“ og í 
samskiptum við vinkonur sínar. 
Það er yfirleitt ekkert mál að ná í 
hana ef maður þarf,“ segir Sigur-
laug. Lögregla biður þá sem hafa 
upplýsingar um ferðir Birnu að 
hafa samband í síma 444-1000. – jóe

Árangurslaus leit að 
tvítugum Reykvíkingi
Ekkert hefur spurst til Birnu Brjánsdóttur síðan aðfaranótt laugardagsins. Leit 
vina og vandamanna í gær skilaði ekki árangri. Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu skoðaði upptökur úr eftirlitsmyndavélum og símagögn nær sleitulaust í gær.

birna brjánsdóttir

kjaraMál Formaður BSRB segir 
stjórnvöld hafa brugðist trausti opin-
berra starfsmanna þegar þau ákváðu 
að hunsa samkomulag sem gert 
var við samtök opinberra 
starfsmanna um lífeyrismál. 
„Það tekur langan tíma og 
mikla vinnu að byggja upp 
traust en aðeins eitt augna-
blik að glata því niður. Hafi 
ný ríkisstjórn einhvern 
áhuga á því að auka 

efnahagslegan og félagslegan stöðug-
leika með því að bæta vinnubrögð við 
gerð kjarasamninga er ljóst hvert fyrsta 
skrefið þarf að vera,“ segir Elín Björg 

Jónsdóttir í aðsendri grein í Frétta-
blaðinu í dag. Nýr fjármálaráðherra 

þurfi að koma í gegn breytingum 
á lögum um lífeyrismál opinberra 
starfsmanna. – jhh / sjá síðu 12

Skorar á nýjan ráðherra

Elín björg Jónsdóttir,  
formaður bSrb
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Byrjendur (stig 1)  23. janúar:  8 mánudagar frá 20-23 

úrspilið (stig 3)  25. janúar:  8 miðvikudagar frá 20-23

Stig 1  Allir geta lært að spila en það tekur svolítinn tíma í 
byrjun að komast af stað. Á námskeiðinu er farið yfir leikreglur 
og grundvallarsagnir í hinu vinsæla Standard-sagnkerfi.
Ekkert mál að koma stakur/stök. 

Stig 3   Sögnum er lokið og útspilið komið á borðið. Þá er að 
standa við stóru orðin!  Hvernig á að leggja á ráðin og spila eins 
og sannur meistari. Um það snýst námskeiðið. 
Ekkert mál að koma stakur/stök.

  upplýsingar og innritun 

  í síma   898-5427  á netinu   bridge.is 
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Veður

Hvöss suðvestanátt á landinu í dag. Élja-
gangur um landið vestanvert, en yfirleitt 
þurrt og bjart fyrir austan. Dregur heldur 
úr vindi í kvöld.  sjá síðu 20

samfélag Um 30 manns komu 
saman í Laugardalnum á laugar-
daginn til að taka þátt í hafnabolta-
æfingu sem þar fór fram. Þetta er í 
þriðja sinn í vetur sem hópur fólks 
á ólíkum aldri hefur hist til þess að 
prófa þessa íþrótt, sem er Íslend-
ingum nokkuð framandi.

Upphafið að æfingunum má rekja 
til þess að Þórlindur Kjartansson og 
Bergur Ebbi Benediktsson stofnuðu 
Samtök íslenskra hafnaboltaáhuga-
manna fyrir um ári, þegar þeir kom-
ust að því að þeir höfðu báðir áhuga 
á íþróttinni. Þrjátíu manns eru í 
Facebook-hóp sem þeir stofnuðu í 
framhaldinu og mæta þeir sem eru 
í hópnum á æfingarnar.

Á þessari stundu liggur ekki alveg 
fyrir hvenær fjórða æfingin fer fram. 
„Við verðum að bera einhverja 
virðingu fyrir náttúröflunum og 
árstíðunum en þetta hefur gengið í 
desember og janúar. Svo við sjáum 
til hvort við gerum ekki eitthvað í 
febrúar og mars en alveg klárlega 
gerum við þetta reglulega þegar fer 
að vora og í sumar,“ segir Þórlindur 
í samtali við Fréttablaðið.

Rob Barber, fráfarandi sendi-
herra Bandaríkjanna á Íslandi, er 
mikill hafnaboltaaðdáandi og hefur 
tekið þátt í æfingunum hér. Ásamt 
honum hafa Eric Mayer og Raj 
Bonifacius leiðbeint hópnum um 
undirstöðuatriðin og skipulagt leiki 
sem tengjast íþróttinni. Þórlindur 
segir að bæði börn og fullorðnir 
hafi haft nóg fyrir stafni. Hópnum 
sé skipt upp þannig að börnin fái 
sérstaka kennslu á meðan þeir eldri 
spreyta sig á leiknum. Sendiherrann 
hafi svo séð um að leiðbeina yngri 
kynslóðinni af einstakri natni og 
þolinmæði.

Undir lok æfingarinnar á laugar-
daginn dró sendiherrann fram litla 
pyngju þar sem í var að finna möl af 
hinum sögufræga Fenway-leikvangi 
í Boston. Þórlindur segir að mölinni 

hafi verið dreift um æfingasvæðið til 
blessunar og helgunar.

Þórlindur segir að vestanhafs 
þjóni hafnaboltaíþróttin sama 
hlutverki og lóan á Íslandi. „Hún er 
vorboðinn ljúfi sem markar endalok 
vetrarins og sæta langa sumardaga,“ 
segir hann og bætir við að Samtök 
íslenskra hafnaboltaáhugamanna 
hafi auglýst æfingarnar á Facebook-
síðu sinni og allir séu velkomnir 
að prófa næst þegar æfingar verði 
haldnar. jonhakon@frettabladid.is

Sendiherrann kennir  
hafnabolta á Íslandi
Hópur fólks hittist reglulega í Laugardalnum til að læra hafnabolta. Robert  
Barber, fráfarandi sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, mætti með möl af 
Fenway-leikvanginum. Aukinn kraftur verður settur í æfingarnar í vor og sumar.

Rob Barber, fráfarandi sendiherra Bandaríkjanna, mætti með möl af hinum sögu-
fræga Fenway-leikvangi í Boston. 

Upphafið má rekja til 
þess að Þórlindur Kjartans-
son og Bergur Ebbi stofnuðu 
Samtök íslenskra hafna-
boltaáhugamanna.

sTjÓRNmál Ekki er tímabært að 
ræða formannaskiptingu í fasta-
nefndum Alþingis að mati þing-
flokksformanns Pírata og formanns 
Samfylkingarinnar. Þingflokksfor-
maður Sjálfstæðisflokksins segir að 
ekki sé skylt að skipta formanns-
stólum jafnt á milli flokka.

„Það liggur ekkert fyrir ennþá. 
Þingflokksformenn munu hittast í 
næstu viku og þá verður farið yfir 
þetta,“ segir Birgitta Jónsdóttir, 
þingflokksformaður Pírata.

Í Fréttablaðinu síðastliðinn 
fimmtudag sagði Sigurður Ingi 
Jóhannsson, formaður Framsóknar-
flokksins, að hann teldi að minni-
hlutinn ætti að hljóta formennsku 
í helmingi af fastanefndunum átta. 
Stjórnarflokkarnir ætla sér hins 
vegar formennsku í sex nefndum. 
Logi Már Einarsson, formaður 
Samfylkingarinnar, vísaði í þing-
skaparlög þegar hann var spurður 
út í efnið.

„Það er aðeins yfirlýsing þeirra en 
þingsköp gætu kveðið á um annað,“ 
segir Logi Már. „Sé það raunin 
verður meirihlutinn að semja sig frá 
þeim eða bakka með yfirlýsinguna.“

Árið 2011 var ákvæðum þing-
skapa um fastanefndir breytt á 
þann veg að formannssætum 
skuli almennt skipt eftir þingstyrk 
flokka. Í meðförum þingsins var 
þeirri undantekningu bætt við 
að víkja mætti frá reglunni „til að 
samstarf þingflokka endurspeglist 
í nefndum“. – jóe

Óvissa með 
formennsku í 
fastanefndum

8 fastanefndir starfa 
á Alþingi.

 Keppt á Tuddanum í Digranesi

 Keppt var til úrslita á Tuddanum 2017, Íslandsmeistaramótinu í Counter-Strike, í Digranesi um helgina. Alls skráðu 240 keppendur sig til leiks og 
hófst keppnin á föstudagskvöld. Úrslitin réðust hins vegar í gær en voru ekki orðin ljós þegar Fréttablaðið fór í prentun. FRéttaBlaðið/EyþóR

KíNa Lu Kang, utanríkisráðherra Kína, 
hafnar því alfarið að Taívan muni 
koma til tals í viðræðum við banda-
rísk stjórnvöld um viðskipti á milli 
landanna tveggja. Donald Trump, 
verðandi forseti Bandaríkjanna, sagði 
í síðustu viku að hægt væri að semja 
um allt. Meðal annars stefnu Banda-
ríkjanna um eitt Kína.

Bandaríkin hafa frá árinu 1979 
viðurkennt Kínverja sem eigendur 
Taívans. Taívanar líta hins vegar á sig 
sem sjálfstæða þjóð.

Athygli vakti á dögunum þegar 
Trump tók við símtali frá forseta 
Taívans. Slíkt þótti ganga í berhögg 
við stefnuna um eitt Kína. Var það í 
fyrsta sinn sem bandarískur forseti 
eða verðandi forseti talaði við taív-
anskan kollega sinn í um fjóra áratugi.

Þá hefur Trump sagst óbundinn af 
stefnunni um eitt Kína ef Kínverjar 
vilja ekki semja um hagstæðari kjör 
fyrir Bandaríkin. – þea

Kínverjar semja 
ekki um Taívan

logi Már  
Einarsson,  
formaður Sam-
fylkingarinnar
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FÁGAÐUR AURIS Á FRÁBÆRU VERÐI
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með bensín- eða dísilvél eða í Hybrid-útfærslu. 
Auris er með ríkulegum staðalbúnaði og glæsilegur að innan sem utan.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Auris – verð frá: 2.970.000 kr.
Auris Hybrid – verð frá: 3.290.000 kr. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 



Öflug 3.6 lítra 290 hestafla bensínvél, ABS hemlalæsivörn, 
stöðugleikastýring og spólvörn, 20” álfelgur, fjarstart, 
lykillaust aðengi, Alpine hljómflutningstæki, hraðastillir, 
rafstýrðar stillingar á stýrishjóli, Bluetooth handfrjáls 
búnaður, 8,4” snerti-/upplýsingaskjár og aksturstölva, 
upphituð fram- og aftursæti, media hub fyrir SD kort, USB 
og AUX tengi, Blu-ray DVD kerfi með tveimur skjám og 
þráðlausum heyrnatólum, 9 hátalarar með bassaboxi, 
minni í bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdrifin sóllúga, 
sjálfvirk 3ja svæða miðstöð með loftkælingu o.fl.

33” breyting kr 380.000

Tilboð: 9.900.000 kr.
33” breyting að verðmæti 380.000 
kr. fylgir með. Takmarkað magn.

Umboðsaðili Dodge á Íslandi - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 
www.dodge.is - www.isband.is - isband@isband.is

Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 11-15

utanríkismál Misvísandi fréttir af 
mögulegum leiðtogafundi Donalds 
Trump, verðandi Bandaríkjaforseta, 
og Vladimírs Pútín Rússlandsfor-
seta, sem fara ætti fram í Reykjavík, 
birtust í erlendum miðlum í gær.

Breska blaðið The Sunday Times 
sagði að starfsfólk Trumps undir-
byggi nú fundinn en Sean Spic er, 
fjölmiðlafulltrúi Trumps, segir þetta 
hins vegar fjarri sanni. Heimildar-
menn Reuters úr herbúðum Trumps 
sögðu einnig að fréttin væri röng. 

Financial Times greindi hins vegar 
frá því að það væru menn Pútíns 
sem hefðu slíkan fund í huga og 
ynnu að honum. „Fyrsti fundurinn 
ætti hvorki að fara fram í Rússlandi 
né Bandaríkjunum heldur í óháðu 
landi,“ hefur Financial Times eftir 
ónefndum heimildarmanni í her-
búðum Pútíns.

„Sá staður er klárlega ekki Lond-
on og ekki Þýskaland heldur. Þau 
lönd eru of óvinveitt Rússlandi. 
Fundurinn gæti ekki verið í Frakk-

landi, það væri óviðeigandi í ljósi 
komandi kosninga þar í landi. Hvað 
með Ísland?“ er enn fremur haft 
eftir huldumanninum.

Rússneska fréttastofan RT greindi 

hins vegar frá því að fréttir af slíkum 
fundi væru tilraun Breta til þess að 
grafa undan Trump. Þá sagði tals-
maður Pútíns, Dmitrý Peskov, í sam-
tali við fréttaveituna RIA að engar 

viðræður um slíkan fund hefðu átt 
sér stað.

Ef af fundinum verður kallast 
staðarvalið á við leiðtogafund 
Ronalds Reagan Bandaríkjaforseta 
og Mikhails Gorbatsjov, leiðtoga 
Sovétríkjanna, árið 1986. Sá fundur 
fór fram í Höfða.

Guðlaugur Þór Þórðarson utan-
ríkisráðherra sagði í samtali við 
fréttastofu í gær að stjórnvöld væru 
jákvæð gagnvart slíkum fundi ef til 
hans kæmi. – þea

Engar ákvarðanir verið teknar um fund Trumps og Pútíns
Donald Trump, 
verðandi Banda-
ríkjaforseti 

Vladimír Pútín, 
Rússlandsforseti

Ferðaþjónusta Met verður slegið 
í komum skemmtiferðaskipa 
til Íslands á árinu en alls hefur 
verið bókað bryggjupláss fyrir 71 
skemmtiferðaskip í Reykjavík í 134 
heimsóknum. Með þeim verða rúm-
lega 128 þúsund farþegar og um 56 
þúsund áhafnarmeðlimir. Á síð-
asta ári komu 58 skemmtiferðskip 
til hafnar í Reykjavík í 112 heim-
sóknum. Farþegarnir voru rúmlega 
109 þúsund og höfðu þá aldrei verið 
fleiri á einu ári.

Björn Einarsson er framkvæmda-
stjóri TVG-Zimsen en fyrirtækið, 
ásamt dótturfyrirtækinu Gáru, sér 
um að þjónusta langflest skemmti-
ferðaskip sem hingað koma. Hann 
segir að fjölgunin hafi verið stigvax-
andi ár frá ári undanfarið og þessi 
þróun haldi áfram. 

„Útlit er fyrir enn meiri fjölgun 
á árinu 2018 og erlendar skipaút-
gerðir eru þegar byrjaðar að panta 
bryggjupláss á næsta ári. Það er 
mjög mikill áhugi á Íslandi hjá 
skipaútgerðum um allan heim og 
hann er sífellt að aukast. Ísland og 
norðurslóðir hafa mikið aðdrátt-
arafl og það er mikilvægt að nýta 
það vel og með faglegum hætti,“ 
segir Björn og bætir við að þetta 
séu ekki aðeins risastór skemmti-
ferðaskip.

„Við sjáum fjölbreyttari flóru 
skipa sem koma hingað eins og 
snekkjur og minni lúxusskip auk 
rannsóknarskipa. Þetta er búið að 
vera mjög viðburðaríkt ár og meira 
en nóg að gera hjá Gáru og TVG-
Zimsen að þjónusta öll þessi skip. 
Þetta er mjög spennandi þróun og 
það er okkar mat og sýn að það séu 

mikil tækifæri hvað þetta varðar,“ 
segir hann.

Björn segir að skemmtiferðaskipin 
sem koma hingað til lands séu ekki 
einungis að sækja höfuðborgina 
heim heldur sigli mörg þeirra með-
fram landinu og hafi viðkomu á 
fleiri stöðum. „Þetta er að sjálfsögðu 
mjög jákvætt fyrir mörg byggðar-

lög á landsbyggðinni enda eru litlar 
hafnir að koma sífellt meira inn í 
þessar siglingar. Þetta hefur í för með 
að minni byggðarlög fá fleiri ferða-
menn í heimsókn en ella sem skilar 
sér í aukinni verslun og þjónustu 
fyrir mörg þeirra og hefur því jákvæð 
efnahagsleg áhrif á byggðarlögin," 
segir hann. benediktboas@365.is 

Aldrei fleiri skemmtiferðaskip
Alls hefur verið bókað bryggjupláss í Reykjavík fyrir 71 skemmtiferðaskip á þessu ári en þau voru 58 í 
fyrra, sem þá var met. Enn meiri fjölgun á næsta ári og byrjað að panta bryggjupláss. Einnig er bókað pláss 
fyrir snekkjur, rannsóknar- og lúxusskip. Mörg skipanna koma víðar við á Íslandi en í höfuðborginni.

Ekkert lát er á vinsældum Íslands og þeim fjölgar sem koma hingað til lands með skemmtiferðaskipum. FRéTTaBlaðið/GVa

Við sjáum fjöl-
breyttari flóru skipa 

sem koma hingað eins og 
snekkjur og minni lúxusskip 
auk rannsóknar-
skipa.

Björn Einarsson, 
framkvæmdastjóri 
TVG-Zimsen

serbía Tomislav Nikolic, forseti 
Serbíu, sakar Kósóvóa um að sækjast 
eftir stríði og segir Serba verja hverja 
tommu af Kósóvó, sem þeir ásælast.

Þetta sagði hann eftir að lest, 
málaðri með slagorðinu „Kósóvó er 
Serbía“, var meinað að fara yfir landa-
mærin inn í Kósóvó. Yfirvöld þar segja 
ferð lestarinnar hafa verið til þess að 
ögra. Forsætisráðherrann Isa Mustafa 
sagði blaðamönnum að lestin hefði 
verið stöðvuð til að verja sjálfstæði 
landsins. Hann sagði enn fremur að 
hann myndi senda serbneska her-
inn til Kósóvó til að verja serbneska 
borgara.  – þea

Serbar verja 
hverja tommu

bruni Mildi þykir að ekki varð 
stórbruni þegar eldur kom upp í 
verslunarhúsnæði að Smiðjuvegi 2 
í Kópavogi í fyrrinótt. Þrátt fyrir að 
húsnæðið sé skráð iðnaðarhúsnæði 
hafa þó nokkrir einstaklingar búsetu 
þar en þegar eldurinn kom upp voru 
um tólf til fimmtán einstaklingar í 
íbúðunum sem allir þurftu að flýja út 
vegna brunans.

Allt tiltækt lið Slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins var kallað út auk 
slökkviliðsmanna á frívakt. Eldsins 
varð vart þegar öryggisvörður átti leið 
um svæðið. Fjölbreytt starfsemi er í 
húsnæðinu, meðal annars húsgagna-
verslun og veitingastaðir, apótek og 
matvöruverslun. 

Slökkvistarf tók um þrjár klukku-
stundir en miklar skemmdir eru á 
húsnæðinu og innanstokksmunum. 
Ekki er vitað um eldsupptök. – jkj

Eldsupptök   
eru ókunn

allt tiltækt lið slökkviliðsins var kallað 
út í fyrrinótt. FRéTTaBlaðið/VilhElm
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EKKI BARA GÆÐI
ÖRYGGISSKÓR

16.900 m/vsk

Fullt verð 25.490

KULDA-
JAKKI

FLÍS-
JAKKI

VINNUBUXUR
EN471

PRJÓNAHÚFA

EN471

15.900 m/vsk

Fullt verð 22.050

1.290 m/vsk

Fullt verð 1.590 

ÖRYGGISGLERAUGU BELTI
SVART

VINNUGALLI

7.900 m/vsk

Fullt verð 10.990

490 m/vsk

Fullt verð 782

1.990 m/vsk

Fullt verð 3.448

15.900 m/vsk

Fullt verð 22.593

9.900 m/vsk

Fullt verð 14.816

14.900 m/vsk

Fullt verð 19.633

BUXUR
SMÍÐA-

12.900 m/vsk

Verð frá 18.767

PILOT-
JAKKI



Spánverjar á kafi í snjó

Heilbrigðismál Allt að sjö milljarða 
vantar til öldrunarheimila landsins 
frá hinu opinbera eigi heimilin að 
uppfylla það þjónustustig sem land-
læknisembættið telur eiga að vera, 
að mati Samtaka fyrirtækja í vel-
ferðarþjónustu. Mörg öldrunar- og 
hjúkrunarheimili eru mjög illa sett 
fjárhagslega og mörg sveitarfélög 
hlaupa undir bagga með það sem 
upp á vantar, sem hið opinbera ætti 
í raun að greiða.

Á bæjarráðsfundi í Mosfellsbæ 
síðastliðinn fimmtudag var rekstr-
arvandi hjúkrunarheimilisins 
Hamra í Mosfellsbæ ræddur. „Allt 
frá upphafi starfsemi Hamra á síðari 
hluta árs 2013 hefur fjárhagslegur 
rekstur hjúkrunarheimilisins verið 
mjög erfiður. Daggjöld frá ríki hafa 
ekki hrokkið fyrir útgjöldum,“ segir 
í minnisblaði um rekstrarvanda 
Hamra sem var lagt fyrir bæjarráð.

Í minnisblaðinu er vitnað í yfir-
lýsingu framkvæmdastjóra Hamra, 
Sigurðar Rúnars Sigurjónssonar, 
sem segir að velferðarráðuneytið 
hafi hafnað erindi þeirra um leið-
réttingu á ýmsum þáttum sem snéru 
að rekstrinum og að áfram verði 
ekki við unað. „Rekstrargrundvöllur 
fyrir heimilið er því ekki til staðar,“ 
segir Sigurður Rúnar.

Óttarr Proppé heilbrigðisráð-
herra segir um einn og hálfan millj-
arð hafa verið settan í málaflokk-
inn aukalega á ársgrundvelli vegna 
áranna 2016-2018. 

„Það er stefna stjórnarinnar, 
eins og kemur fram í stjórnarsátt-
málanum, að gera betur í mála-
flokknum. Nýr rammasamningur 
var settur á laggirnar og öll hjúkr-
unarheimilin sögðu sig inn á þann 
samning,“ segir Óttarr. „Einnig hafa 

lífeyrisskuldbindingar verið teknar 
af þeim sem er heilmikill pakki. Því 
hefur margt verið gert en við ætlum 
að halda áfram og gera betur í mála-
flokknum.“

Pétur Guðmundsson, formaður 
Samtaka fyrirtækja í velferðar-
þjónustu, segir kostnaðargreiningu 
á þjónustuþörf þeirri sem land-
læknisembættið taldi æskilega hafa 
hljóðað upp á um 40.000 krónur 
fyrir daginn. Hins vegar greiði hið 
opinbera ekki nema um 27.000 
krónur fyrir daginn. Því sé eðlilegt 
að mörg hjúkrunarheimili séu í 
vanda og standi illa fjárhagslega.
sveinn@frettabladid.is 

Telur ekki grundvöll 
fyrir rekstri Hamra 
Framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilisins Hamra í Mosfellsbæ telur ekki rekstrar-
grundvöll fyrir heimilinu að óbreyttu. Milljarða vantar inn í málaflokkinn frá 
ríkinu. Ráðherra segir 1,5 milljarða hafa verið setta aukalega í málaflokkinn á ári. 

„Allt frá upphafi starfsemi Hamra á síðari hluta árs 2013 hefur fjárhagslegur rekstur 
hjúkrunarheimilisins verið mjög erfiður,“ segir í minnisblaði um rekstur Hamra.  
FréttAblAðið/Ernir

Það er stefna 
stjórnarinnar, eins 

og kemur fram í stjórnarsátt-
málanum, að 
gera betur í 
málaflokkn-
um.
Óttarr Proppé,  
heilbrigðisráðherra

menntamál Þar sem framhalds-
skólanám hefur verið stytt í þrjú ár 
munu flestir nemendur fæddir árin 
1998 og 1999 útskrifast úr framhalds-
skóla á sama tíma, haustið 2018. 
Þetta þýðir að ásókn í háskóla lands-
ins gæti orðið nærri tvöfalt meiri en 
gengur og gerist það haustið.

Jón Atli Benediktsson, rektor 
Háskóla Íslands, segir skólann hafa 
verið að undirbúa sig fyrir nærri 
tvöfalda innritun.

Miðað við forsöguna ætti skól-
inn þó að ráða við hana. „Í kjölfar 
hrunsins tókum við inn á einu bretti 
stóran hóp um áramót. Það gekk 
ágætlega,“ segir hann.

Þá bendir Jón Atli á að þótt flestir 
framhaldsskólar landsins hafi lokið 
innleiðingu nýrrar aðalnámsskrár 
skólaárið 2015 til 2016 hafi tveir 
skólar fengið undanþágu, Mennta-
skólinn á Akureyri og Mennta-
skólinn í Reykjavík. „Það þýðir að 
árgangurinn verður ekki alveg tvö-
faldur heldur dreifist þetta aðeins 
meira. Við gerum þó ráð fyrir því 
að það verði mun stærri árgangur 
haustið 2018 en venjulega,“ segir 
Jón Atli.

Til undirbúnings hefur skólinn 

meðal annars farið yfir inntöku-
kröfur sínar. „Það er það sem skiptir 
máli. Að nemendur uppfylli þær 
kröfur vegna þess að styttingin hefur 
mögulega áhrif á innihald náms,“ 
segir Jón Atli og bætir því við að ef 
inntak námsins sé gott og nemendur 
uppfylli kröfurnar ætti skólinn að 
ráða við stærð árgangsins.

Síðastliðið haust söfnuðust þús-
undir undirskrifta þar sem skorað 
var á stjórnvöld að auka útgjöld til 
háskóla landsins. „Ef það verða mun 
fleiri nemendagildi mun þurfa sér-
stakan stuðning vegna þess. Við 
erum undirfjármögnuð og það þarf 
að spýta verulega í,“ segir Jón Atli.

Hann kveðst ekki hafa hitt nýjan 
menntamálaráðherra, Kristján Þór 
Júlíusson, eftir að hann tók við emb-
ætti, en vonast til að gera það fljót-
lega svo hægt sé að fara yfir málin. 
– þea

Þurfa meiri pening fyrir 
nærri tvöfaldan árgang

Á Háskólatorgi. FréttAblAðið/Anton brink

Jón Atli  
benediktsson, 
rektor Háskóla 
Íslands

 Það hefur snjóað óvenju mikið á norðurhluta Spánar að undanförnu líkt og þessir íbúar þorpsins Espinal, í Baskahéraðinu Navarra, fengu að kynnast í 
gær. Snjónum hefur fylgt gífurlegur kuldi en þar sem kaldast er hefur hitastigið verið nálægt mínus tuttugu gráðum á Celsíus.   FréttAblAðið/EPA

Hafnarfjörður  Haraldur L. 
Haraldsson, bæjarstjóri í Hafnar-
firði,  þiggur ekki boð um  heim-
sókn til kínversku borgarinnar 
Ganzhou. Honum barst boð þann 
13. desember með tölvupósti frá 
utanríkisnefnd Ganzhou þar sem 
honum er boðið til borgarinnar til 
að halda áfram viðræðum um að 
gerast vinaborg Ganzhou. Borgar-
yfirvöld þar lýstu í boðinu hvað 
Hafnfirðingar hefðu verið gest-
risnir og hlýir þegar sendinefnd 
kom hingað til lands í október 
og lýstu yfir vilja til að  ræða um 
áframhaldandi samstarf.

Í tölvupósti sem Haraldur sendi 
Sigríði Kristinsdóttur bæjarlög-
manni segir að leggja þurfi erindið 
fyrir bæjarráð en það skuli ekki 
gert fyrr en eftir áramót. „Geri ráð 
fyrir að það sé ekki mikill áhugi 
fyrir þessu,“ endar Haraldur tölvu-
póstinn.

Á bæjarráðsfundi í síðustu viku 
var erindið borið upp og ákveðið 
að þiggja ekki boðið. – bb

Ekki áhugi  
á heimsókn  
til Kína

Haraldur l. Haraldsson, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, vildi ekki fara til kína. 
FréttAblAðið/PJEtur

1 6 .  j a n ú a r  2 0 1 7   m á n u D a g u r6 f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð





HEILBRIGÐISMÁL Sjúkratryggingum 
Íslands er heimilt að greiða fyrir 
læknismeðferð erlendis ef nauðsyn-
leg meðferð eða aðgerð er ekki í boði 
hjá sérfræðingi innan réttlætanlegra 
tímamarka á Íslandi sem eru 90 
dagar frá greiningu samkvæmt við-
miðunarmörkum landlæknis.

Reglugerð um rétt til meðferðar 
erlendis vegna langs biðtíma hér 
hefur verið í gildi frá því í maí 2012. 
Aðeins 21 umsókn hefur borist um 
læknismeðferð erlendis á grundvelli 
reglugerðarinnar.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Sjúkratryggingum Íslands hafa sjö 
einstaklingar farið utan í gervi-
liðaaðgerð, fimm á mjöðm og tveir á 
hné. Fjórar umsóknir voru dregnar 
til baka en þremur umsóknum var 
hafnað þar sem skilyrði voru ekki 
uppfyllt. Sjö umsóknir eru í vinnslu.

Kostnaður Sjúkratrygginga vegna 
heilbrigðisþjónustu sem veitt var 
erlendis í þessum sjö tilfellum var frá 
1,4 milljónum íslenskra króna upp 
í 3,4 milljónir. Aðgerðirnar sjö voru 
framkvæmdar í Danmörku, Noregi, 
Svíþjóð og Þýskalandi.

Samtals biðu 493 einstaklingar 
eftir gerviliðaaðgerð á mjöðm í 
október 2016, þar af hafði 361 beðið 
lengur en 90 daga. Biðtíminn var í 
október 32 til 36 vikur en hann var 
mislangur eftir aðgerðastöðum, 
samkvæmt upplýsingum frá land-
læknisembættinu. Alls biðu 804 
einstaklingar eftir gerviliðaaðgerð á 
hné. Af þeim höfðu 633 beðið lengur 
en 90 daga. Biðtíminn í október 2016 
var 63 til 70 vikur.

Enginn hefur sótt um að komast í 
augasteinsaðgerð erlendis en sam-
tals biðu 3.997 einstaklingar hér á 
landi eftir slíkri aðgerð í október 
2016. Þar af höfðu 3.298 beðið lengur 
en 90 daga.

Steingrímur Ari Arason, forstjóri 
Sjúkratrygginga Íslands, segir ástæð-

urnar fyrir fáum umsóknum geta 
verið margar. „Fólk hefur einungis 
óljósa hugmynd um þennan rétt auk 
þess sem það er hægara sagt en gert 
að nýta hann. Staðfesta þarf með 
læknisvottorði að biðtíminn eftir 
aðgerðinni hér á landi sé óásættan-
legur. Aðgerð erlendis þarf að bóka 
fyrirfram og í mörgum tilvikum þarf 
sjúklingurinn einnig að leggja fram 
læknisvottorð og önnur heilsufarsleg 
gögn.“

Þann 1. júní síðastliðinn tóku 
gildi lög hér á landi um heilbrigðis-
þjónustu yfir landamæri innan 
landa Evrópska efnahagssvæðisins, 
EES, svokölluð landamæratilskipun. 
Samkvæmt henni á sjúkratryggður 
rétt á heilbrigðisþjónustu þar sem 
hann kýs sjálfur innan EES- svæðis-
ins, með ákveðnum skilyrðum sam-
kvæmt lögunum. Þá munu sjúkra-
tryggingar greiða sömu upphæð og 
þjónustan kostar í því landi þar sem 
einstaklingurinn er sjúkratryggður.

Að sögn Steingríms verður áfram 
unnið eftir reglugerðinni frá 2012 
enda sé hún í fullu gildi. „Hún veitir 
að nokkru leyti betri rétt en landa-
mæratilskipunin sem tók gildi um 
mitt ár í fyrra þar sem þeir sem fá 
samþykki á grundvelli reglugerðar-
innar frá 2012 fá endurgreiddan 
kostnaðinn að fullu auk ferðakostn-
aðar leiti þeir til opinbers þjónustu-
aðila.“ ibs@frettabladid.is

Getur reynst flókið að nýta rétt 
til læknismeðferðar erlendis
Einstaklingar eiga rétt á fullri greiðslu fyrir meðferð erlendis sé hún ekki í boði hér innan réttlætanlegs tíma. 
Þúsundir hafa beðið lengur. Aðeins sjö hafa farið utan í aðgerð. Tæplega 4.000 bíða eftir augasteinsaðgerð hér. 

Fólk hefur einungis 
óljósa hugmynd um 

þennan rétt auk þess sem 
það er hægara 
sagt en gert að 
nýta hann.
Steingrímur Ari Ara-
son, forstjóri Sjúkra-
trygginga Íslands

Viðmiðunarmörk landlæknis um það sem getur talist ásættanleg bið eftir aðgerð 
eða meðferð hjá sérfræðingi eru 90 dagar frá greiningu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

StjóRnMÁL Jón Steindór Valdi-
marsson, þingmaður Viðreisnar, 
segir engan vafa á því að lögð verði 
fram þingsályktunartillaga um þjóð-
aratkvæðagreiðslu um framhald við-
ræðna við Evrópusambandið síðar á 
kjörtímabilinu.

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og 
Bjartrar framtíðar segir: „[K]omi fram 
þingmál um þjóðaratkvæðagreiðslu 
um aðildarviðræður við Evrópusam-
bandið eru stjórnarflokkarnir sam-
mála um að greiða skuli atkvæði um 
málið og leiða það til lykta á Alþingi 
undir lok kjörtímabilsins.“

Þá segir að stjórnarflokkarnir 
kunni að hafa ólíka afstöðu til máls-
ins og virði það hver við annan.

Jón Steindór var gestur á Sprengi-
sandi á Bylgjunni í gærmorgun. 
Hann sagði að niðurstaða stefnuyfir-
lýsingar ríkisstjórnarinnar varðandi 
Evrópumál hefði verið ásættanleg. 
Þingmenn Viðreisnar hefðu metið 
stöðuna svo að flokkurinn kæmist 
ekki lengra með málið í ljósi ólíkrar 
stefnu ríkisstjórnarflokkanna.

„Þá ákváðum við eftir mikla 
umhugsun og eftir mikla umræðu 
innan okkar eigin flokks og margar 
tilraunir til að þoka þessu lengra, að 

þetta væri niðurstaða í stjórnarsátt-
málanum sem við gætum lifað við. 
Það er rétt að ítreka að þetta er ekki 
okkar óskaniðurstaða. Við mátum 
það þannig að við kæmumst einfald-
lega ekki lengra.“

Jón Steindór sagðist leggja þann 
skilning í orðalagið „undir lok kjör-
tímabilsins“ að um væri að ræða 
síðasta ár kjörtímabilsins.

„Þetta er orðað þannig í stjórnar-
sáttmálanum að „komi fram“, það er 
eins og þarna sé einhver mistería um 
hvort einhverjum detti það í hug. Ég 
get þá bara upplýst það hér og nú að 
hún mun koma fram.“ – þþ

Segir öruggt að tillaga um ESB-atkvæðagreiðslu verði lögð fram

Jón Steindór er nýr þingmaður Viðreisnar. Hann situr hér milli Njáls Trausta Frið-
bertssonar og Björns Levís Gunnarssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANToN BRINk

BREtLand Bretar myndu líða fyrir 
það ef þeir fengju engan aðgang 
að mörkuðum Evrópusambands-
ins eftir útgöngu úr sambandinu 
og myndu ekki taka því þegjandi. 
Þetta segir Philip Hammond, fjár-
málaráðherra Breta.

Hammond viðurkenndi í samtali 
við þýskt tímarit að ef þetta yrði að 
veruleika myndi breskt efnahags-
líf skaðast, að minnsta kosti til 
skamms tíma.

Hann segir hins vegar að Bretar 
gætu lækkað skatta til þess að 
hvetja fyrirtæki til að flytja starf-
semi sína til Bretlands ef Evrópu-
sambandið myndi útiloka Breta 
frá viðskiptum.

Jeremy Corbyn, leiðtogi Verka-
mannaflokksins, brást við þessum 

ummælum með því að gefa í skyn 
að Theresa May, forsætisráðherra 
Bretlands, væri að undirbúa við-
skiptastríð við Evrópusambandið 
ef hún hefði ekki sitt fram í samn-
ingum um útgöngu Breta úr sam-
bandinu.

Í viðtali við blaðið Welt am 
Sonntag sagði Hammond að ríkis-
stjórnin myndi gera það sem gera 
þyrfti til þess að tryggja að Bretar 
væru samkeppnishæfir ef þeir yrðu 
útilokaðir frá innri markaðnum 
eftir Brexit.

„Við yrðum þá kannski neyddir 
til þess að breyta efnahagslíkani 
okkar og við myndum þá breyta 
því þannig að við myndum halda 
samkeppnishæfni okkar,“ sagði 
Hammond. – jhh

Bretar myndu bregðast við með lækkun skatta

Hammond segir efnahagslífið breytast ef innri markaðurinn lokast. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

FRakkLand Fulltrúar sjötíu þjóða 
voru mættir til Parísar, höfuðborgar 
Frakklands, í gær til þess að taka þátt 
í fundi um frið milli Palestínumanna 
og Ísraela. Búist er við því að niður-
staðan verði áframhaldandi stuðn-
ingur við tveggja ríkja lausnina. BBC 
greindi frá þessu í gær.

Palestínumenn taka fundinum 
fagnandi en Benjamin Netanjahú, 
forsætisráðherra Ísraels, var ekki við-
staddur fundinn. Aukinheldur hefur 
hann sagt fundinn tilgangslausan.

Hvorki Ísraelum né Palestínu-
mönnum var boðið að taka þátt en 
báðum þjóðum var frjálst að senda 
áheyrnarfulltrúa.

Beinar viðræður þjóðanna tveggja 
hafa ekki átt sér stað í nærri þrjú ár. 
Síðast voru haldnar viðræður í apríl 
2014 en upp úr þeim slitnaði og var 
árangurinn lítill. – þea

Sjötíu þjóðir 
sækja fundinn

Netanjahú segir fundinn tilgangs-
lausan. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

BaREIn Þrír karlmenn, sem sagðir 
eru hafa tilheyrt hryðjuverkasam-
tökunum Saraya al-Ashtar, voru 
teknir af lífi í Barein í gær. Menn-
irnir voru sakfelldir fyrir að hafa 
staðið að sprengjuárás í mars árið 
2014. Þrír lögreglumenn létust í 
árásinni. Aftökurnar eru þær fyrstu 
í landinu frá 2011.

Mannréttindasamtök víða um 
heim hafa gagnrýnt aftökurnar og 
sagt að lögregluyfirvöld hafi fengið 
mennina til að játa með pynting-
um. Ríkisstjórn Barein segir hins 
vegar að ákvörðunin hafi verið í 
samræmi við alþjóðalög.

Mennirnir voru sjíamúslimar og 
sögðust berjast fyrir auknum rétt-
indum þeirra. Barein er stjórnað af 
súnnímúslimum sem hafa brugðist 
harðlega við gagnrýni sjíamúsl-
ima.  – þea

Fyrstu aftökur  
í sex ár í Barein

ÞýSkaLand Húsnæðismálastjóra 
Berlínar, höfuðborgar Þýskalands, 
var í gær vikið úr starfi vegna tengsla 
hans við austurþýsku leynilögregluna 
Stasi forðum daga.

Borgarstjórinn, Michael Müller, 
sagði Andrej Holm upp eftir að dag-
blað í borginni ljóstraði upp um 
tengslin. Í uppljóstruninni segir að 
Holm hafi unnið fyrir Stasi stuttu fyrir 
fall Berlínarmúrsins árið 1989.

Holm, sem er óflokksbundinn, 
hefur gengist við tengslunum en 
heldur því þó fram að hann hafi aldrei 
verið í fullu starfi hjá Stasi. – þea

Rekinn vegna 
tengsla við Stasi
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 GÓÐIR ATVINNUMÖGULEIKAR

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir miklar 
kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að skapa 
sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. Mjög 
margir nemendur okkar hafa hafið störf á nýjum vettvangi eftir námið.  

VIÐFANGSEFNI

 Tölvuviðgerðir A+ • Network+ • CCNA • MCSA 
• MS Office 365 + Azure • Verkefnadagar* 

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM

Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu 
eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR

Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður 
sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum 
hvar sem er í heiminum.

ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU

Allir kennararnir eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í 
upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá 
Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá einu tvo  
sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active 
Directory og Messaging.

STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ – STARFSNÁM

Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyrirtækjum 
á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna Nýherja, Opin Kerfi, Advania 
og Sensa. Hluti af náminu er í formi starfsnáms þar sem nemendur kynnast 
verkefnum í raunumhverfi.

Hefst: 25. og 26. janúar 2017 • Lýkur: Janúar 2018 
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt  
 góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af   
 völdum hlutum námskeiðanna.

 FJARKENNSLA 

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og �arnámi. Fjarkennslan okkar fer 
fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur tekið þá� í 
kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Nú fá nemendur einnig 
upptökur af völdum hluta námskeiða með Fræðsluskýinu.

NETSTJÓRNUN – CCNA

Lögð er áhersla á uppsetningu, rekstur og hönnun netkerfa fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki með Cisco netbúnaði. Ekki er gert ráð fyrir að 
nemendur hafi þekkingu á netkerfum. Námi lýkur með lokaverkefni 
og CCNA-prófi frá Cisco.

Hefst: 25. og 26. janúar 2017 • Lýkur: Júní 2017 

KERFISSTJÓRNUN: MCSA + O365

Nám fyrir fólk sem stefnir á starf kerfisstjóra í Windows netþjónaumhverfum. 
Megináherslan er á Windows Server 2012 R2 stýrikerfið og hvernig 
þjónusta innan þess er notuð til að uppfylla kröfur sem gerðar eru til 
nútímatölvukerfa. Að auki er farið í hvernig fyrirtæki geta nýtt sér 
skýjaþjónustu Microsoft í Office 365.

Hefst: 25. og 26. janúar 2017 • Lýkur: Júní 2017 

TÆKNINÁM
KERFISSTJÓRNUN
NETSTJÓRNUN
Promennt býður upp á mikið úrval skemmtilegra 
og hagnýtra námskeiða sem bæta stöðu þína með 
upplýsingatæknina að vopni. 

STÖK NÁMSKEIÐ

Kynntu þér frábært úrval af styttri námskeiðum fyrir 
tækninám á promennt.is
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Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Mörkin 3 • 108 Reykjavík • Sími 568 7477

Útsala-Útsala!!
Útsala á völdum efnum 

í bæði bútasaums-og fataefnadeild.

35-50% afsláttur og 

10% afsláttur 
af öllum öðrum efnum í verzluninni! 

Fylgist með á fésbók Virku. 

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

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

heilbrigðismál Fjórðungur þeirra 
sem leita á bráðamóttökudeild geð-
sviðs Landspítala fær ráðleggingar 
um lyf og líðan og er vísað á heilsu-
gæsluna.

Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri Geðhjálpar, hefur 
áhyggjur af vísunum frá bráðamót-
töku geðdeildar og segir innlagnar-
tíma einnig styttri en í nágranna-
löndunum. 

„Við höfum áhyggjur af þessu 
því við höfum fengið mjög margar 
ábendingar um það að fólki hafi 
verið vísað frá. Jafnvel fólki í sjálfs-
vígshugleiðingum. Líka um að fólk 
hafi verið útskrifað of snemma. Við 
sjáum í samanburði við nágranna-
þjóðirnar að innlagnir eru styttri á 
Landspítalanum,“ segir hún og segir 
það geta reynst fólki sem upplifir sig í 
bráðum geðvanda erfitt að vera vísað 
annað. Það þýði að fólk geti þurft að 
bíða lengi eftir þjónustu.

„Við viljum að heilsugæslan sé 
efld en þegar fólk er komið á bráða-
móttöku geðdeildar þá metur það 
sjálft sig í brýnni þörf,“ bendir Anna 
Gunnhildur á og segir að því miður 
séu dæmi um að eftir að fólki hafi 
verið vísað annað hafi það framið 
sjálfsmorð. „Það eru því miður 
dæmi um það og það er skelfilegt,“ 
segir Anna Gunnhildur.

María Einisdóttir, framkvæmda-
stjóri geðsviðs, segir sjúkrahúsinn-
lögn mikið inngrip í líf fólks og að 
einungis bráðveikir séu lagðir inn. 
„Ef önnur úrræði duga þá er það oft 
betri þjónusta við fólk,“ segir María.

Þeim sem koma á bráðamót-
tökuna og eru ekki lagðir inn er 
öllum vísað í önnur úrræði að sögn 
Maríu. Í bráðaeftirfylgd á geðsviði 
sem feli í sér eitt til fjögur viðtöl. Á 
almenna göngudeild geðsviðs eða 
göngudeild fíknisjúkdóma. Þegar 
vísað sé frá spítalanum þá sé vísað 
á heilsugæslu en líka meðferðarað-
ila á stofu, notendasamtök eins og 
Geðhjálp.

„Algengasta innlagnarástæðan er 
sjálfsvígshætta og/eða brátt geðrof. 
Sjálfsvígshættan er alltaf metin og 
ef viðkomandi er metinn í slíkri 
hættu þá er fólk lagt inn,“ segir 
María. „Sjálfsvígin eru alltaf mikill 
harmleikur en því miður geta geð-
sjúkdómar verið lífshættulegir. Við 
erum með þjálfað fólk sem metur 
hættuna en stundum gerist eitthvað 
í lífi fólks sem gerir það að verkum 
að það lætur til skarar skríða,“ segir 
María.

Anna Gunnhildur gagnrýnir einn-
ig að bráðamóttakan sé aðeins opin 

Fjórðungi sjúklinga 
vísað á heilsugæsluna
Framkvæmdastjóri Geðhjálpar gagnrýnir að fólki sem upplifir sig í bráðum 
vanda sé vísað annað frá bráðamóttöku geðsviðs. Stórum hluta er vísað til 
heilsugæslu og um átján prósent þeirra sem leita á móttökuna eru lögð inn.

Sjálfsvígin eru alltaf 
mikill harmleikur 

en því miður geta geðsjúk-
dómar verið 
lífshættulegir.

María Einisdóttir, 
framkvæmda-
stjóri geðsviðs 
Landspítala

leita á bráðamóttökuna í Fossvogi.
Halldóra Jónsdóttir, yfirlæknir 

bráðamóttöku geðsviðs, segir 
erindi einstaklinga sem til þeirra 
leita misalvarleg. „Um 25% þeirra 
sem koma eru með bráð og alvarleg 
vandamál, um 50% með alvarleg 
vandamál en ekki eins bráð og 
um 25% með vanda sem hvorki er 
bráður né alvarlegur. Að jafnaði eru 
um 60% þeirra sem til okkar koma 
sem ekki hafa leitað fyrst á heilsu-
gæslu. Af þeim sem koma til okkar 
og eru með bráðan og alvarlegan 
vanda, leggjast 55% inn að jafnaði, 
hinum er vísað í svokallaða bráða-
eftirfylgd eða til endurmats á bráða-
móttökunni á næstu dögum,“ segir 
Halldóra sem ítrekar að allir sem 
koma á bráðamóttökuna fái viðtal 
og engum sé því vísað frá þótt þeim 
sé vísað annað. „Ef vandinn er ekki 
bráður og hægt er að leysa hann 
t.d. í heilsugæslu, vísum við fólki 
þangað,“ segir Halldóra.

María bendir á að plássum hafi 
fækkað um helming frá aldamótum, 
úr 240 í 120. „Á sama tíma höfum 
við eflt dag- og göngudeildir og ef 
fjármagn til okkar væri aukið þá 
myndum við vilja auka þá þjónustu 
enn frekar,“ segir María.

„Auka þarf fjárframlög til geðheil-
brigðismála á öllum stigum þjón-
ustunnar, til forvarna, heilsugæslu, 
velferðarsviða sveitarfélaga með því 
að fjölga búsetuúrræðum og auka 
félagslegan stuðning heim. Og til 
sjúkrahúsa, bæði Landspítala og 
sjúkrahúsa úti á landi. Þetta þarf að 
vera heildstæð þjónustukeðja þar 
sem sjúkrahúsin eru með þyngstu 
málin,“ segir María.

Hún bendir á að fjármagn til geð-
heilbrigðismála hafi verið stóraukið 
í nágrannalöndunum. „Þverpólitísk 
samstaða hefur myndast um að 
setja peninga í málaflokkinn. Von-
andi eru íslenskir stjórnmálamenn 
komnir þangað líka, geðheilsa 
skiptir okkur öll máli,“ segir María.
kristjanabjorg@frettabladid.is

✿   skráðar úrlausnir 
á komum á bráða
þjónustu geðsviðs  
(júlí–des. 2016)

* LSH

25,6%
Ráðleggingar – lyf –  
vísað á heilsugæslu

23,7%
Vísað í bráðaeftirfylgd*

18,4%
Innlögn á legudeildir*

10,5%
Vísað á fíknideildir  

Landspítala*

7,9%
Vísað á göngudeild  

geðsviðs*

5,6%
Vísað á Vog

3,0%
Fóru án viðtals

2,9%
Vísað á meðferðaraðila  

á stofu

0,9%
Innlögn/endurkoma  

afþökkuð

0,6%
Vísað á annað  

svið Landspítala*

0,5%
Lögregla

0,2%
Geðteymi sveitarfélaga

100% 
samtals

hluta dags. Að meðaltali koma 16 
manns á bráðamóttöku geðsviðs 
á hverjum degi. Bráðamóttakan er 
opin frá 12-19 virka daga og enn 
takmarkaðri opnunartími er um 
helgar. Utan þess tíma er hægt að 

Sjúkrahúsplássum á geðsviði hefur fækkað um helming frá aldamótum, úr 240 í 120. Á Landspítalanum er vilji til þess að efla 
dag- og göngudeildir og yrði aukið fjármagn sett í þá þjónustu ef það myndi berast. FréttabLaðið/ViLHeLm
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Akranesi
Borgarnesi
Stykkishólmi
Skagaströnd
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Dalvík
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Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Ástæða er til að óska nýrri ríkisstjórn velfarnaðar 
í þeim mörgu mikilvægu verkefnum sem fram-
undan eru á þessu kjörtímabili. Það er gott til 

þess að vita að stjórnin ætli sér að styðja aðila vinnu-
markaðarins í vinnu við umbætur á íslenska vinnu-
markaðslíkaninu.

Því miður verðum við hjá BSRB að líta svo á að það 
séu orðin tóm, enda öll slík vinna á ís um fyrirsjáan-
lega framtíð. Lykilforsendan fyrir því að hægt sé að gera 
slíkar breytingar er að traust ríki milli þeirra sem að 
þeim vinna. Stjórnvöld brugðust því trausti gagnvart 
opinberum starfsmönnum þegar þau ákváðu að fara 
ekki að samkomulagi sem gert var við bandalög opin-
berra starfsmanna um lífeyrismál.

BSRB tók fullan þátt í þeirri vinnu, en ávallt á þeim 
forsendum að áunnin réttindi sjóðfélaga yrðu jafn 
verðmæt fyrir og eftir breytingarnar. Í samkomulagi 
sem undirritað var þann 19. september síðastliðinn var 
skýrt kveðið á um að svo ætti að vera. Þrátt fyrir það 
samþykkti Alþingi frumvarp fjármálaráðherra þar sem 
ekki var staðið við þau fyrirheit.

Það tekur langan tíma og mikla vinnu að byggja upp 
traust en aðeins eitt augnablik að glata því niður. Hafi 
ný ríkisstjórn einhvern áhuga á því að auka efnahags-
legan og félagslegan stöðugleika með því að bæta 
vinnubrögð við gerð kjarasamninga er ljóst hvert fyrsta 
skrefið þarf að vera.

Nýr fjármálaráðherra þarf að koma í gegn breyt-
ingum á lögum um lífeyrismál opinberra starfsmanna 
þannig að þær skerðingar á áunnum réttindum sem 
Alþingi samþykkti fyrir jól verði leiðréttar og að staðið 
verði að fullu við samkomulagið frá 19. september. 
Það þarf ekki að vera flókið og ætti ekki að taka langan 
tíma.

Það eitt og sér að gera þessa breytingu vinnur ekki 
upp það traust sem glataðist þegar stjórnvöld og Alþingi 
ákváðu að hafa að engu skýr ákvæði í samkomulagi 
sem þáverandi fjármálaráðherra, nú forsætisráðherra, 
undirritaði. En það væri gott fyrsta skref að bæta fyrir 
skaðann. Þegar það er komið má skoða framhaldið.

Traust er forsenda  
góðs samstarfs

Elín Björg  
Jónsdóttir
formaður BSRB

Það tekur 
langan tíma 
og mikla 
vinnu að 
byggja upp 
traust en 
aðeins eitt 
augnablik að 
glata því 
niður.

Raumgestalt bretti
Verð frá 2.980 kr.
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Það er því 
eiginlega fyrst 
og fremst 
synd að við 
skulum ætla 
að halda 
áfram að láta 
þessi tækifæri 
fram hjá 
okkur fara.

Fyrsta skrefið að framförum er oftar en ekki 
fólgið í skilningi. Skilningi samfélagsins 
á viðkomandi þörfum og möguleikum til 
framtíðar, samfélaginu öllu til heilla. Staða 
lista á Íslandi er gott dæmi um þetta en til 
þess að efla skilning ráðamanna og líkast 

til samfélagsins alls var á sínum tíma farið að tala í 
auknum mæli um listsköpun sem „skapandi greinar“ 
en hugtakið bæði víkkar skilning okkar á sköpun og 
tekur sér sess í orðræðunni sem atvinnugrein. Í fram-
haldinu mátti líka sýna fram á það vandræðalaust að 
þessar svokölluðu skapandi greinar eru öflugur og 
arðbær atvinnuvegur sem margborgar sig fjárhagslega 
fyrir þjóðarbúskapinn þó svo skilningurinn sé ekki 
alltaf til staðar. Það er í sjálfu sér merkilegt þar sem 
allt virðist snúast um peninga í íslensku samfélagi. 
Þeir eru upphaf og endir alls.

Í nýjum stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar er 
að finna ákveðna staðfestingu á þessu en þar segir: 
„Menning og skapandi greinar verða sífellt mikil-
vægari hluti atvinnulífs og verðmætasköpunar í 
íslensku samfélagi. Ríkisstjórnin mun leggja sig fram 
um að búa skapandi greinum vandaða umgjörð og 
gott starfsumhverfi.“ Það má að sönnu taka undir að 
menning og skapandi greinar séu sífellt mikilvægari 
hluti af atvinnulífinu enda ört vaxandi atvinnu-
grein sem býr yfir miklum fjárfestingartækifærum 
fyrir þjóðina. En um það segir sáttmálinn ekkert. 
Heldur aðeins eitthvað um „vandaða umgjörð og 
gott starfsumhverfi“. Hvað er það? Satt best að segja 
þá hljómar það eins og innantómt loforð um ekki 
neitt. Í besta falli vísbending um skilningsleysi á 
fjárfestingar- og framtíðarmöguleikum listarinnar í 
landinu.

Í einhverri nítjándualdarhugsun hefur listsköpun 
sem atvinnugrein lengi mátt búa við það að vera 
einhvers konar hliðargrein við menntun fremur 
en sjálfstæð atvinnugrein. Atvinnugrein sem rétt 
eins og sjávarútvegur og ferðaþjónusta, svo dæmi 
sé tekið, er uppfull af tækifærum fyrir framsækna 
þjóð. Það er því eiginlega fyrst og fremst synd að við 
skulum ætla að halda áfram að láta þessi tækifæri 
fram hjá okkur fara. Enn og áfram.

Kristján Þór Júlíusson, nýskipaður mennta- og 
menningarmálaráðherra, á eftir að hafa ærinn starfa 
við að gera bragarbót á íslenska menntakerfinu. 
Verkefnið hlýtur að vera að byggja upp til lengri 
tíma menntakerfi sem þjónustar landsmenn alla og 
samfélag sitt inn í nýja og ört breytilega tíma. Það er 
fullt starf og vel það svo það er í raun glórulaust að 
nú þegar ný ríkisstjórn er að keppast við að endur-
skipuleggja innviði stjórnsýslunnar með fjölgun ráð-
herra að ein vænlegasta atvinnugrein þjóðarinnar 
til framtíðar eigi að liggja áfram sem aukabúgrein 
við menntamálin. Þessu þurfum við að breyta eða 
öllu heldur, þessu þarf ný ríkisstjórn að breyta. Sýna 
landsmönnum fram á að hún hugsi til framtíðar. 
Þori að fjárfesta í öðru en steypu, stáli, stíflum, fiski 
og ferðamönnum með fullri virðingu.

Aukabúgrein

Brostin von
Þegar nýir þingmenn taka 
sæti á Alþingi gefa þeir margir 
hverjir tilefni til bjartsýni. 
Þeir vekja vonir um að Alþingi 
verði betur mannað en áður 
og að þeir muni vinna vel að 
almannahag. Þótt nýtt þing 
sé varla tekið til starfa hefur 
Páli Magnússyni, nýjum þing-
manni Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi, strax tekist 
að bregðast slíku trausti. Það 
gerði hann með væli á lok-
uðum fundum og í fjölmiðlum 
um að hafa ekki fengið ráð-
herrasæti þegar ný ríkisstjórn 
var mynduð í síðustu viku.

Sá hæfasti verði valinn
Það er allt of snemmt að segja 
til um það hvort val Bjarna 
Benediktssonar á ráðherrum 
Sjálfstæðisflokksins hafi verið 
rétt eða rangt. Hins vegar þarf 
að endurskoða það hvernig 
staðið er að vali ráðherra. Þar 
á ekki kyn einstaklinga að 
ráða. En þar á heldur ekki að 
ráða kjördæmi einstaklinga 
eða sæti þeirra á framboðs-
lista. Oddvitar ríkisstjórnar-
innar eiga einfaldlega að velja 
hæfasta einstaklinginn sem 
þeir treysta í embættið. Og 
Páli Magnússyni hefur ekki 
tekist að sýna fram á að hann 
sé hæfari en þeir einstaklingar 
sem voru valdir. Hann hefur í 
sannleika sagt ekki einu sinni 
reynt það. 
jonhakon@frettabladid.is
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Nánari upplýsingar á  rsk.is

Launaupplýsingum (launamiðum) og öðrum 
gögnum er eingöngu hægt að skila á rafrænu 

formi á þjónustusíðunni skattur.is

Skilafrestur vegna framtalsgerðar 2017 er til  

20. janúar

Munið að skila

launaupplýsingum

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk.is/hafa-samband

skattur.is

Oft er talað um að æðsta 
skylda formanns Sjálf-
stæðisflokksins sé að halda 

liðinu saman – gagnstætt því sem 
manni virðist stundum að leið-
togum jafnaðarmanna á Íslandi 
þyki brýnasta verkefni sitt: að halda 
liðinu sundruðu.

Þessi sýn á hlutverk formanns 
Sjálfstæðismanna liggur meðal 
annars að baki harkalegri gagnrýni 
Davíðs Oddssonar ritstjóra Morgun-
blaðsins og fyrrum formanns Sjálf-
stæðisflokksins á nýja ríkisstjórn. 
Stundum er talað um Davíð sem 
aftursætisbílstjóra í flokknum, en er 
hann kannski staddur í allt öðrum 
bíl? Væri ef til vill nær að líkja 
honum við kall með hatt sem ekur 
hægt á miðjum veginum og neitar 
að hleypa nokkrum fram úr sér úr 
langri bílaröð sem silast eftir þjóð-
veginum, og hann er staðráðinn í að 
leiða – alla leið að Hrafnabjörgum 
III.

Að sleppa með skrökið
Í hans huga, og margra Sjálf-
stæðismanna, er það höfuðsynd 
að „verðlauna“ fólkið úr Viðreisn 
með ráðherrastólum eftir það sem 
á undan er gengið. Í fyrsta lagi er 
ámælisvert að viðra aðrar skoðanir 
innanflokks en þær sem samþykkt 
liggur fyrir um að séu hinar réttu, og 
í öðru lagi er það refsivert að ganga 
úr flokknum vegna þessara skoðana 
– við slíkt fólk á ekki að hafa neitt 
saman að sælda, það hefur brennt 
allar brýr að baki sér og á ekki 
afturkvæmt, rétt eins og hjá Vottum 
Jehóva, þegar einhver ráfar af 
þröngum vegi dyggðarinnar, eða vill 
taka fram úr kallinum með hattinn á 
miðjum veginum.

En Bjarni Benediktsson er kænn 
stjórnmálamaður. Sjálfstæðis-
flokkurinn var kominn langt undir 
hefðbundið kjörfylgi sitt eftir 
Hrunið – var með rétt rúmlega 20 
prósent þegar verst lét og stefndi í 
enn meira óefni í kjölfar umræðu 
um aflandseyja-umsvif leiðtoga 
flokksins.

Þá umræðu tókst Bjarna að koma 
í veg fyrir með því einfaldlega að 
stinga undir stól skýrslu um skatt-
svik og aflandsskráningar sem þeim 
tengjast og Panama bar varla á góma 
í umræðuþáttum fyrir kosningar, 
rétt eins og samkvæmt óskráðu sam-
komulagi, sem Birgitta Jónsdóttir 
rauf ein með því að halda á lofti 
spjaldi þar sem minnt var á þetta 
mikla tabú kosningabaráttunnar.

Þegar Bjarni birti svo skýrsluna nú 
nauðbeygður vegna þrálátra eftir-
grennslana blaðamanna Kjarnans 
varð hann uppvís að því að segja 
ósatt um það hvenær skýrslan barst 
í ráðuneyti hans – og þar með til 
hans – og skeikaði þar miklu þó að 
hann reyndi að byrsta sig við frétta-
mann RÚV til að breiða yfir ósann-
indin. Af einhverjum ástæðum 
þykir það aðeins frágangssök hjá 
íslenskum stjórnmálamönnum að 
skrökva að útlendum fjölmiðlum 
– Sigmundur Davíð hrökklaðist 
úr embættum sínum þegar hann 
reyndi að skrökva að sænskum sjón-
varpsmanni eftir að hafa naumast 
sagt satt orð við íslenska fjölmiðla 
mánuðum saman. En það var eins 
og okkur fyndist það tilheyra og 
hann hefði eflaust komist upp með 
þetta hefði aðeins verið um Íslend-
ing að ræða og við hefðum ekki mátt 
horfa upp á heiminn sjá þessi ósköp. 
Og Bjarni er sennilega sloppinn með 
skrekkinn, og skrökið.

Strok í fylgi
Hitt var ekki síður áhyggjuefni 

Heim í hús
formanns Sjálfstæðisflokksins, 
að komið var strok í fylgið. Í huga 
kjósenda sem ekki höfðu til að 
bera flokkshollustu gamla skólans 
bar flokkurinn meginábyrgð á því 
efnahagsumhverfi sem leiddi til 
Hrunsins með öfgatrú á óskeikul-
leika „markaðarins“ og tilheyrandi 
afnámi reglugerða og hvers kyns 
eftirlits með útrásarvíkingunum 
(„við vorum eins og sjómenn í 
Smugunni,“ sagði Pálmi í Fons 
seinna um þessa tíma í DV-viðtali).

Það var strok í fylginu og fólk 
sem ekki vill að efnahagsstjórnin 
miðist öll eingöngu við hagsmuni 
útgerðarinnar og annarra sem gera 
upp í evrum (eða efrum eins og 
Hallgrímur Helgason talaði um, og 
er krónan þá neðrur) var komið 
á stjá; hafði margt kosið Samfylk-
inguna, en fór líka til Framsóknar-
flokksins þegar sá flokkur fór að 
tala um „heimilin í landinu“.

Fylgið sem Framsókn fékk kom 
til baka eftir alþjóðahneisu Sig-

mundar Davíðs en þá var að ná 
aftur Samfylkingarfylginu – fólkinu 
sem vill sjá niðurstöður aðildarvið-
ræðna að ESB áður en það ákveður 
sig, fólkinu sem vill meira frjálsræði 
í viðskiptum og miða meira við 
hagsmuni þéttbýlisbúa sem kaupa 
varning sinn á uppsprengdu verði 
og allt greitt í neðrum. Stofnun Við-
reisnar reyndist himnasending fyrir 
Sjálfstæðismenn þegar kom að því 
að ná aftur þessu fylgi og ekki síður 
sú ákvörðum Besta flokksins að 

ganga í Viðreisn daginn eftir kosn-
ingar, að vísu án samráðs við kjós-
endur sína sem vissu ekki að þeir 
væru þar með að kjósa Benedikt 
og Þorgerði Katrínu. Og þar með 
er allt í einu komin ný ríkisstjórn 
sem er eins og landsfundur Sjálf-
stæðisflokksins. Fari allt að vonum 
Sjálfstæðismanna verður Viðreisn 
þá fyrsti áfanginn á leiðinni heim 
í fjárhús, þegar forystuhrúturinn 
Benedikt frá Engey leiðir hjörðina 
heim úr villum.

Í dag
Guðmundur  
Andri Thorsson
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Lýður Björnsson
Sléttuvegi 31, Reykjavík

Lést að Hrafnistu 9.janúar 2017.  
Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju 

19.janúar kl:13:00

Sigríður H. Bjarnadóttir
Sævar Lýðsson Valgerður Jónsdóttir
Guðlaug Lýðsdóttir Bjarni Guðmundsson
Þröstur Lýðsson Klara Sigurðardóttir

Afabörn og langafabörn.

Bróðir okkar, 
Sigurjón Þórarinsson

frá Eiðum, 
Keilugranda 10,

lést á líknardeild LSH í Kópavogi 
mánudaginn 9. janúar.  

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju 
                                             í dag 16. janúar kl. 13.

Systkini hins látna.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Karlotta Sigurbjörnsdóttir
Háholti 11, Keflavík,

lést á Hrafnistu, Nesvöllum, 
laugardaginn 7. janúar. Útförin fer fram 

frá Keflavíkurkirkju, föstudaginn  
20. janúar kl. 13.00.

Margrét Hallsdóttir Níels Carsten Bluhme
Sigurbjörn Júlíus Hallsson Stefanía Hákonardóttir
Hallur Metúsalem Hallsson Margaríta Hallsson
Ragnar Kristbjörn Hallsson Inga Lóa Steinarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og  
samúð vegna andláts og útfarar
ástkærs eiginmanns míns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa, 
Þorkels Kjartanssonar 

frá Austurey.
Fyrir hönd fjölskyldunnar, 

Inga Snæbjörnsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og ástvinur, 

Guðmundur Guðnason
frá Háholti, Gnúpverjahreppi, 

Mosarima 21, Reykjavík,
lést á Landspítalanum þriðjudaginn 

10. janúar. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 18. janúar kl. 13.00.

Reynir Guðmundsson
Árni Guðmundsson Friðborg Helgadóttir
Birgir Guðmundsson Lilja Theodórsdóttir
Ágústa Anna Valdimarsdóttir

og fjölskyldur.

Kær eiginmaður minn og faðir okkar,
Emanúel Morthens

lést á Vífilsstöðum 17. desember.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey 

að ósk hins látna.

Þorbjörg Ó. Morthens
Þórey Morthens, Ólafur Morthens, Björn Morthens

Ástkær móðir okkar,
Gróa Þorleifsdóttir

Kleppsvegi 46,
lést á Droplaugarstöðum 3. janúar.

Útförin fer fram frá Áskirkju 
föstudaginn 20. janúar klukkan 15.

Sigríður Kjartansdóttir
Jón Þór Kjartansson

Þorleifur Kjartansson

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Unnur Sigurðardóttir
Lækjasmára 2, Kópavogi,

sem lést mánudaginn 9. janúar á 
Landakoti, verður jarðsungin frá Neskirkju 

 þriðjudaginn 17. janúar kl. 13.00.

Sigurður Ingi Tómasson
Bjarnína Agnarsdóttir Jón Magnússon
Óðinn Agnarsson
Ragnar Agnarsson

og fjölskyldur.

„Átta manns fórust og sjö var enn 
saknað klukkan tvö í nótt eftir að tvö 
hundruð metra breitt snjóflóð féll á 
Súðavík við Ísafjarðardjúp snemma í 
gærmorgun og tók með sér fimmtán 
hús í miðju þorpinu.“

Þetta eru inngangsorð forsíðufrétt-
ar Morgunblaðsins sem birtist þann 
17. janúar árið 1995. Daginn áður, fyrir 
22 árum, féll snjóflóð á bæinn. Í hús-
unum fimmtán voru 26 manns og fórust 
fjórtán þeirra. Þar af átta börn. Hins 
vegar tókst að bjarga tólf.

Húsin sem flóðið féll á stóðu flest 
utan þeirra marka sem skilgreind voru 
sem hættusvæði vegna snjóflóða.

Lýsingar af þessum harmleik sem lesa 
mátti í fyrrnefndu tölublaði Morgun-
blaðsins segja meðal annars frá því að í 
einu húsi við Túngötu hafi húsmóðirin 
verið sofandi „í svefnherbergi sínu 
ásamt yngsta barni sínu, tveggja ára 

gömlum dreng, þegar flóðið féll og lagði 
húsið í rúst“.

Snjóflóðið var eitt mannskæðasta 
snjóflóð Íslandssögunnar. Vegna óveð-
urs var landleiðin á milli Ísafjarðarbæjar 
og Súðavíkur ófær. Björgunarlið, læknar, 
lögreglumenn og sjálfboðaliðar voru því 
fluttir frá Ísafirði og nágrannasveitum 

sjóleiðis. Átti Djúpbáturinn Fagranes 
stóran þátt í því verkefni.

„Eins og alþjóð veit þá höfum við ekki 
ferjubryggju á ísafirði og því erfitt um vik 
fyrir okkur. Það er því allt sem hjálpast 
að hér til að gera þetta eins erfitt og 
hægt er," hafði Morgunblaðið eftir Hjalta 
Hjaltasyni, skipstjóra Fagraness. 

Þ etta  g e r ð i st :  1 6 .  ja n úa r  1 9 9 5

Snjóflóð fellur á Súðavík

Kirkjugarðurinn í Súðavík. Fréttablaðið/Pjetur

Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur og 
fyrrverandi forstöðumaður þjóðhátta
deildar Þjóðminjasafns Íslands, fagnar 85 
ára afmæli í dag. Árni er þekktur fyrir skrif 
um íslenskar hátíðir, siði og þjóðtrú. Hefur 
hann skrifað rit á borð við sögu daganna, 
Þorrablót á Íslandi, Hræranlegar hátíðir og 
sögu jólanna. saga daganna var jafnframt 
doktorsritgerð hans sem hann varði árið 
1993.

„eiginlega mun ég ekkert halda upp á 
sjálfan daginn,“ segir Árni, aðspurður um 
hvernig hann hyggist fagna afmælisdeg
inum. „Ég og kona mín, ingibjörg Helga
dóttir, eigum sameiginlegt 160 ára afmæli 
með 75 daga millibili og munum halda upp 
á það með náinni fjölskyldu í lok janúar,“ 
bætir hann við.

Hann segir að um sama leyti muni koma 
út greinasafn eftir hann. Það beri heitið 
Í hálfkæringi og alvöru. ritið er saman
safn greina um ýmis efni sem hafa birst í 
tímaritum og afmælisritum. Hið íslenska 
bókmenntafélag mun gefa bókina út sem 
verður um 300 síður.

Árna er einna minnisstæðastur þrítugs
afmælisdagurinn. „Mér er einna minnis
stæðast þegar ég varð þrítugur og var einn 
míns liðs við háskólakennslu suður í Þýska
landi,“ segir hann.

Þó segir Árni bestu afmælisgjafirnar ekki 
hafa borist þann dag. Þær bárust annars 
vegar á 59 ára afmælisdaginn þegar hann 
eignaðist dótturdóttur og á 74 ára afmælis
daginn þegar hann eignaðist langafadóttur.

Árni hefur átt farsælan feril og meðal 
annars gefið út fyrrnefnd rit auk margra 
annarra. Þó segir hann eitt standa upp úr. 
„Ætli það sé ekki þegar ég fékk viðeigandi 
starf við Þjóðminjasafnið 36 ára,“ segir Árni. 
thorgnyr@frettabladid.is

Barnabarn og barnabarnabarn 
bestu afmælisgjafirnar
Árni Björnsson þjóðháttafræðingur er 85 ára í dag. Hann mun halda upp á afmælið í 
lok mánaðar. Hann minnist þrítugsafmælisins þegar hann var einn í Þýskalandi.

Árni og kona hans, ingibjörg Helgadóttir, ætla að halda upp á afmæli sín í sameiningu í lok 
janúar. Fréttablaðið/GVa
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sport

Þjálfararnir
Íslensku þjálfararnir á HM 

Guðmundur Guðmundsson
Fullt hús hjá Dönum
Strákarnir hans 
Guðmundar Guð-
mundssonar unnu 
sjö marka sigur á 
Egyptum á laugardag-
inn, 28-35, og eru með 
fullt hús stiga í D-riðli. Danska liðið 
lítur afar vel út um þessar mundir. 

Kristján Andrésson
Enn með 100% árangur
Kristján Andrésson 
hefur stýrt Svíum 
til sigurs í fyrstu 
tveimur leikjunum 
á HM. Sænska liðið 
hefur unnið alla sjö leiki 
sína síðan Kristján tók við því. Svíar 
mæta Dönum í stórleik á morgun.

Dagur Sigurðsson
Engin vandamál
Evrópumeistarar 
Þýskalands rúlluðu 
yfir Síle í gær, 14-35. 
Lærisveinar Dags 
Sigurðssonar eru með 
fullt hús stiga í C-riðli. 
Þjóðverjar mæta Sádí-Arabíu í næsta 
leik sínum á morgun.

Handbolti Geir Sveinsson lands-
liðsþjálfari var rólegur og yfirveg-
aður eftir leikinn gegn Túnis í gær 
sem var mikill spennuleikur eins 
og þjóðin ætti nú að vita. Þjálfarinn 
eðlilega drullusvekktur yfir að hafa 
ekki fengið tvö stig en fyrsta stigið 
kom þó í hús eftir mikil læti.

„Auðvitað gleðst maður yfir því 
að fá eitt stig. Það er betra en ekki 
neitt en auðvitað vildum við bæði 
stigin. Hvert stig er mikilvægt. 
Þetta var leikur sem þeir máttu 
alls ekki tapa og leikurinn bar þess 
merki. Gríðarleg barátta í þeim 
og leikurinn virkilega harður. Við 
fórum oft út af og það tók sinn toll. 
Ég var ánægður með margt. Þetta 
hefði getað dottið okkar megin en 
í svona leikjum eru það litlu atriðin 
sem ráða oft úrslitum,“ sagði Geir 
yfirvegaður en hann var nokkuð 
ánægður með sitt lið í leiknum.

Þetta var mjög skrautlegur leikur 
en liðin töpuðu boltanum samtals 
29 sinnum í leiknum. Ísland tapaði 
boltanum þar af 13 sinnum sem er 
það mesta hjá liðinu það sem af er 
móti. Þrátt fyrir alla tæknifeilana 

hefðu strákarnir hæglega getað 
tekið bæði stigin.

„Eftir 20 mínútur voru komnir sjö 
tæknifeilar hjá okkur og það er auð-
vitað allt of mikið. Við reyndum að 
leggja leikinn þannig upp að hann 
væri ekki alveg upp á líf og dauða en 
hann bar þess merki engu að síður. 
Maður sá það hjá mörgum leik-
mönnum. Við náðum að snúa þessu 
við eftir að hafa byrjað illa,“ sagði 
Geir en drengirnir hans komust 
síðan yfir og fengu tækifæri til þess 
að stinga Túnisana af. Það gerðu þeir 
aftur á móti ekki. Því er nú verr og 
miður.

„Það var pínu svekkjandi að ná 
ekki að fylgja fyrsta korterinu í síð-
ari hálfleik eftir. Við vorum búnir 
að snúa leiknum okkur í hag og 
hefðum kannski átt að hafa náð því. 
Túnisarnir hætta aldrei. Þeir hafa 
sýnt það í öllum leikjunum að þeir 
koma alltaf til baka. Kannski var 
þetta bara sanngjarnt á endanum.“

Það er verið að blóðga nokkra 
nýja menn á þessu móti og aðrir eru 
að taka á sig meiri ábyrgð en áður. 
Geir fer ekkert af þeirri áætlun sinni 
að leyfa nýliðum að spila og að þeir 
fái að gera sín mistök. Eins og í til-
viki Ómars Inga sem hefði líklega 
verið tekinn af velli hjá mörgum 
þjálfurum er hann gerði sín mistök.

„Ég er ekki þjálfarinn sem tekur 
menn af velli eftir fyrstu mistök. 

Drengirnir verða að fá að gera sín 
mistök og læra af þeim. Auðvitað 
reynir maður að fækka mistökunum 
eins og hægt er,“ segir Geir en hann 
vildi sjá stíganda í leik liðsins á 
þessu móti. Er hann nokkuð sáttur 
við það sem hann hefur fengið frá 
drengjunum í Metz?

„Varnarleikurinn er búinn að vera 
til fyrirmyndar á þessu móti. Aron 

Rafn kom gríðarlega sterkur inn í 
dag og það var mjög jákvætt. Það 
hafa komið jákvæðir punktar líka 
frá mörgum öðrum. Við eigum samt 
meira inni í sóknarleiknum. Það er 
vinna áfram að reyna að bæta hann 
eins og hægt er. Það er gott að fá frí 
núna eftir erfiða helgi. Markmiðið 
er enn að halda áfram að hala inn 
stig og fara áfram í þessu móti.“

Tek menn ekki af velli eftir fyrstu mistök
Landsliðsþjálfarinn Geir Sveinsson var mjög svekktur yfir að hafa aðeins fengið eitt stig út úr leiknum gegn Túnis í gær og einnig yfir 
að hafa ekki fengið neitt út úr leiknum gegn Slóveníu. Þetta var háspennuhelgi hjá strákunum okkar sem geta enn komist áfram.

Rúnar Kárason ræðst til atlögu við vörn Túnisa í leiknum gegn Túnis í gær. Rúnar kom með beinum hætti að 17 mörkum í leikjunum gegn Túnis og Slóveníu um helgina. FRéTTablaðið/EPa

Henry B. Gunnarsson 
henry@frettabladid.is

Geir Sveinsson hugsi yfir gangi mála í leiknum gegn Túnis. FRéTTablaðið/EPa



Drengjakórinn hans Geirs er að finna taktinn
Strákarnir okkar spiluðu tvo háspennuleiki um helgina. Miðað við færin sem gáfust í leikjunum tveimur er svekkjandi að uppskeran hafi aðeins verið eitt stig. Þetta stig 
gæti þó orðið dýrmætt og strákarnir eiga enn möguleika á því að komast í sextán liða úrslit. Ísland fær núna eins dags hvíld áður en að leiknum gegn Angóla kemur.

handbolti Þetta var alvöru helgi hjá 
strákunum okkar. Tveir háspennu-
leikir sem gætu hafa aukið sölu á 
sprengitöflum heima. Á laugardag-
inn spiluðu strákarnir við sterkt lið 
Slóvena og máttu sætta sig við eins 
marks tap, 26-25.

Í gær spiluðu strákarnir svo við 
Túnis og gerðu jafntefli, 22-22, í 
háspennuleik. Það var leikur sem 
strákarnir áttu að vinna en það hefði 
svo sannarlega verið góður bónus 
að fá stig líka gegn Slóveníu. Helvítis 
herslumuninn, eins og strákarnir 
sögðu, vantaði aftur á móti. Uppsker-
an er bara eitt stig og strákarnir þurfa 
líklega að vinna síðustu tvo leiki sína 
til þess að komast í sextán liða úrslit.

Fá að gera sín mistök
Það var í raun ómögulegt að vita hvað 
liðið myndi gera í þessum leikjum og 
á þessu móti. Frammistaðan gegn Sló-
veníu var framar mínum björtustu 
vonum og við höfum séð liðið taka 

mörg jákvæð skref í Metz. Við höfum 
líka séð að það vantar ýmislegt upp á. 

Þetta mót er aftur á móti til þess að 
blóðga menn og láta aðra axla meiri 
ábyrgð. Ég er mjög hrifinn af því sem 
Geir er að gera. Leyfir ungu mönn-
unum að spila og gera sín mistök. Það 
er virðingarverð afstaða.

Líkt og með Ómar Inga Magnússon 
í gær. Hann gerði nokkur skelfileg 
mistök en fékk traustið til að halda 
áfram. Hann skoraði líka góð mörk og 
sýndi hvað hann er sterkur karakter. 
Ef honum hefði verið kippt strax af 
velli fyrir sín mistök hefði hann ekki 
fengið mikilvæga og nauðsynlega 
reynslu. Hana verður að sækja á mót 
eins og þetta.

Markvarslan og varnarleikurinn 
hefur verið vonum framar í fyrstu 
þremur leikjunum. Það er mjög 
ánægjulegt. Hvoru tveggja mætti þó 
vissulega vera stöðugra. Það koma 
enn of langir kaflar þar sem er engin 
markvarsla og vörnin hriplek. 

Stirð sókn
Sóknarleikurinn hefur hikstað oft og 
var það viðbúið. Enginn Aron Pálm-
arsson og nýir menn að axla ábyrgð. 
Rúnar Kárason hefur gert það einkar 

vel. Óragur við að taka ábyrgðina og 
láta vaða er á þarf að halda. Hann 
hefur einnig verið að skila fínum 
varnarleik. Sérstaklega í leiknum 
gegn Túnis.

Ólafur Guðmundsson hefur að 
sama skapi því miður ekki staðið 
undir væntingum. Hann er enn að 

gera allt of mörg mistök og frammi-
staða hans hingað til hefur valdið 
vonbrigðum. Hann var þó frábær 
í vörninni í gær og gefst ekki upp. 
Heldur áfram að djöflast og gefa allt 
sem hann á. Því miður hefur þetta 
flotta viðhorf ekki skilað nægu.

Arnór Atlason hefur verið betri en 

Línumaðurinn Arnar Freyr Arnarsson kastar sér inn í teiginn, slær boltann í markið og kemur Íslandi 22-21 yfir undir lokin gegn Túnis. Mark Arnars dugði þó ekki til sigurs því Túnisar jöfnuðu metin mínútu fyrir leikslok og tryggðu sér annað stigið. FréTTAbLAðið/AFP

A-riðill

HM-dagskráin

19.45 Pólland - rússland A-riðill 

16.45 Slóvenía - Makedónía  B-riðill
19.45 Spánn - Angóla  B-riðill 

16.45 Ungverjaland - Síle  C-riðill 
19.45 Króatía - H.-rússland  C-riðill

16.45 Egyptaland - barein D-riðill
19.45 Danmörk - Svíþjóð  D-riðill

brasilía - Pólland 28-24 
Noregur - rússland 28-24 
Frakkland - Noregur 31-28 
brasilía - Japan 27-24 
Stig þjóða: Frakkland 6, Noregur 4, Brasilía 
4, Rússland 2, Pólland 0, Japan 0. 

HM 2017

b-riðill
Túnis - Spánn 21-26 
Angóla - Makedónía  22-31 
 
Ísland - Slóvenía 25-26 
Ísland - Mörk (skot): Bjarki Már Elísson 7 
(8), Rúnar Kárason 6 (10), Arnór Atlason 4 
(4), Arnór Þór Gunnarsson 3 (4), Guðjón 
Valur Sigurðsson 3/3 (4/4), Ólafur Guð-
mundsson 2 (6), Arnar Freyr Arnarsson 
(1), Gunnar Steinn Jónsson (1), Janus Daði 
Smárason (2). 
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 11/2 
(29/4, 38%), Aron Rafn Eðvarðsson 2 (10/2, 
20%).   
Hraðaupphlaup: 4 (Bjarki Már Elísson 3, 
Rúnar Kárason 1). 
Mörk Slóveníu (skot): Marko Bezjak 6/2 
(7/2), Miha Zarabec 4 (5), Vid Kavticnik 4/2 
(7/3), Matej Gaber 3 (3), Blaz Janc 3 (3), 
Borut Mackovšek 3 (3), Darko Cingesar 2 (3), 
Gašper Marguc 1 (4/1), Matevz Skok (1), Nik 
Henigham (1), Jure Dolenec (4). 
Varin skot: Matevz Skok 12/1 (33/3, 36%), 
Uhr Kastelic 3 (7/1, 43%). 
 
Ísland - Túnis 22-22 
Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðs-
son 5 (9/1), Ómar Ingi Magnússon 4/1 (6/1), 
Rúnar Kárason 4 (10), Ólafur Guðmundsson 
3 (6), Janus Daði Smárason 2 (2), Arnar Freyr 
Arnarsson 2 (2), Arnór Atlason 2 (4), Arnór 
Þór Gunnarsson (1), Ásgeir Örn Hallgríms-
son (1).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 9 (17/1, 
53%), Björgvin Páll Gústavsson 4/1 (17/3, 
23%).  
Hraðaupphlaup: 10 (Guðjón Valur 5, Rúnar 
2, Ólafur Guðmundsson 2, Ómar Ingi)
Ómar Ingi Magnússon 1. 
Mörk Túnis (skot): Amine Bannour 12/3 
(18/3), Oussama Boughanmi 5 (6/1), Aymen 
Toumi 2 (3), Sobhi Saied 1 (3), Wael Jallouz 1 
(4), Mosbah Sanai 1 (5), Issam Tej (1). 
Varin skot: Makrem Missaoui 18/1 (40/2, 
45%).

Stig þjóða: Slóvenía 4, Makedónía 4, Spánn 
4, Ísland 1, Túnis 1, Angóla 0.

Besti maður Íslands
Bjarki Már Elísson kom inn í 
byrjunarliðið fyrir fyrirliðann 
Guðjón Val og stóð sig 
frábærlega í sínum 
fyrsta leik á 
stórmóti.  Bjarki 
nýtti 7 af 8 
skotum sínum 
og bjó til 
höfuðverk 
fyrir Geir 
þjálfara.

Mörk úr leikstöðum Mörk úr leikstöðum

  

Hættulegustu mennirnir
Mörk + stoðsendingar
8 Rúnar Kárason 6+2
7 Bjarki Már Elísson 7+0
6 Arnór Atlason 4+2
6 Ólafur Guðmundsson 2+4
4 Arnór Þór Gunnarsson 3+1
3 Guðjón Valur Sigurðsson 3+0

Hvað gekk vel  
og hvað illa?
Tölur íslenska liðsins í helstu 
tölfræðiþáttum í saman-
burði við mótherjana. 
Varin skot markvarða -2
Mörk með langskotum  +1
Mörk úr hornum +1
Mörk af línu  +1
Hraðaupphlaupsmörk  -2
Mörk úr annarri bylgju -1
Gegnumbrotsmörk  -2
Tapaðir boltar  -5
Varin víti markvarðar  +1

3 Tapaðir boltar 
íslenska liðsins á 

síðustu fimm mínútunum.

3 Lína

3

2

1
5

Gegnumbrot

3 Víti

Hraðaupphlaup
4+2

Markvarsla
  13/39

3 1

3 Lína

1
1

1 Víti

Hraðaupphlaup
7+3

Markvarsla
  13/34

0

Ísland – slóvenÍa 25-26 (8-11)hm 2017
Frakklandi

Tímalína: Gangur leiksins  n Ísland yfir   n Ísland undir
1  10 20 30 40 50 604-36-77-54-74-42-2 1  10 20 30 40 50 605-43-53-4

Ísland – túnis 22-22 (11-13)
Besti maður Íslands

Aron Rafn Eðvarðsson kom í 
íslenska markið í hálfleik og 
varði 9 af 17 skotum sem á 
hann komu eða 
yfir 50 prósent. 
Eitt þeirra var 
lokaskot Túnis 
sem tryggði 
íslenska 
liðinu 
stig.

Tímalína: Gangur leiksins

SAGT EFTir LEiKiNN GEGN SLóVENÍU

Þetta er ótrúlega 
svekkjandi
„Þetta er ótrúlega 
svekkjandi. Við 
áttum séns 
á að komast 
tveimur yfir 
en ég klúðraði 
þá dauðafæri,“ 
sagði Arnór Þór 
Gunnarsson eftir Slóveníuleikinn.  
„Þetta er auðvitað hörkulið en mér 
finnst samt sem áður að við eigum 
að taka þá. Þeir eru ekkert eðlilega 
fljótir þessir gæjar og teknískir en 
í seinni hálfleiknum vorum við 
aðeins of seinir til baka þegar þeir 
voru að taka hröðu miðjuna.“

SAGT EFTir LEiKiNN GEGN TúNiS

Fórum hrikalega illa að 
ráði okkar
„Við fórum hrika-
lega illa að 
ráði okkar í 
þessum leik og 
gerðumst sekir 
um svakaleg 
mistök,“ sagði 
Rúnar Kárason eftir 
leikinn gegn Túnis. „Við töpum 
þessum leik bara sjálfir og erum 
heilt yfir ekki að fara nægilega vel 
með sóknirnar okkar. Ég veit ekki 
hvort að skotin okkar hafi verið 
svona léleg eða markmaðurinn 
svona góður, boltinn fór allavega 
ekki inn.“ 

Ungverjala. - Króatía 28-31 
Síle - Þýskaland 14-35 
Sádi-Arab. - Hv.-rússl. 26-29 

Stig þjóða: Þýskaland 4, Króatía 4, Síle 2, 
Hvíta-Rússl. 2, Ungverjal. 0, Sádí-Arabía 0. 

Egyptal. - Danmörk 28-35 
Argentína - Svíþjóð 17-35 
barein - Katar 22-32 
Stig þjóða: Svíþjóð 4, Danmörk 4, Katar 2, 
Egyptaland 2, Barein 0, Argentína 0.

Henry B. Gunnarsson 
henry@frettabladid.is

D-riðill

C-riðill
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Betri stofa heimilisins þar sem hjónin eiga hvort sinn stólinn, Kristbjörg Sindrastólinn og Árni norskan verðlaunastól. MYND/ERNIR

Hjónin Árni Kjartansson arki-
tekt og Kristbjörg Guðmunds-
dóttir keramikhönnuður hafa 
komið sér vel fyrir á fallegu 

heimili sínu við Hvassaleiti í 
Reykjavík.

Húsið þeirra er hannað af 
einum þekktasta arkitekti þjóð-
arinnar, Guðmundi Kr. Kristins-
syni, og segjast hjónin hafa vera 
heppin að hafa náð að festa kaup 
á jafn frábæru húsi. „Af næmni 

og innsæi hefur arkitektinum 
tekist að skapa „stórt“ hús og 
falleg rými á fáum fermetrum, 
sannarlega alþýðuarkitektúr í 
hæsta gæðaflokki,“ segir Árni. 
„Við höfum verið samstiga um 
hvernig við gætum notað þessa 
fallegu og praktísku umgjörð 

fyrir heimili okkar og samhent 
höfum við unnið að öllu sem að 
heimilinu snýr. Eins og ljósið 
skapar rými og arkitektúr, þann-
ig skapar alúð, hlýja og persónu-
legur blær fallegt heimili í fal-
legum arkitektúr.“

Aðspurð um stíl heimilis-

ins segir Kristbjörg þau vona 
að ekki sé hægt að fella heimili 
þeirra undir stíl af nokkru tagi. 
„Við höfum búið saman lengi 
og höfum á þeim tíma safnað 
að okkur alls kyns munum og 
bókum. Við eigum það sam-
merkt að eiga erfitt með að 

Lesa og skiLja anda hússins
Hjónin Árni Kjartansson arkitekt og Kristbjörg Guðmundsdóttir keramikhönnuður hafa búið á fallegu heimili sínu í 
Hvassaleiti í 20 ár. Þau hafa unnið samhent að öllu sem að heimilinu snýr og eiga það sammerkt að eiga erfitt með að 
henda hlutum. Því ægir saman alls kyns dóti á heimili þeirra sem margt er hluti af þeim sjálfum.

Áhugasamir hafið samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími  512 5429 
jonivar@365.is

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR
Sérblaðið Vörubílar og vinnuvélar kemur út 31. janúar. Í þessu 

blaði er hægt að kaupa auglýsingar sem og kynningar.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 



henda og þar af leiðir að á 
heimili okkar ægir saman 

alls kyns dóti, sem margt hvert 
hefur ekkert peningalegt gildi en 
er á einhvern hátt hluti af okkur 
sjálfum. Svo er til dæmis með 
bækur, sem eiga til að rökræða 
við mann út um kjölinn.“

Leirmunirnir áberandi
Árni er einn af fimm eigend-
um Glámu/Kím Arkitekta og 
hefur síðustu tíu árin starf-
að sem framkvæmdastjóri stof-
unnar. Kristbjörg nam m.a. leir-
list við MHÍ og rekur eigið ker-
amikverkstæði, hefur tekið þátt í 
fjölda sýninga og selur muni sína 
á völdum stöðum í Reykjavík og 
á Austurlandi. Auk þess er hægt 
að heimsækja hana á verkstæðið 
og kaupa muni þar.

Þau segja leirmuni Krist-
bjargar eðlilega eiga sér afger-
andi sess á heimilinu, jafnt list-
muni sem brúkshluti. Auk þeirra 
hefur þeim áskotnast nokkur 
fjöldi listaverka, meðal annars 
eftir samferðamenn og vini í hópi 
listamanna. „Revox-segulbands-
tækið skipar alveg sérstakan sess 
í huga í mér,“ segir Árni. „Tækið 

var keypt eftir fyrsta vetur okkar 
í Lundi, þegar upp á sama dag 
bar fyrstu útborgun fyrir upp-
skipunarvinnu í Malmö og til-
kynningu um langþráð námslán 
frá Lánasjóði íslenskra náms-
manna.“ Kristbjörgu er afar kær 
Sindrastóllinn, sem foreldrarnir 
gáfu henni þegar hún var 13 ára. 
„Við höfum nýlega látið gera hann 
upp og bætt við fótaskemli.“

Þau segjast hafa verið hepp-
in að fá húsið nánast óspjallað 
og því hafi ekki þurfti að kosta 
miklum fjármunum til að endur-
heimta gæði þess. „Í þeim endur-
bótum sem við höfum þurft að 
gera höfum við kappkostað að 
lesa og skilja anda hússins og 
beygt okkur undir vilja hans. Við 
munum halda okkur við þá að-
ferð.“

Stiginn í húsinu er bjartur og veitir dagsbirtu inn í miðju hússins. Stiginn tengir 
saman allar vistaverur, bókstaflega og sjónrænt. Handriðið hefur verið gert upp í 
upprunalegri mynd. myndir/ernir

Öll rými neðri hæðarinnar eru opin og tengjast innbyrðis. 

Ljósin Ból eftir Kristbjörgu eru postu-
línsafsteypur af gömlum netakúlum. 

Kertahús Kristbjargar sem margir nota 
eingöngu á jólum prýða heimili þeirra 
hjóna allan ársins hring.  

Kristbjörg að vinnu á verkstæðinu sem er staðsett í bílskúr og þvottahúsi.  Litirnir í húsinu eru sóttir í litasafn arkitekts hússins.

FóLk er kynningarbLað  
sem býður auglýsendum að  
kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðLar | ÁByrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umSjónarmenn efniS: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is, 
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  
Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
SÖLumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439  
| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega. 

Lesa bara FBL

68%

Lesa bæði
FBL OG MBL

21%

Lesa bara MBL

11%

Allt sem þú þarft ...

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup júl.-sep. 2016

Hjónin Kristbjörg guðmundsdóttir leirlistakona og Árni Kjartansson arkitekt hafa 
búið saman í 45 ár, þar af 20 ár í þessu húsi.  
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Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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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.

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Lindargata 33-leiga
Glæsileg horníbúð á 4. hæð í lyftuhúsi 
með þaksvölum. Þakgarður með geymslu 
fylgir íbúðinni, einnig aðrar svalir.  Stofur, 
sjónvarpsstofa, vinnuherbergi, hjónaher-
bergi og geymsla í kjallara. Gott stæði í 
bílageymslu fylgir. Íbúðin er leigð með 
húsgögnum.  
Leiguverð er kr. 360.000,- á mánuði.- 

Klyfjasel 20, 109-Rvík.
Opið hús miðvikud. 18.01.2017 frá kl: 17.00 til 
17.30, Áhugasamir velkomnir.  Einbýlish. sem 
er tvær hæðir og rishæð, innb. bílskúr. Mögu-
leikar á byggingu aukabílsk. og hesthúss. 
Neðsta hæðin er steypt og miðhæð og rishæð 
er timbur. Lýsing, neðsta hæðin. Forstofa, 
forstofuherb., hol, herbergi, sturtubaðherb., 
bílskúr og geymslur. Miðhæðin. stofur, eld- 
hús, herbergi, þvottah. og svalir. Rishæðin. 
Sjónvarpsstofa, svalir, þrjú svefnherb. og 
baðherb. Verð: 67,8 millj.

Melabraut 4-Seltjarnarnes
Melabraut 4, sérhæð með sérinngangi. 
3-4 svefnherbergi, tvennar svalir og 
geymsla/herbergi á jarðhæðinni.  Góð 
bílastæði eru inn á lóðinni og tilheyrir 
eigninni heimild fyrir byggingu bílskúrs. 
Íbúðin er laus við kaupsamning verð 
 54.6 millj.

Flyðrugrandi 10, 107-Rvík.
Rúmgóð og hugguleg 4ra til 5 herbergja 
endaíbúð á 4. hæð ásamt sérbyggðum 
bílskúr.  Stærð alls 154,0 fm.  Tvennar 
svalir, gott útsýni.  Inngangur í húsið er 
frá 2.hæð.  Laus fljótlega.   
Verð 56,0 millj.

Kleppsvegur 30 - 1. hæð.
Góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð, 57,3 fm. 
Húsið er allt klætt og einangrað að utan 
fyrir 2-3 árum síðan. Skipulag. Stofa, her-
bergi, eldhús, þvottahús í kjallara ásamt 
sérgeymslu og hjóla og vagnageymslu. 
Snyrtileg sameign.  
Verð 27,5 millj.

Lindargata - til leigu Einbýli - Opið hús Sérhæð - Seltjarnarn. 5-6 herbergja 2ja herbergja.

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

Opið hús verður að Túnfit 4 á morgun, 17. janúar, kl. 17.30 til 18.

Fasteignasalan TORG 
kynnir: Glæsilegt og vel 
skipulagt einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á þessum eftirsótta, 
fjölskylduvæna stað í 
Garðabænum þar sem örstutt 
er í skóla, íþróttasvæði og 
alla þjónustu.

Um er að ræða 231 fm hús á einni 
hæð og þar af er bílskúr 37,4 fm. 
Í húsinu eru fjögur mjög rúmgóð 
svefnherbergi og tvö salerni. Loft-
hæð er mikil og stórir gluggar. Milli-
veggir eru hlaðnir úr svo til gerðum 
gifskubbum sem veita sérstaklega 

góða hljóðeinangrun. Fyrir framan 
húsið er fallegur hellulagður upp-
gangur að útidyrahurð hússins. 
Beggja vegna við hellurnar eru góð-
ir timburpallar sem snúa til suðurs 
með steyptum skjólveggjum. Einn-
ig eru pallar út frá stofu til norð-
vesturs og út frá hjónaherbergi til 
norðausturs.

Eldhúsið er vel útbúið með glæsi-
legri hvítri innréttingu í L auk eyju. 
Svart granít er á borðum. Eldhús-
ið einkennist af mjög miklu skápa-
plássi og góðu vinnurými. Stórt 
spanhelluborð er í eyju með falleg-
um hvítum Elica-háfi yfir frá Eirvík. 
Stofa og borðstofa eru í opnu rými 
með fallegu eikarplankaparketi á 
gólfi og einstaklega góðri lofthæð. 

Stórir gluggar eru í stofunum og út-
gengi. Frá forstofu er komið inn á 
mjög rúmgott hol með góðri loft-
hæð sem er tilvalið t.d. fyrir sjón-
varpið. Fallegt eikarplankaparket er 
á gólfi og góður gluggi. Tvö glæsileg 
baðherbergi eru í húsinu. Hjónaher-
bergi er með fataherbergi.

Bílskúrinn er mjög rúmgóður með 
góðum gluggum og flísum á gólfi. 
Bílskúrshurð er með sjálfvirkum 
rafmagnshurðaopnara. Hitaveita, 
heitt og kalt vatn og rafmagn. Opið 
hús verður að Túnfit 4 á morgun, 
17. janúar, kl. 17.30 til 18.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Hafdís Rafnsdóttir 
sölustjóri, gsm 820-2222 eða 
hafdis@fstorg.is

Glæsilegt hús í Garðabæ

Mánudagur 16. janúar 20173. tbl.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

 

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  www.valholl.is
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Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:



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

Lerkiás 12 - Garðabæ. Glæsilegt parhús. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega glæsilegt og vel staðsett 191,0 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 27,8 fm. bílskúr í Garðabæ. Mjög 
mikil lofthæð er á efri hæð hússins og innfelld lýsing er í loftum í stórum hluta hússins. Samliggjandi stofur með útgengi á stóra 
afgirta viðarverönd og þaðan á tyrfða flöt. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til suðvesturs. Afar vel 
staðsett eign við opið óbyggt svæði og frá henni nýtur fallegs útsýnis.  80,0 fm. afgirt viðarverönd til vesturs, norðurs 
og austurs og góð aðkoma með stórri helllulagðri upphitaðri innkeyrlsu, sem rúmar allt að 6 bíla.

Verð 83,9 millj.

Fagrihvammur 16- Hafnarfirði.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 227,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum innbyggðum 41,0 fm. bílskúr á fallegum útsýnisstað í Hafnar-
firði. Húsið var allt endurnýjað á smekklegan hátt fyrir 10 árum og sá Rut Káradóttir innanhúsarkitekt um innanhúshönnun. Mögu-
leiki er að gera séríbúð á neðri hæð hússins. Teikningar fyrir 55 fm. stækkun á stofu til suðurs fylgja með eigninni. Staðsetningin 
er afar góð rétt ofan við Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði. Útsýni frá eigninni er glæsilegt út á sundin, að Reykjanesskag-
anum, Snæfellsnesi og Akrafjalli til norðurs og fjallgarðanna á Reykjanesi og allt að Bláfjöllum til suðurs.

Verð 79,9 millj.

LERKIÁS 12FAGRIHVAMMUR 16

LANGALÍNA 20 - 28, 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.

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

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

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

Verð 94,9 millj.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

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 bíla-
kjallara 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 fm.
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.

Fallegt 150,5 fm. einbýlishús sem er hæð og ris 
auk séríbúðar í kjallara. 

Húsið er byggt árið 1882 og stendur á 498,0 
fm. eignarlóð. Upprunlegir bitar í loftum og fal-
legar innihurðir. Gluggasetning, loftlistar og panel 
klæddir veggir gefa húsinu mikinn sjarma. Tvær 
rúmgóðar stofur með gluggum til suðurs og er 
möguleiki að nýta aðra sem þriðja svefnherbergið. 
Frábær staðseting miðsvæðis í borginni. 

Verð 69,9 millj.

Vesturgata 

320 fm. atvinnuhúsnæði við Skemmuveg 16 sem 
skiptist í 3 iðnaðarbil, sem hvert um sig er með  sér 
innkeyrsludyrum og gönguhurð. 3ja fasa rafmagn 
er í öllum bilum. 

Úr öllum bilum er neyðarútgangur með eldvarna-
hurðum. 

Malbikað plan og athafnasvæði fyrir framan inn-
keyrslu/ athafnasvæði í öll bilin án hitalagna.

Verð 72,9 millj.

Skemmuvegur -Kópavogi.

Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 
Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð - Garðabæ 
Fallegt og vel skipulagt 269,5 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum auk um 50,0 fm. óskráðs rýmis 
á neðri hæð hússins við Laugardalinn í Reykjavík. 
Stórt hol með útgengi á svalir til suðurs. Rúmgóðar 
samliggjandi stofur. Fjögur rúmgóð herbergi, þar 
af eitt mjög stórt sem hægt er að skipta upp í tvö 
herbergi. Baðherbergi og gestasalerni eru nýlega 
endurnýjað. Lóðin er með hellulagðri innkeyrslu 
með hitalögnum undir og hellulagðri og flísalagðri 
stétt fyrir framan húsið. 

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á eftir-
sóttum stað við Laugardalinn. 

Verð 98,9 millj.

Laugarásvegur 
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Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Fallegt 180,6 fm. einbýlishús á einni hæð auk 26,7 
fm. gestahúss og 26,7 fm. sérstæðs bílskúrs. Auk 
þessa er á lóðinni 94,7 fm. sérstætt steinsteypt 
hús byggt árið 1996, nýtt sem safn í dag. Samtals 
328,7 fm. að stærð á frábærum stað á Vatnsenda í 
Kópavogi. Einbýlishúsið skiptist í forstofu, herbergi 
með snyrtingu inn af, eldhús, borðstofu, svefn-
gang, baðherbergi, 4 svefnherbergi og stóra stofu 
með arni. Lóðin er 2.254,0 fm. að stærð, vel gróin. 

Verð 82,9 millj.

Breiðahvarf 4 – Kópavogi Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðsetn. 

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

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

RJÚPUFELL. 
Góð 110,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu við Rjúpufell. Svalir til vesturs 
eru yfirbyggðar með nýlegu opnanlegu gluggakerfi. Þrjú góð herbergi. Rúmgóð 
stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er nýmáluð.

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja 
og 4ra herbergja frá 111,0 fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 
Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. 

TÚNGATA. EFRI HÆÐ.
3ja - 4ra herbergja 105,2 fm. efri hæð í tvíbýlishúsi að meðtaldri 7,1 fm. sér geymslu 
í kjallara. Hæðin skiptist í hol, rúmgóða stofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi.  
Íbúðinni fylgir 19,5 fm. sér íbúðarherbergi í kjallara með aðgengi að salerni, eldhúsi 
og sturtu, sem eru sameiginleg með neðri hæð hússins.  Geymsluris er yfir íbúðinni 
og er það einangrað. Verið er að skipta um allt gler og glugga í kjallara og verður 
þeim framkvæmdum lokið fyrir afhendingu eignarinnar.

HVASSALEITI 58. ELDRI BORGARAR 
77,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. tveimur sér geymslum. Svalir til suðvesturs út af 
stofu. Mikil sameign og þjónusta er í húsinu.  Á jarðhæð er þjónustusel á vegum 
Reykjavíkurborgar og þar er boðið uppá ýmsa þjónustu  t.d. heitan mat í hádeginu, 
hárgreiðslu, fótaaðgerðastofu o.fl. Íbúðin er öll nýmáluð og ný teppi á stofu, ásamt 
því að nýlegt mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

HÚSAFELL – SUMARHÚS
Fallegt sumarhús í Húsafelli, Borgarbyggð, byggt árið 1990. Bústaðurinn stendur á 
1.200 fm. leigulóð og er 67,1 fm.  ásamt 13,5 fm. gufubaðshúsi sem er ófullgert að 
hluta. Svefnloft er yfir hluta bústaðarins. Nýlegt harðparket er á gólfum.  
Miklar timburverandir eru við bústaðinn með skjólveggjum.

GRETTISGATA 13. 
Vel staðsett 51,3 fm. íbúð á 1. hæð í góðu steinsteyptu húsi við Grettisgötu. Mikil 
lofthæð er í íbúðinni og sameiginleg frágengin hellulögð lóð með 5 öðrum íbúðum.  
Inngangur er sameiginlegur með tveimur öðrum íbúðum í þessum hluta hússins. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax.  

KLAPPARSTÍGUR.
Virkilega falleg 67,1 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu. Góðar svalir til suðurs 
og gluggar til suðurs. Fallegt útsýni er út á sundin til suðurs úr eldhúsi og svefnher-
bergi. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð og fallegum loftlistum. Upprunalegir hurða- 
og gluggakarmar gefa íbúðinni mikinn svip. Fyrir um 10 árum síðan fóru fram 
miklar endurbætur á húsinu að utan undir handleiðslu Húsfriðunarnefndar 
sem fengu viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2006. 

ORLOFSHÚS Í HLÍÐARFJALLI – AKUREYRI
Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum Akureyri. Húsið er á einni hæð 
108,7 fm. að stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd liggjandi báru-
klæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki í baðherbergjum og eldhúsi. 
Frábær staðsetning í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli
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Kórar, Hvörf eða  
Þing – Kópavogi

Sérhæð eða 4ra – 5 herbergja 
íbúð í fjölbýli óskast fyrir  

traustan kaupanda

Höfum fjölda kaupenda að 2ja og 3ja 
herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.

Skoðum og verðmetum samdægurs.  

Hafðu samband.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Lerkiás 12 - Garðabæ. Glæsilegt parhús. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega glæsilegt og vel staðsett 191,0 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 27,8 fm. bílskúr í Garðabæ. Mjög 
mikil lofthæð er á efri hæð hússins og innfelld lýsing er í loftum í stórum hluta hússins. Samliggjandi stofur með útgengi á stóra 
afgirta viðarverönd og þaðan á tyrfða flöt. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpsstofa með útgengi á svalir til suðvesturs. Afar vel 
staðsett eign við opið óbyggt svæði og frá henni nýtur fallegs útsýnis.  80,0 fm. afgirt viðarverönd til vesturs, norðurs 
og austurs og góð aðkoma með stórri helllulagðri upphitaðri innkeyrlsu, sem rúmar allt að 6 bíla.

Verð 83,9 millj.

Fagrihvammur 16- Hafnarfirði.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsilegt 227,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum innbyggðum 41,0 fm. bílskúr á fallegum útsýnisstað í Hafnar-
firði. Húsið var allt endurnýjað á smekklegan hátt fyrir 10 árum og sá Rut Káradóttir innanhúsarkitekt um innanhúshönnun. Mögu-
leiki er að gera séríbúð á neðri hæð hússins. Teikningar fyrir 55 fm. stækkun á stofu til suðurs fylgja með eigninni. Staðsetningin 
er afar góð rétt ofan við Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði. Útsýni frá eigninni er glæsilegt út á sundin, að Reykjanesskag-
anum, Snæfellsnesi og Akrafjalli til norðurs og fjallgarðanna á Reykjanesi og allt að Bláfjöllum til suðurs.

Verð 79,9 millj.

LERKIÁS 12FAGRIHVAMMUR 16

LANGALÍNA 20 - 28, 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.

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

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

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

Verð 94,9 millj.

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

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 bíla-
kjallara 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 fm.
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.

Fallegt 150,5 fm. einbýlishús sem er hæð og ris 
auk séríbúðar í kjallara. 

Húsið er byggt árið 1882 og stendur á 498,0 
fm. eignarlóð. Upprunlegir bitar í loftum og fal-
legar innihurðir. Gluggasetning, loftlistar og panel 
klæddir veggir gefa húsinu mikinn sjarma. Tvær 
rúmgóðar stofur með gluggum til suðurs og er 
möguleiki að nýta aðra sem þriðja svefnherbergið. 
Frábær staðseting miðsvæðis í borginni. 

Verð 69,9 millj.

Vesturgata 

320 fm. atvinnuhúsnæði við Skemmuveg 16 sem 
skiptist í 3 iðnaðarbil, sem hvert um sig er með  sér 
innkeyrsludyrum og gönguhurð. 3ja fasa rafmagn 
er í öllum bilum. 

Úr öllum bilum er neyðarútgangur með eldvarna-
hurðum. 

Malbikað plan og athafnasvæði fyrir framan inn-
keyrslu/ athafnasvæði í öll bilin án hitalagna.

Verð 72,9 millj.

Skemmuvegur -Kópavogi.

Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 57,3 
fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á útsýnisstað 
í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt 
eldhús með kamínu, glæsileg stofa með fallegu 
útsýni og stórum arni, hjónasvíta með fataherbergi 
og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu ástandi 
og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum 
undir. Útidyrahurðir í húsinu eru allar nýlegar og úr 
harðviði. 
Eignin er laus til afhendingar nú þegar. 

Verð 107,0 millj.

Hæðarbyggð - Garðabæ 
Fallegt og vel skipulagt 269,5 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum auk um 50,0 fm. óskráðs rýmis 
á neðri hæð hússins við Laugardalinn í Reykjavík. 
Stórt hol með útgengi á svalir til suðurs. Rúmgóðar 
samliggjandi stofur. Fjögur rúmgóð herbergi, þar 
af eitt mjög stórt sem hægt er að skipta upp í tvö 
herbergi. Baðherbergi og gestasalerni eru nýlega 
endurnýjað. Lóðin er með hellulagðri innkeyrslu 
með hitalögnum undir og hellulagðri og flísalagðri 
stétt fyrir framan húsið. 

Staðsetning eignarinnar er virkilega góð á eftir-
sóttum stað við Laugardalinn. 

Verð 98,9 millj.

Laugarásvegur 
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Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Fallegt 180,6 fm. einbýlishús á einni hæð auk 26,7 
fm. gestahúss og 26,7 fm. sérstæðs bílskúrs. Auk 
þessa er á lóðinni 94,7 fm. sérstætt steinsteypt 
hús byggt árið 1996, nýtt sem safn í dag. Samtals 
328,7 fm. að stærð á frábærum stað á Vatnsenda í 
Kópavogi. Einbýlishúsið skiptist í forstofu, herbergi 
með snyrtingu inn af, eldhús, borðstofu, svefn-
gang, baðherbergi, 4 svefnherbergi og stóra stofu 
með arni. Lóðin er 2.254,0 fm. að stærð, vel gróin. 

Verð 82,9 millj.

Breiðahvarf 4 – Kópavogi Einbýlishús og gestahús m.m. – frábær staðsetn. 

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI
NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fer-
metrum upp í 194,4 fermetra og verða afhendar með vönduðum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 

íbúðum. Afhending íbúðanna er í maí / júní 2017. 

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

RJÚPUFELL. 
Góð 110,4 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. sér geymslu við Rjúpufell. Svalir til vesturs 
eru yfirbyggðar með nýlegu opnanlegu gluggakerfi. Þrjú góð herbergi. Rúmgóð 
stofa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er nýmáluð.

LUNDUR 25 – KÓPAVOGI.
Glæsilegt 5 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 25 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja 
og 4ra herbergja frá 111,0 fm. upp í 179,2 fm. og verða afhentar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með svölum eða veröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 
Afhending íbúðanna er í mars/apríl 2017. 

TÚNGATA. EFRI HÆÐ.
3ja - 4ra herbergja 105,2 fm. efri hæð í tvíbýlishúsi að meðtaldri 7,1 fm. sér geymslu 
í kjallara. Hæðin skiptist í hol, rúmgóða stofu, eldhús, þrjú herbergi og baðherbergi.  
Íbúðinni fylgir 19,5 fm. sér íbúðarherbergi í kjallara með aðgengi að salerni, eldhúsi 
og sturtu, sem eru sameiginleg með neðri hæð hússins.  Geymsluris er yfir íbúðinni 
og er það einangrað. Verið er að skipta um allt gler og glugga í kjallara og verður 
þeim framkvæmdum lokið fyrir afhendingu eignarinnar.

HVASSALEITI 58. ELDRI BORGARAR 
77,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. tveimur sér geymslum. Svalir til suðvesturs út af 
stofu. Mikil sameign og þjónusta er í húsinu.  Á jarðhæð er þjónustusel á vegum 
Reykjavíkurborgar og þar er boðið uppá ýmsa þjónustu  t.d. heitan mat í hádeginu, 
hárgreiðslu, fótaaðgerðastofu o.fl. Íbúðin er öll nýmáluð og ný teppi á stofu, ásamt 
því að nýlegt mynddyrasímakerfi er í húsinu. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

HÚSAFELL – SUMARHÚS
Fallegt sumarhús í Húsafelli, Borgarbyggð, byggt árið 1990. Bústaðurinn stendur á 
1.200 fm. leigulóð og er 67,1 fm.  ásamt 13,5 fm. gufubaðshúsi sem er ófullgert að 
hluta. Svefnloft er yfir hluta bústaðarins. Nýlegt harðparket er á gólfum.  
Miklar timburverandir eru við bústaðinn með skjólveggjum.

GRETTISGATA 13. 
Vel staðsett 51,3 fm. íbúð á 1. hæð í góðu steinsteyptu húsi við Grettisgötu. Mikil 
lofthæð er í íbúðinni og sameiginleg frágengin hellulögð lóð með 5 öðrum íbúðum.  
Inngangur er sameiginlegur með tveimur öðrum íbúðum í þessum hluta hússins. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax.  

KLAPPARSTÍGUR.
Virkilega falleg 67,1 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu. Góðar svalir til suðurs 
og gluggar til suðurs. Fallegt útsýni er út á sundin til suðurs úr eldhúsi og svefnher-
bergi. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð og fallegum loftlistum. Upprunalegir hurða- 
og gluggakarmar gefa íbúðinni mikinn svip. Fyrir um 10 árum síðan fóru fram 
miklar endurbætur á húsinu að utan undir handleiðslu Húsfriðunarnefndar 
sem fengu viðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2006. 

ORLOFSHÚS Í HLÍÐARFJALLI – AKUREYRI
Nýtt orlofshús á frábærum útsýnisstað í Hálöndum Akureyri. Húsið er á einni hæð 
108,7 fm. að stærð, staðsteypt, einangrað að utan og klædd liggjandi báru-
klæðningu. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi og er gistimöguleiki fyrir alls átta manns.
Vandað parket er á öllum gólfum og vönduð tæki í baðherbergjum og eldhúsi. 
Frábær staðsetning í nágrenni við skíðasvæðið í Hlíðarfjalli

55,0 millj.

44,9 millj.

24,9 millj.

38,7 millj.

37,0 millj.

34,9 millj.

4RA HERBERGJA

2JA HERBERGJA3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA SUMARHÚS ORLOFSHÚS

4RA HERBERGJA

Kórar, Hvörf eða  
Þing – Kópavogi

Sérhæð eða 4ra – 5 herbergja 
íbúð í fjölbýli óskast fyrir  

traustan kaupanda

Höfum fjölda kaupenda að 2ja og 3ja 
herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.

Skoðum og verðmetum samdægurs.  

Hafðu samband.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

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

VATNSSTÍGUR 3B
101 REYKJAVÍK

 
Góð 121 fm 5 herbergja sérhæð með tveimur baðher-
bergjum á efstu hæð við Vatnsstíg 3b 101 Reykjavík. 
Um er að ræða bakhús á þremur hæðum. Húsið er 
endursteinað. Íbúðin hefur verið í leigu og getur innbú 
samkvæmt myndum fylgt með. Góð lofthæð. Nánari 
upplýsingar gefur  Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur 
fasteignasali upplýsingar s.  824-9098 eða hilmar@
eignamidlun.is.  Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 
og 17:45. V. 59,9 m. 

KRINGLAN 87
105 REYKJAVÍK

 
Falleg þriggja herbergja 91,1 fm íbúð með sér inngangi 
og sér verönd á eftirsóttum stað í rétt við Kringluna þar 
sem stutt er í alla helstu þjónustu.  Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, sólstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
forstofa.  Sér geymsla fylgir í kjallara. V. 40,9 m.

SAFAMÝRI 49
108 REYKJAVÍK

 
Snyrtilega fimm herbergja hæð með sérinngang og 
bílskúr við Safamýri. Íbúðin skiptist í anddyri, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús 
og búr. Í kjallaranum er sameiginlegt þvottahús og 
sér geymsla. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. Opið hús 
mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 59,9 m.

LAUFÁSVEGUR 18A
105 REYKJAVÍK

 
Skemmtilegt og frábærlega staðsett 78 fm 2-3ja herberg-
ja bakhús á tveimur hæðum í Þingholtum Reykjavíkur. 
Eignin var mikið endurnýjuð fyrir ca 13 árum. Aðalhæð 
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi og svefnher-
bergi. Í kjallara er svefnaðstaða og geymsla. Þakgluggi 
í kjallara. Verð 38,5 milj. Opið hús mánudaginn 16. jan. 
milli 17:15 og 17:45. 

LAUFÁSVEGUR 6
101 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 44,3 fm íbúð með sér inngangi frá garði í litlu 
fjölbýlishúsi við Laufásveg í Þingholtunum. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu/eldhús, svefnkrók og baðherbergi/þvottahús. 
Mjög falleg íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni 
yfir Tjörnina og Iðnó frá verönd við inngang í íbúð. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. Verð 27,5 millj.

ÖLDUGATA 54
101 REYKJAVÍK

 
Virkilega góð 4ra herbergja 105,8 fm búð á efstu hæð við 
Öldugötu 54. Tvær stórar samliggjandi stofur, rúmgott 
eldhús og tvö svefnherbergi. Um er að ræða tvær íbúðir á 
tveimur fastanúmerum sem sameinaðar hafa verið í eina 
íbúð. Svalir er út frá hjónaherbergi. Frábær staðsetning 
í vesturbænum. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. V. 
46,9 m.

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
182,9 fm íbúð á 4. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi við 
Mánatún 17 í Reykjavík. Tvö stæði í bílageymslu fylgja 
íbúðinni. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Íbúðin er tilbúin til afhendingar 
við kaupsamning. Einungis tvær íbúðir eftir. Verð 82,9 
millj. Bókið skoðun hjá: Reynir Björnsson lg.fs. s: 895-
8321, reynir@eignamidlun.is eða Brynjar Þór Sumarliða-
son aðst.m. fast.sala s: 896-1168.
 

KVISTHAGI 19
107 REYKJAVÍK

 
Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m. 
bílskúr í frábærlega vel staðsettu fjórbýlishúsi. Íbúðin er 
mikið yfirfarin og endurnýjuð á s.l. árum í tíð núverandi 
eigenda m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, rafmagnstaf-
la, gluggar og gler að hluta, svalahurðir, þak endurnýjað 
ásamt því að húsið sjálft var viðgert og málað síðasliðið 
sumar. Verð 72,4 millj.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

 
 

 
 

 
 

 
 

Fallegt 187 fm raðhús með innbyggðum bílskúr við Klukkuvelli í Hafnarfirði. Húsið sem er á einni hæð 
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, stofu með opnu eldhúsi, sjónvarpsstofu, þrjú góð herbergi, baðherbergi, 
innbyggðan bílskúr og þvottaherbergi (geymsla).  V. 53,9 m.

Mjög rúmgóð 157,9 fm íbúð á 4.hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), bókaherbergi, tvö herbergi, fataherbergi, 
eldhús, baðherbergi, og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 59 
millj. Nánari uppl. veitir Magnea S. Sverrisdóttir fast.sali s: 861-8511, magnea@eignamidlun.is. Opið hús 
mánudaginn 16. jan. milli 12:15 og 12:45 (íbúð 0405).

Mjög glæsileg og vönduð 4ra herb. ca 160 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Lund 86 í Kópavogi. 
Aðeins tvær íbúðir á hæðinni, stæði í bílageymslu og 27 fm svalir með opnanlegum svalaloku-
num að hluta. Vandaðar innréttingar frá Brúnás, þrjú svefnherbergi og glæsileg stofa með 
fallegri borgar og sjávarsýn. Íbúðin snýr til suðurs, vesturs og norðurs. Nánari upplýsingar 
veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali og hagfræðingur í síma 895-8321 eða tölvupósti 
reynir@eignamidlun.is. Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 85,9 m. 

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Glæsilegar 
innréttingar, hnota og granít. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af 
flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. Húsið er á vinsælum stað miðsvæðis í Reyk-
javík, aðkoman góð og útsýni. Húsvörður. Verð 97 millj.
Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 604).

LUNDUR 86, 200 KÓPAVOGURMÁNATÚN 3, 105 REYKJAVÍK

 
 

229,7 fm einbýlishús við Goðatún 19 í Garðabæ með bílskúr. Húsið er á einni hæð, byggt úr timbri  árið 1955. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, sólstofu, 5 herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Til er ástandsskýrsla um eignina. 
Falleg lóð. Eignin er laus við undirritun kaupsamnings. Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson 
lg. fast.sali s.  824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is. Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45.  
V. 58,9 m.

GOÐATÚN 19, 210 GARÐABÆR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

KLUKKUVELLIR 19, 221 HAFNARFJÖRÐUR

EFSTALEITI 14, 103 REYKJAVÍK

Einbýlishús á mjög góðum stað í botnlangagötu við Esjugrund á Kjalarnesi. Gott útsýni. Húsið er samt. 302 
fm að stærð m. bílskúr og ca 100 fm kjallara. Ekki fullfrágengið hús en íbúðarhæft. Húsið er laust til afhend-
ingar við kaupsamning. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.í s: s: 899-1882,  
thorarinn@eignamidlun.is. V. 43 m.

ESJUGRUND 40, 116 KJALARNES

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð frábærlega staðsett í botnlangagötu við Þrastarhöfða í Mosfells- 
bæ. Húsið er samtals 235,3 fm m. innb.29,6 fm bílskúr. Fjögur svefnherb. tvær stofur.  
Mjög gott skipulag, góður að mestu frágenginn garður. Laust strax. Sölumenn sýna.  
Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og  
Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.maður fast.sala s: 896-1168, brynjar@eignamidlun.is  
Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45.. V. 79,9 m

ÞRASTARHÖFÐI 47, 270 MOSFELLSBÆ

5 herbergja 140,7 fm íbúð á jarðhæð, stór sólpallur ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Innangengt í bílageymslu. Mjög góð staðsetning í kórahverfinu.  
Nánari upplýsingar veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og Brynjar 
Þór Sumarliðason viðskiptafr. og aðst.maður fast.sala s: 896-1168, brynjar@eignamidlun.is
Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

3ja herbergja 104,8 fm íbúð í lyftuhúsi á mjög góðum útsýnisstað við Norðurbakkann í Hafnarfirði. Vandaðar 
hnotuinnréttingar. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Sér þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning í gön-
gufæri við miðbæðinn. Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 43,9 m.

BAUGAKÓR 11, 203 KÓPAVOGUR

NORÐURBAKKI 13C, 220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 
 

 
 

Mjög falleg samtals 108,6 fm 3ja herbergja íbúð á 7. 
hæð í lyftuhúsi við Grandaveg 47 í vesturbæ Reyk-
javíkur. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
skráð 85,5 fm og bílastæði í bílageymslu 23,1 fm. Stór-
glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjárvar og fjallasýn. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Verð 44,5 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

Falleg og vel umgengin 2ja herbergja íbúð á 6. hæð 
í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu 20 í Reykjavík. Góðar 
suður svalir og fallegt útsýni. Íbúðina má aðeins selja 
félagsmönnum í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri 
en 60 ára. Í húsinu við hliðina rekur Reykjavíkurborg 
Þjónustu fyrir eldri borgara. Verð 35 millj. 
Nánari uppl. veitir: Reynir Björnsson hagfræðingur 
og löggiltur fasteignasali 895-8321 eða reynir@
eignamidlun.is.  

GRANDAVEGUR 47, 107 REYKJAVÍK SKÚLAGATA 20, 101 REYKJAVÍK
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Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

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

VATNSSTÍGUR 3B
101 REYKJAVÍK

 
Góð 121 fm 5 herbergja sérhæð með tveimur baðher-
bergjum á efstu hæð við Vatnsstíg 3b 101 Reykjavík. 
Um er að ræða bakhús á þremur hæðum. Húsið er 
endursteinað. Íbúðin hefur verið í leigu og getur innbú 
samkvæmt myndum fylgt með. Góð lofthæð. Nánari 
upplýsingar gefur  Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur 
fasteignasali upplýsingar s.  824-9098 eða hilmar@
eignamidlun.is.  Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 
og 17:45. V. 59,9 m. 

KRINGLAN 87
105 REYKJAVÍK

 
Falleg þriggja herbergja 91,1 fm íbúð með sér inngangi 
og sér verönd á eftirsóttum stað í rétt við Kringluna þar 
sem stutt er í alla helstu þjónustu.  Íbúðin skiptist þannig: 
stofa, sólstofa, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og 
forstofa.  Sér geymsla fylgir í kjallara. V. 40,9 m.

SAFAMÝRI 49
108 REYKJAVÍK

 
Snyrtilega fimm herbergja hæð með sérinngang og 
bílskúr við Safamýri. Íbúðin skiptist í anddyri, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús 
og búr. Í kjallaranum er sameiginlegt þvottahús og 
sér geymsla. Góður bílskúr fylgir íbúðinni. Opið hús 
mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 59,9 m.

LAUFÁSVEGUR 18A
105 REYKJAVÍK

 
Skemmtilegt og frábærlega staðsett 78 fm 2-3ja herberg-
ja bakhús á tveimur hæðum í Þingholtum Reykjavíkur. 
Eignin var mikið endurnýjuð fyrir ca 13 árum. Aðalhæð 
skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi og svefnher-
bergi. Í kjallara er svefnaðstaða og geymsla. Þakgluggi 
í kjallara. Verð 38,5 milj. Opið hús mánudaginn 16. jan. 
milli 17:15 og 17:45. 

LAUFÁSVEGUR 6
101 REYKJAVÍK

 
Mjög falleg 44,3 fm íbúð með sér inngangi frá garði í litlu 
fjölbýlishúsi við Laufásveg í Þingholtunum. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu/eldhús, svefnkrók og baðherbergi/þvottahús. 
Mjög falleg íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Glæsilegt útsýni 
yfir Tjörnina og Iðnó frá verönd við inngang í íbúð. Íbúðin 
getur verið laus fljótlega. Verð 27,5 millj.

ÖLDUGATA 54
101 REYKJAVÍK

 
Virkilega góð 4ra herbergja 105,8 fm búð á efstu hæð við 
Öldugötu 54. Tvær stórar samliggjandi stofur, rúmgott 
eldhús og tvö svefnherbergi. Um er að ræða tvær íbúðir á 
tveimur fastanúmerum sem sameinaðar hafa verið í eina 
íbúð. Svalir er út frá hjónaherbergi. Frábær staðsetning 
í vesturbænum. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu. V. 
46,9 m.

MÁNATÚN 17
105 REYKJAVÍK

 
182,9 fm íbúð á 4. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi við 
Mánatún 17 í Reykjavík. Tvö stæði í bílageymslu fylgja 
íbúðinni. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Íbúðin er tilbúin til afhendingar 
við kaupsamning. Einungis tvær íbúðir eftir. Verð 82,9 
millj. Bókið skoðun hjá: Reynir Björnsson lg.fs. s: 895-
8321, reynir@eignamidlun.is eða Brynjar Þór Sumarliða-
son aðst.m. fast.sala s: 896-1168.
 

KVISTHAGI 19
107 REYKJAVÍK

 
Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m. 
bílskúr í frábærlega vel staðsettu fjórbýlishúsi. Íbúðin er 
mikið yfirfarin og endurnýjuð á s.l. árum í tíð núverandi 
eigenda m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, rafmagnstaf-
la, gluggar og gler að hluta, svalahurðir, þak endurnýjað 
ásamt því að húsið sjálft var viðgert og málað síðasliðið 
sumar. Verð 72,4 millj.

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 
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Fallegt 187 fm raðhús með innbyggðum bílskúr við Klukkuvelli í Hafnarfirði. Húsið sem er á einni hæð 
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, stofu með opnu eldhúsi, sjónvarpsstofu, þrjú góð herbergi, baðherbergi, 
innbyggðan bílskúr og þvottaherbergi (geymsla).  V. 53,9 m.

Mjög rúmgóð 157,9 fm íbúð á 4.hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílageymslu. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu (stofu/borðstofu), bókaherbergi, tvö herbergi, fataherbergi, 
eldhús, baðherbergi, og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 59 
millj. Nánari uppl. veitir Magnea S. Sverrisdóttir fast.sali s: 861-8511, magnea@eignamidlun.is. Opið hús 
mánudaginn 16. jan. milli 12:15 og 12:45 (íbúð 0405).

Mjög glæsileg og vönduð 4ra herb. ca 160 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Lund 86 í Kópavogi. 
Aðeins tvær íbúðir á hæðinni, stæði í bílageymslu og 27 fm svalir með opnanlegum svalaloku-
num að hluta. Vandaðar innréttingar frá Brúnás, þrjú svefnherbergi og glæsileg stofa með 
fallegri borgar og sjávarsýn. Íbúðin snýr til suðurs, vesturs og norðurs. Nánari upplýsingar 
veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali og hagfræðingur í síma 895-8321 eða tölvupósti 
reynir@eignamidlun.is. Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 85,9 m. 

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Glæsilegar 
innréttingar, hnota og granít. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af 
flísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. Húsið er á vinsælum stað miðsvæðis í Reyk-
javík, aðkoman góð og útsýni. Húsvörður. Verð 97 millj.
Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 604).

LUNDUR 86, 200 KÓPAVOGURMÁNATÚN 3, 105 REYKJAVÍK

 
 

229,7 fm einbýlishús við Goðatún 19 í Garðabæ með bílskúr. Húsið er á einni hæð, byggt úr timbri  árið 1955. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, sólstofu, 5 herbergi, baðherbergi og snyrtingu. Til er ástandsskýrsla um eignina. 
Falleg lóð. Eignin er laus við undirritun kaupsamnings. Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson 
lg. fast.sali s.  824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is. Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45.  
V. 58,9 m.

GOÐATÚN 19, 210 GARÐABÆR
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KLUKKUVELLIR 19, 221 HAFNARFJÖRÐUR

EFSTALEITI 14, 103 REYKJAVÍK

Einbýlishús á mjög góðum stað í botnlangagötu við Esjugrund á Kjalarnesi. Gott útsýni. Húsið er samt. 302 
fm að stærð m. bílskúr og ca 100 fm kjallara. Ekki fullfrágengið hús en íbúðarhæft. Húsið er laust til afhend-
ingar við kaupsamning. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs.í s: s: 899-1882,  
thorarinn@eignamidlun.is. V. 43 m.

ESJUGRUND 40, 116 KJALARNES

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð frábærlega staðsett í botnlangagötu við Þrastarhöfða í Mosfells- 
bæ. Húsið er samtals 235,3 fm m. innb.29,6 fm bílskúr. Fjögur svefnherb. tvær stofur.  
Mjög gott skipulag, góður að mestu frágenginn garður. Laust strax. Sölumenn sýna.  
Nánari uppl. veita Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. í s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og  
Brynjar Þ. Sumarliðason aðst.maður fast.sala s: 896-1168, brynjar@eignamidlun.is  
Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45.. V. 79,9 m

ÞRASTARHÖFÐI 47, 270 MOSFELLSBÆ

5 herbergja 140,7 fm íbúð á jarðhæð, stór sólpallur ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Innangengt í bílageymslu. Mjög góð staðsetning í kórahverfinu.  
Nánari upplýsingar veita: Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is og Brynjar 
Þór Sumarliðason viðskiptafr. og aðst.maður fast.sala s: 896-1168, brynjar@eignamidlun.is
Opið hús þriðjudaginn 17. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 49,5 m.

3ja herbergja 104,8 fm íbúð í lyftuhúsi á mjög góðum útsýnisstað við Norðurbakkann í Hafnarfirði. Vandaðar 
hnotuinnréttingar. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Sér þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning í gön-
gufæri við miðbæðinn. Opið hús mánudaginn 16. jan. milli 17:15 og 17:45. V. 43,9 m.

BAUGAKÓR 11, 203 KÓPAVOGUR

NORÐURBAKKI 13C, 220 HAFNARFJÖRÐUR
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Mjög falleg samtals 108,6 fm 3ja herbergja íbúð á 7. 
hæð í lyftuhúsi við Grandaveg 47 í vesturbæ Reyk-
javíkur. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
skráð 85,5 fm og bílastæði í bílageymslu 23,1 fm. Stór-
glæsilegt útsýni er úr íbúðinni m.a. sjárvar og fjallasýn. 
Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri. Verð 44,5 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali s: 861 8511 , magnea@eignamidlun.is.

Falleg og vel umgengin 2ja herbergja íbúð á 6. hæð 
í góðu lyftuhúsi við Skúlagötu 20 í Reykjavík. Góðar 
suður svalir og fallegt útsýni. Íbúðina má aðeins selja 
félagsmönnum í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri 
en 60 ára. Í húsinu við hliðina rekur Reykjavíkurborg 
Þjónustu fyrir eldri borgara. Verð 35 millj. 
Nánari uppl. veitir: Reynir Björnsson hagfræðingur 
og löggiltur fasteignasali 895-8321 eða reynir@
eignamidlun.is.  

GRANDAVEGUR 47, 107 REYKJAVÍK SKÚLAGATA 20, 101 REYKJAVÍK



Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205  

Kristín Pétursdóttir lögg. fast.
kristin@fold.is 

Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.
rakel@fold.is

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Ægisíða
3JA HERBERGJA M/SÉRINNGANGI

Góð, ca. 80 fm. 3ja herbergja íbúð í 
kjallara í fallegu húsi á góðum stað í 
vesturbæ Reykjavíkur. Nýlegt eldhús 
og tæki.  

Laus við kaupsamning. 

Lyklar á skrifstofu. Bókið skoðun. 

Verð 33 millj.

Laugavegur 170, til leigu
VERSLUNAR- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Laugavegur 170-172 ( Hekluhúsið 
eldra). ca. 430 fm. verslunar-
húsnæði  á jarðhæð með fjölbreytta 
nýtingarmöguleika og ca. 440 fm. 
skrifstofuhúsnæði á 2.hæð. Getur 
leigst saman eða sitt í hvoru lagi. 
Lyfta er í húsinu og vandað gott 
stigahús.  Húsnæði á frábærum stað 
við miðborgina. Hafið samband 
við starfsmenn Foldar í síma: 552-
1400/694-1401/895-7205 varðandi 
nánari upplýsingar og skoðun.

Búðagerði 8 
SÉRHÆÐ 

Mikið endurnýjuð og falleg 85 fm 
4ra herbergja íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi. Endurnýjað eldhús og 
baðherbergi. Þrjú svefnherbergi. 
Suðursvalir. Rúmgóð stofa. Björt 
og falleg eign með sérinngangi á 
frábærum stað. Skipti möguleg á 
einbýlishúsi. 

Verð 39,9 millj. 

Sumarhús Borgarfirði
MJÖG GOTT VERÐ

Ca. 54 fm. góður bústaður nálægt 
Valbjarnarvöllum og Gljúfurá. Tvö 
svefnherbergi. 

Hagstæður lóðarleigusamningur til 50 
ára. Flottur  bústaður á góðum stað í 
Borgarfirði. Skipti  möguleg.  

Gott verð 8,9 millj. 

Hafið samband og fáið að skoða.

Drafnarstígur 2a, 4ra herb
OPIÐ HÚS MIÐ 18/1 KL. 16:30-17:00

Drafnarstígur 2a: Ca 101 fm vel 
skipulögð íbúð (301) í góðu fjölbýli á 
frábærum, rólegum stað í vestur- 
borginni. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum, 
en auðvelt að nýta sem þrjú svefnher-
bergi og stofu. Suðaustursvalir. Þak, 
rennnur, svalir og svalahandrið eru 
endurnýjuð og rafmagnstafla er ný.  
Verð 43,5 millj. Opið hús mið 18/1 
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Vegghamrar 15, Grafarvogi, 3ja herb
OPIÐ HÚS MÁN 16/1 KL. 16:30-17:00

Vegghamrar 15, íbúð 303. Rúmlega 
90 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
m/sérinngangi af svölum. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Góð aðkoma. 
Mikið útsýni. Parket, flísar og dúkur á 
gólfum. Svalir í suður. Sér geymsla á 
1. hæð. Verð 31.5 millj. 

Opið hús mán 16/1 kl. 16:30-17:00, 
verið velkomin.

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

 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Þú finnur okkur á fold.is

Vantar 2ja-3ja herbergja íbúðir fyrir opinbera aðila. 

Staðgreiðsla og langur afhendingartími í boði  
fyrir réttu eignina.  

 
Við metum þína eign án skuldbindinga.

Vantar raðhús og einbýli í Grafarvogi,  
Grafarholti, Árbæ, Breiðholti og Garðabæ.  

 
Fjöldi kaupenda á skrá.  

Við metum þína eign án skuldbindinga.

Vantar sérhæðir í vesturborginni, miðborginni, 
Hlíðahverfi, Túnum og Teigum. 

Fjöldi kaupenda á skrá.  

Við metum þína eign án skuldbindinga.

Óskum eftir

Nýjar og glæsilegar íbúðir ásamt bílskúr í fallegu 12 íbúða fjölbýli við Engjaþing 1-3. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja einstaklega vel búnar vön-
duðum innréttingum frá Brúnás, fataskápar í öllum svefnherbergjum og anddyri, baðherbergi flísalögð fallegum ljósum flísum og vönduð hreinlætis- 
og blöndunartæki. Stórar suður - svalir á efri hæð en sólpallur og sérafnotareitur á jarðhæð, til norðurs er einstakt útsýni yfir Elliðavatn og til fjalla. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en forstofa, baðherbergi og þvotthús flísalagt, á bílskúrsgólfi er epoxið. Lóð verður fullfrágengin, bílastæði 
malbikuð og hellulögð stétt við inngang í stigahús með hitalögn. 

Upplýsingar: Þóra fasteignasali í gsm: 822-2225 eða thora@fstorg.is

VERÐ: 49,7 – 58,9 millj.

Engjaþing 1-3 - 203 Kópavogur

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

AÐEINS 

ÍBÚÐIR 

EFTIR 6

Þóra 
Fasteignasal

822 2225
thora@fstorg.is

BÓKAÐU SKOÐUN! SÝNUM SAMDÆGURS!



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

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

BÓKAÐU SKOÐUN Í GSM: 699-4610

Lundur 5    Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar 
með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Stæði  í lokaðri 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein besta stað-
setning á höfuðborgarsvæðinu. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 120,5-194,4 m2

NÝTT

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17 jan.kl 17.30-18.00 

VERÐ: 94.500.000

Túnfit 4   210 Garðabæ

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta, fjöl-
skylduvæna stað í Garðabænum þar sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu. Húsið er 
skráð 231 fm og þar af er bílskúr 37,4 fm. Í húsinu eru fjögur mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. 
Lofthæð er mikil og stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir úr gifskubbum sem veita sérstaklega góða 
hljóðeinangrun.  Aðkoman er falleg með  steyptum skjólveggjum og timburveröndum.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 231 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. jan. kl. 17:30-18:00

31.500.000

Björt  og sjarmerandi 3ja herbergja íbúð  á fyrstu hæð á þessum vinsæla stað 
í borginni. Íbúðin skiptist í eldhús,  stofu, baðherbergi og tvö svefnherberbergi. 
Þvottahús og geymsla í sameign. Aðeins 4 íbúðir  eru í húsinu og ein á hverri 
hæð. Íbúðin getur losnað fljótlega 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3      Stærð: 56,6 m2 

Ránargata 7a    101 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. jan. kl.17:30-18:00

Langamýri 24E   210 Garðabæ 45.900.000

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. endaíbúð á annari hæð með sér 
inngangi og bílskúr í þessu vinsæla hverfi í Garðabæ.
Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi með 
þvottaherbergi innaf, og aðalrými með stofu, borðstofu og eld-
húsi ásamt útgengi á suð-vestur svalir. Nýlegt parket á mest allri 
íbúðinni, hvítar hurðar og hvítlakkaðar innréttingar. Bílskúrinn er 
skráður  22,8fm, samtals er eignin 122,4fm að stærð.    
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4    Stærð: 122,4 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. jan. kl. 17:30-18:00

Hrísmóar 4    210 Garðabæ 48.900.000

Eign á tveimur hæðum með 44,5 fm þaksvölum, heitur pottur og 
garðskáli. Einstakt útsýni.  Stæði í bílageymslu. Mikil lofthæð er í 
íbúðinni. Mahony parket á neðri og efri hæð. Eldhús og borðstofa 
opið við tvöfalda stofu.  Hjónaherbergi með góðum skápum. 
Baðherbergi með rúmgóðum sturtuklefa. Innaf baðherbergi er 
rými fyrir þvottavél og þurrkara. Hringstigi milli hæða. Efri hæð 
með sjónvarpsholi og svefnherbergi. Geymslurými frá holi.  
Sérgeymsla í sameign.     

Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4-5     Stærð: 112,4 m2       Bílageymsla

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 17. jan. kl. 17.30-18.00

Neðstaleiti 7   103 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Rúmgóð 
stofa, tvö svefnherbergi og suðursvalir.  Stæði í bílageymslu. Sérgeymsla í 
sameign. Rúmgóð og björt íbúð á vinsælum stað, mjög miðsvæðis
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð       Stærð: 126,2 m2

44.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Trönuhraun 3    220 Hafnafirði 53.900.000

Atvinnuhúsnæði með tveimur sirka 60 fm íbúðum á efri hæð á góðum stað í Hafnar-
firði. Alls er um að ræða 260,2 fm með 4,10m innkeyrsluhurð ásamt aðalinngangi. 
Vinnslusalur, kaffistofa, baðherbergi og móttökuherbergi og tvær íbúðir sem báðar eru 
í útleigu.  Bilið er bjart og snyrtilegt.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Stærð: 260 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. jan. kl. 17.30-18.00

Veghús 31   112 Reykjavík 28.900.000

Falleg og vel skipulögð 70fm íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi 
með stórkostlegu útsýni yfir borgina, út á sjó og að fjöllum. Um er 
að ræða 2ja herbergja íbúð með rúmgóðu svefnherbergi og stofu. 
Náttúrusteinn og parket er á gólfum og innréttingar ljósar.  Stutt 
er í alla þjónustu í Spönginni og Egilshöll.    
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2    Stærð: 70,2 m2  



2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Ný fullbúin glæsileg fimm herbergja íbúð á 4. hæð  
í lyftuhúsi. Vönduð gólfefni og innréttingar. 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir að gerðinni Electrolux. 
Eigin er skráð hjá FMR 179,5 fm, þar af er geymsla 
19,4 fm merkt 0014. Þrennar svalir. Eigninni fylgir tvö 
stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu.
Vandaðir verktakar. Afhendist við kaupsamning

 Naustabryggja 31-33

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Verð : 54,7millj.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4 íbúðir, stærðir frá 140 fm 

Lyftuhús 

Gólfhiti, bílskúr, útsýni, 

íbúðir á 2 og 3ju hæð

Freyjubrunnur

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Tilboð óskast
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og rúmgóð 124 fm 3ja herb.  
íbúð á 3. og efstu hæð

Mikil lofthæð, gólfsíðir gluggar og  
fallegt útsýni

Vandaðar innréttingar og gólfefni,  
sólríkar svalir

Gott alrými og Innfelld lýsing  
og ljósakerfi

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Strandvegur 16 
Garðabæ

Bókaðu skoðun:

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

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

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Um 320 fm mikið endurnýjað endaraðhús
6 rúmgóð svefnherbergi  
(tvö á jarðhæð og fjögur á efri hæð)
Fallegur niðurgrafinn garður með timburverönd, 
skjólveggjum og heitum potti
Gott geymslupláss á jarðhæð og 
bílskúr með millilofti 

Tjarnarmýri 21

Verð :110,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Glæsilegt heilsárshús í landi Nesja,

164,3 fm að stærð. 

Efri hæð m tveimur svefnherbergjum, stórri 

stofu og eldhús. Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur. Selst á mjög sanngjörnu verði 

Þingvellir

Tilboð óskast
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg eign með miklum möguleikum 
Eignin var nánast öll endurnýjuð að innan 
fyrir uþb 7 árum. Í risinu er rekið lítið 
gistiheimili, Townhouse, www.townhouse.is 
Einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja fallega eign 
á góðum stað með atvinnutækifæri 

Laugateigur 26

Verð : 89,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Mjög góð 3ja herbergja sérhæð í góðu 

steinhúsi tæplega 100 fm með sér inngangi 

Eign sem býður upp á ýmsa möguleika

 Meiðastaðavegur Garði

Verð : 19,9 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Axel 778 7272 aðstm. fast.

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallaraþvottaherbergi í kjallara

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning

Laugarnesvegur

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Laus strax

Bjart og vel skipulagt 135,6 fm parhús

Tvö góð svefnherbergi og rúmgóður bílskúr

Verönd í vestur

Möguleiki á stækkun

Kirkjubraut 8

Verð : 71,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

Lambasel

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Vel skipulagt þriggja íbúða raðhús 
Húsin afhendist fullbúin að utan og rúmlega 
fokheld að innan skv lýsingu 
Gott innra skipulag, opið stofu og eldhúsrými, 
tvö góð svefnherbergi 
Húsin eru tilbúin til afhendingar 

Skyggnisalda Hellu

Verð frá: 13,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Freyjubrunnur 33Álalind 2
Erum að hefja sölu á sjö nýjum íbúðum í Úlfarsfelli

Íbúðirnar eru 2ja-3ja herbergja á bílinu 66-116 fm

Til afhendingar í ágúst og skilast fullbúnar án gólfefna

Húsið er einangrað og klætt að utan, gluggar eru áltré.

Ein glæsileg Penthous íbúð á 3.hæð 

með um 110 fm svölum.

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.

3ja-5 herb. íbúðir

Gott skipulag

Frábær staðsetning

Glæsilega þakíbúð

Traustir verktakar

Verð frá:

Verð frá:

34,9 millj.

42,9 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

Nýtt í sölu

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

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

- 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 

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

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

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er 
57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm. 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963. 
Frábær staðsetning. Verið er að uppfæra. 
eignaskiptasamning. Íbúðin er laus strax.

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958



2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Ný fullbúin glæsileg fimm herbergja íbúð á 4. hæð  
í lyftuhúsi. Vönduð gólfefni og innréttingar. 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir að gerðinni Electrolux. 
Eigin er skráð hjá FMR 179,5 fm, þar af er geymsla 
19,4 fm merkt 0014. Þrennar svalir. Eigninni fylgir tvö 
stæði í lokaðri aðgangsstýrðri bílageymslu.
Vandaðir verktakar. Afhendist við kaupsamning

 Naustabryggja 31-33

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Lúxusíbúð á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm.
Vandað til vinnu, hönnunar og efnisvals. 
Glæsilegt stórt opið eldhús. Fallegar stofur með miklu 
útsýni allan hringinn. Svefnherbergin útaf fyrir sig með 
baðherbergjum. Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn 
Sérhönnuð lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Perlukór 1C

Verð : 89,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Verð : 54,7millj.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4 íbúðir, stærðir frá 140 fm 

Lyftuhús 

Gólfhiti, bílskúr, útsýni, 

íbúðir á 2 og 3ju hæð

Freyjubrunnur

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

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Tilboð óskast
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og rúmgóð 124 fm 3ja herb.  
íbúð á 3. og efstu hæð

Mikil lofthæð, gólfsíðir gluggar og  
fallegt útsýni

Vandaðar innréttingar og gólfefni,  
sólríkar svalir

Gott alrými og Innfelld lýsing  
og ljósakerfi

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu

Strandvegur 16 
Garðabæ

Bókaðu skoðun:

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

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

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Um 320 fm mikið endurnýjað endaraðhús
6 rúmgóð svefnherbergi  
(tvö á jarðhæð og fjögur á efri hæð)
Fallegur niðurgrafinn garður með timburverönd, 
skjólveggjum og heitum potti
Gott geymslupláss á jarðhæð og 
bílskúr með millilofti 

Tjarnarmýri 21

Verð :110,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Glæsilegt heilsárshús í landi Nesja,

164,3 fm að stærð. 

Efri hæð m tveimur svefnherbergjum, stórri 

stofu og eldhús. Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur. Selst á mjög sanngjörnu verði 

Þingvellir

Tilboð óskast
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg eign með miklum möguleikum 
Eignin var nánast öll endurnýjuð að innan 
fyrir uþb 7 árum. Í risinu er rekið lítið 
gistiheimili, Townhouse, www.townhouse.is 
Einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja fallega eign 
á góðum stað með atvinnutækifæri 

Laugateigur 26

Verð : 89,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Mjög góð 3ja herbergja sérhæð í góðu 

steinhúsi tæplega 100 fm með sér inngangi 

Eign sem býður upp á ýmsa möguleika

 Meiðastaðavegur Garði

Verð : 19,9 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Axel 778 7272 aðstm. fast.

Falleg 27 fm ósamþykkt studio íbúð í kjallara 
Góð staðsetning í Hlíðunum 
Hefur verið að fullu endurnýjuð að innan með 
nýjum innréttingum, gólfefnum og lýsingu 
Tvær sérgeymslur fylgja
Hlutdeild í sameiginlegu baðherbergi og 
þvottaherbergi í kjallaraþvottaherbergi í kjallara

Blönduhlíð 6

Verð : 16,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fjögurra herbergja 

Stærð 91,2 fm 

Mikið endurnýjuð íbúð 

Frábær staðsetning

Laugarnesvegur

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Laus strax

Bjart og vel skipulagt 135,6 fm parhús

Tvö góð svefnherbergi og rúmgóður bílskúr

Verönd í vestur

Möguleiki á stækkun

Kirkjubraut 8

Verð : 71,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Fallegt einbýli á einni hæð 

Stærð 182,4 fm með bílskúr 

Hús byggt árið 2006 

Verönd með heitum potti 

Góð staðsetning 

Lambasel

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

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Vel skipulagt þriggja íbúða raðhús 
Húsin afhendist fullbúin að utan og rúmlega 
fokheld að innan skv lýsingu 
Gott innra skipulag, opið stofu og eldhúsrými, 
tvö góð svefnherbergi 
Húsin eru tilbúin til afhendingar 

Skyggnisalda Hellu

Verð frá: 13,6 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Freyjubrunnur 33Álalind 2
Erum að hefja sölu á sjö nýjum íbúðum í Úlfarsfelli

Íbúðirnar eru 2ja-3ja herbergja á bílinu 66-116 fm

Til afhendingar í ágúst og skilast fullbúnar án gólfefna

Húsið er einangrað og klætt að utan, gluggar eru áltré.

Ein glæsileg Penthous íbúð á 3.hæð 

með um 110 fm svölum.

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.

3ja-5 herb. íbúðir

Gott skipulag

Frábær staðsetning

Glæsilega þakíbúð

Traustir verktakar

Verð frá:

Verð frá:

34,9 millj.

42,9 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

Nýtt í sölu

Nánari upplýsingar veita: 

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

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

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

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

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

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

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

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er 
57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm. 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963. 
Frábær staðsetning. Verið er að uppfæra. 
eignaskiptasamning. Íbúðin er laus strax.

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958



.

 Espigerði 18

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð 92,4 fm 3 til 4 herbergja 

íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu húsi á þessum 

vinsæla stað 

Mjög fallegt útsýni 

.

Álftamýri 4

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.17:15-18:00

Mjög snyrtileg og vel skipulögð 105,2 fm 

3-4ra herbergja íbúð á 4 efstu hæð ásamt 

20,9 fm bílskúr, samtals : 126,1fm 

Suður svalir

.

Melhæð 2

Verð : 82,5 millj.

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

Vel hannað 206 fm einbýli á hornlóð 

Húsið er að mestu leyti á einni hæð 

Svefnherbergi með sér snyrtingu á efri hæð 

Rúmgóður bílskúr og þvottahús baka til 

Eldhús og glerskáli þaðan sem útg er á sólpall 

Tvö barna- unglingaherbergi

.

Lerkihlíð 7

Verð : 69,0 millj.

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

Samtals er eignin skráð 184,3 fm 

þarf af bílskúr 28,4 fm 

Stórar bjartar stofur þaðan er mikið útsýni 

Fjögur góð svefnherbergi 

Tvennar svalir 

Vinsæl staðsetning

.

Bræðraborgarstígur  15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:30

5 herbergja íbúð á 1. hæð 

4 svefnherbergi 

Svalir

Snyrtileg sameign

.  

Hraunbær 68

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:45-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 94,8 fm 

4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi  

Eldhús, stofa og borðstofa mynda eitt rými 

Suður svalir Endurnýjað baðherbergi

.

Skólavörðustígur 16-A 

Verð : 44,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan.. kl.17:30-18:00

Mjög vel skipulögð íbúð á besta stað í  
góðu lyftuhúsi við miðjan Skólavörðustíg 

3ja herbergja 67,1 fm

Góðar baksvalir 

Tækifæri á útleigu til ferðamanna 

Góð staðsetning við eina af  
vinsælustu götum Reykjavíkur

.

Garðaflöt 27

Verð : 69,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Fallegt einbýlishús á einni hæð stærð 171,5 fm 

Stór lóð 805,0 fm Stofur bjartar með stórum gluggum 

Þrjú svefnherbergi (á teikningu fjögur) 

Fjölskylduvænt og hús Frábær staðsetning, 

(börn þurfa ekki að fara yfir stofnbraut í skóla)

.

Ægisgata 10

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 

Jarðhæð og kjallari 

Þrjú svefnherbergi 

Mikil lofthæð 

Skráð á booking.com 

Möguleiki á frábærri ávöxtun

.

Kópavogsbraut 3

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 62,7 fm íbúð á þriðju hæð 

Laus fljótlega, svalir til suðurs 

Sameiginlegt þvottahús er í kjallara 

auk sérgeymslu

.  

Grettisgata 86

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð 71 fm 2ja herb. 

Húsið mikið endurnýjað 

Eldhús opið að hluta inn í stofu 

Rúmgott svefnherbergi 

Góð staðsetning

.  

Sævargarðar 5

Verð : 83,5  millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan.. kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 192 fm einbýli á einni hæð með 

tvöföldum bílskúr Glæsileg lóð með hita í 

aðkomu, sólpöllum og gróðurhúsi Ytra byrði 

og lóð mikið endurnýjuð Fallegt sérbýli á einni 

hæð með góða viðhaldssögu 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 
með sjávarútsýni. Góð aukaíbúð með sér 
inngangi og fjögur rúmgóð svefnherbergi. 

Húsið stendur á eignarlóð og er elsti hluti 
þess steinbær frá 1882. 

Skemmtileg sólstofa með vínvið í loftinu. 

Frábær staðsetning í miðborginni, 
nálægt gömlu höfninni og Granda með 
fjölbreyttum verslunum og veitingastöðum 

Eign sem leynir á sér, sjón er sögu ríkari

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.16:30-17:15

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rekstrarleyfi f. gistingu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.  

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:30-18:00

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 Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.  

 Bogahlíð 4

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.17:30-18:00

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1 hæð með 

stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bókaðu skoðun:

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

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

Laugavegur 17-19

Nánari upplýsingar veita:

Stórglæsilegar lúxusíbúðir í einstökum endurgerðum 
fjölbýlum staðsettar við nýja Hljómalindarreitinn.   

Í hvoru húsi eru 5 íbúðir sem er 2ja-3ja herb.
Stæði í bílgeymslu fylgir hverri íbúð.   
Sérhannaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergjum.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar strax. 

64,6 millj.Verð frá:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is
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Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulögð 92,4 fm 3 til 4 herbergja 

íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu húsi á þessum 

vinsæla stað 

Mjög fallegt útsýni 

.

Álftamýri 4

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.17:15-18:00

Mjög snyrtileg og vel skipulögð 105,2 fm 

3-4ra herbergja íbúð á 4 efstu hæð ásamt 

20,9 fm bílskúr, samtals : 126,1fm 

Suður svalir

.

Melhæð 2

Verð : 82,5 millj.

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

Vel hannað 206 fm einbýli á hornlóð 

Húsið er að mestu leyti á einni hæð 

Svefnherbergi með sér snyrtingu á efri hæð 

Rúmgóður bílskúr og þvottahús baka til 

Eldhús og glerskáli þaðan sem útg er á sólpall 

Tvö barna- unglingaherbergi

.

Lerkihlíð 7

Verð : 69,0 millj.

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

Samtals er eignin skráð 184,3 fm 

þarf af bílskúr 28,4 fm 

Stórar bjartar stofur þaðan er mikið útsýni 

Fjögur góð svefnherbergi 

Tvennar svalir 

Vinsæl staðsetning

.

Bræðraborgarstígur  15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:30

5 herbergja íbúð á 1. hæð 

4 svefnherbergi 

Svalir

Snyrtileg sameign

.  

Hraunbær 68

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:45-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð 94,8 fm 

4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi  

Eldhús, stofa og borðstofa mynda eitt rými 

Suður svalir Endurnýjað baðherbergi

.

Skólavörðustígur 16-A 

Verð : 44,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan.. kl.17:30-18:00

Mjög vel skipulögð íbúð á besta stað í  
góðu lyftuhúsi við miðjan Skólavörðustíg 

3ja herbergja 67,1 fm

Góðar baksvalir 

Tækifæri á útleigu til ferðamanna 

Góð staðsetning við eina af  
vinsælustu götum Reykjavíkur

.

Garðaflöt 27

Verð : 69,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Fallegt einbýlishús á einni hæð stærð 171,5 fm 

Stór lóð 805,0 fm Stofur bjartar með stórum gluggum 

Þrjú svefnherbergi (á teikningu fjögur) 

Fjölskylduvænt og hús Frábær staðsetning, 

(börn þurfa ekki að fara yfir stofnbraut í skóla)

.

Ægisgata 10

Verð : 62,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 

Jarðhæð og kjallari 

Þrjú svefnherbergi 

Mikil lofthæð 

Skráð á booking.com 

Möguleiki á frábærri ávöxtun

.

Kópavogsbraut 3

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 62,7 fm íbúð á þriðju hæð 

Laus fljótlega, svalir til suðurs 

Sameiginlegt þvottahús er í kjallara 

auk sérgeymslu

.  

Grettisgata 86

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:00-17:45

Björt og rúmgóð 71 fm 2ja herb. 

Húsið mikið endurnýjað 

Eldhús opið að hluta inn í stofu 

Rúmgott svefnherbergi 

Góð staðsetning

.  

Sævargarðar 5

Verð : 83,5  millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan.. kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 192 fm einbýli á einni hæð með 

tvöföldum bílskúr Glæsileg lóð með hita í 

aðkomu, sólpöllum og gróðurhúsi Ytra byrði 

og lóð mikið endurnýjuð Fallegt sérbýli á einni 

hæð með góða viðhaldssögu 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 
með sjávarútsýni. Góð aukaíbúð með sér 
inngangi og fjögur rúmgóð svefnherbergi. 

Húsið stendur á eignarlóð og er elsti hluti 
þess steinbær frá 1882. 

Skemmtileg sólstofa með vínvið í loftinu. 

Frábær staðsetning í miðborginni, 
nálægt gömlu höfninni og Granda með 
fjölbreyttum verslunum og veitingastöðum 

Eign sem leynir á sér, sjón er sögu ríkari

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.16:30-17:15

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Rekstrarleyfi f. gistingu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.  

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 17.jan. kl.17:30-18:00

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 Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

.  

 Bogahlíð 4

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 16.jan. kl.17:30-18:00

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1 hæð með 

stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bókaðu skoðun:

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

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

Laugavegur 17-19

Nánari upplýsingar veita:

Stórglæsilegar lúxusíbúðir í einstökum endurgerðum 
fjölbýlum staðsettar við nýja Hljómalindarreitinn.   

Í hvoru húsi eru 5 íbúðir sem er 2ja-3ja herb.
Stæði í bílgeymslu fylgir hverri íbúð.   
Sérhannaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergjum.  
Íbúðirnar skilast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar strax. 

64,6 millj.Verð frá:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is
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Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Góður fjárfestingarkostur 

Húsnæðið er með leigusamning

Reykjavíkurvegur 66 

34,9 millj.

207 fm iðnaðarbil milli Rvk og Mosó 

157 fm auk 50 fm millilofts 

Innkeyrsluhurð með 4,5 m hæð 

Afgirt lóð

Desjamýri

Verð : 40,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög vel skipulögð 131,6 fm 

5 herbergja íbúð á 6. og 7. hæð (efstu) 

ásamt 25 fm bílskúr

Samtals : 156,6 fm 

Krummahólar

Verð : 41,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög rúmgóð 166,7 fm 10 herbergja íbúð 
á 2 hæðum ásamt risi og 32 fm bílskúr, 
samtals : 198,7 fm 
Íbúðin er í herbergja leigu 
en bílskúrinn er í skammtímaleigu

Leifsgata  

Verð : 71,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja 

risíbúð ásamt 19,2 fm bílskúr, 

samtals : 114,1fm 

Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Sogavegur 

Verð : 44,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 155,9 fm 

6 herbergja endaíbúð sem skiptist í efri hæð 

og ris með sérinngangi 

Suðursvalir 

Eignin er laus

Lindasmári 

Verð : 52,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulögð 89,4 fm 3 herbergja efri sérhæð 

með sameiginlegum inngangi 

Stór og björt stofa og borðstofa 

Vestur svalir 

  Eignin er laus strax

Njálsgata

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 98,5fm 4ra herbergja íbúð 
í kjallara á þessum vinsæla stað 
Eignin er mjög mikið endurnýjuð 
Innréttingar og skápar endurnýjaðir 
Sérinngangur 
Eignin getur losnað fljótlega 

Nesvegur 

Verð : 42,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulögð 100,3 fm 

4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

Sérinngangur 

Eignin er laus strax 

Kaldakinn - Hafnarfj.

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nýlegt glæsilegt 178,6 fm hús á 2 hæðum 
í landi Illagils við Hestvík, 
skammt frá Nesjavöllum, 
35 km frá Reykjavík (Nesjavallaleið) 
Húsið er einstaklega vel staðsett með vægast 
sagt frábæru útsýni út á Þingvallavatn

Illagil Þingvöllum 

Verð : 69,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Iðnaðar- og skrifst. húsnæði, alls 300 fm 

Neðri hæð 230 fm, efri hæð 70 fm 

Gott bílaplan fyrir framan hús 

4 metra lofthæð

Vagnhöfði 9

Til leigu 
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Iðnaðarhúsnæði skiptist í 3 innkeyrslubil 

Stærð bilana er um 550 fm að gólffleti 

Húsnæðið er laust strax 

Smiðjuvegur 14

Verð :105,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Vandað 525 fm lagerhúsnæði 

4 metra lofthæð og aðkoma góð 

Laust strax 

Vatnagarðar

Til leigu
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust til afhendingar

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð 

Stærð 101,3 fm 

Frábær staðsetning 

Hús nýlega viðgert að utan

Sólvallagata 74

Verð : 48,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm 

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar 

Gott aðgengi og bílastæði 

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Hamraborg 1-3
200 Kópavogur

Góða 267,8 fm skrifstofuhæð í fallegu og endurnýjuðu húsi 

Um er að ræða alla hæðina og eignin skráð 267,8 fm 

Eignin er öll í leigu með hefðbundnum uppsagarfresti 

64,9 milljónirVerð :

Bókaðu skoðun:

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

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

Fasteign og rekstur, fullbúið gistiheimili og 
veitingahúsi í Búðardal
Veitingasalur rúmar 40-50 manns í sæti, bar, 
fullbúið og vel tækjum búið eldhús
9 herbergi með gistirými fyrir 19 manns
Áhugavert tækifæri

Dalbraut Búðardal

Tilboð óskast
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Tvær fasteignir sem skráðar eru  
samtals 365,5 fm
Verslunar og skrifstofu rými sem er 253 fm 
Vörugeymsla sem er 112 fm 
Áður var rekin verslun og þjónusta í húsunum

Minni-Borgir í Grímsnesi

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Veitingahúsið Ferstikluskáli í Hvalfirði 

Fasteignin stendur á 3 hektara landi 

Tæki og búnað til rekstur fylgja með 

Miklir möguleikar fyrir duglega aðila 

Ferstikla í Hvalfirði 

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Til leigu

.

Garðatorg 2a og 2b

Verð frá: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
alla daga i vikunni klukkan 18:00-18:30

Glæsilegar 99,8 - 195 fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Bókaðu skoðun:

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

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

leitar að ...
Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða 
Smárahverfi, 
má vera á einni eða tveimur hæðum.  
Bein kaup eða skipti á 4ra herbergja íbúð  
í Lindahverfinu

Einbýli, eða sérbýli í 200,201 eða 210, 
verð að 85 milljónir.

3-4ra herbergja íbúð
í Linda eða Salahverfi Kópavogi

3-4ra herbergja íbúð  
í Akrahverfi Garðabæ, 
rúmur afhendingartími getur verið í boði.

Góðri íbúð á jarðhæð 
4-5 svefnherbergi, í barnvænu hverfi.

Tveggja herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu að 27 milljónum

Bókaðu skoðun:

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

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

3-4 herbergja rúmgóð íbúð  
með bílageymslu vestan Elliðaáa þó  
ekki í 101. Kjörstærð á bilinu 130-170 fm  
og 3-4 herbergja

3-4 herbergja í póstnúmeri 105
Kostur ef íbúðin er með útsýni.  
Verð allt að 50 milljónir

Einbýli á einni hæð í Foldahverfi
Verð allt að 80 milljónir.  
Engir fyrirvara um sölu

Rað- eða parhús í Norðlingaholti
Verður að vera með 4-5 svefnherbergjum
Verð allt að 70  milljónir

2-3 herbergja íbúð Breiðholti
Afhending samkomulag. Bein kaup 

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara  
í Hvassaleiti, Árskógum eða Hæðargarði
 
Eign á 50 millj í Fossvogi

3ja herb.íbúð á jarðhæð,  
ca 45-49 millj í Reykjavík.

2-3ja herb íbúð í Kópavogi á 30 millj.

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli  
í Öndverðarnesi eða Kiðjabergi.

Jörð með húsi og góðu plássi fyrir hesta

Eign á 40 millj  
í Safamýri, Álftamýri eða Háaleitisbraut
 
Atvinnuhúsnæði að stærðinni 1000 fm á 
höfuðborgarsvæðinu

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

Raðhúsi eða parhúsi á einni hæð  
með bílskúr 
í Hafnarfirði, Kópavogi eða Garðabæ.

Nýlegri íbúð í lyftuhúsi í Garðabæ  
eða Kópavogi 
með 2-3 svefnherbergjum og stæði  
í bílageymslu, skilyrði er stór stofa  
og gott útsýni.

Sérhæð í Kópavogi með útgengi í garð, 
3-4 svefnherbergi og bílskúr skilyrði, má 
þarfnast lagfæringa.

Einbýli í Kópavogi með aukaíbúð og bílskúr, 
allt að 65M.

Raðhús í Seljahverfi, 
helst með aukaíbúð, ákveðnir kaupendur 

3-4ra herbergja íbúð miðsvæðis  
á höfuðborgarsvæðinu,  
Verð max 37M., bílakjallari kostur.

2-3ja herbergja íbúð 
í póstnúmerum 104 - 105 -108 - 200,  
verð Max 35M.

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

3ja herb íbúð v. Hvassaleiti 56-58,  
ákveðinn kaupandi. 

Einbýli í Höfðahverfi Mosfellsbæjar 
eða í grennd v. Lágafellsskóla. 
 
Hæð eða raðhús með 
a.m.k. þremur svefnherbergjum í 
vesturhluta Kópavogs 45-55 millj.  

Sérbýli í Foldahverfi Grafarvogs  
m. 5 svefnherbergjum og helst aukaíbúð.  
Skipti á minni eign í Foldunum mögulegt.   

Hæð, rað- eða parhús m. bílskúr  
í grennd v. Laugardalinn.  

Hef kaupendur að 2ja herb íbúðum 
á höfuðborgarsvæðinu.  
 
Vaxandi eftirspurn um sumarhús 
á suður- og vesturlandi.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

3 herbergja íbúð í Árbæ/ Ártúnsholti.

Einbýlishús í Ártúnsholti fyrir ákveðin aðila.

Einbýlishús í Seláshverfi í Árbæ.

Einbýli / Par/Raðhús í Kópavogi.  
Verð að 75 millj.

2 herbergja íbúð á stór Reykjavíkursv. 
Verð að 30 millj.

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Glæsilegt sumarhús á útsýnisstað við Úlfljótsvatn.
Stærð 205,2 fm á 10.291 fm eignarlóð. Húsið skiptið 
í 127,6 fm hæð og 77,6 fm kjallara með 2.10 lofthæð.
Húsið er timbur, byggt á staðnum en kjallari er 
staðsteyptur. Umleikis húsið eru 200 fm af pöllum 
með skjólgirðingum á steyptum sökklum, stór heitur 
SPA pottur. Einstakt útsýni og mikil náttúrufegurð 
á þessu fallega svæði

Brekkur 10

Verð : 54,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Góður fjárfestingarkostur 

Húsnæðið er með leigusamning

Reykjavíkurvegur 66 

34,9 millj.

207 fm iðnaðarbil milli Rvk og Mosó 

157 fm auk 50 fm millilofts 

Innkeyrsluhurð með 4,5 m hæð 

Afgirt lóð

Desjamýri

Verð : 40,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Vel staðsett og glæsilegt gistiheimili / heimagisting 
í Reykjanesbæ. Eignin er skráð 213,7 fm en töluvert 
er af óskráðum fermetrum, ma í risi og kjallara 
Sex svefnherbergi eru í húsinu. Glæsileg lóð með 
fallegum gróðri, heitum potti og afgirtri verönd. 
Framúrskarandi einkunn á Bookingcom og 
Tripadvisor og því fylgir eigninni mikil viðskiptavild.

 Sjávargata 28

Verð : 61,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög vel skipulögð 131,6 fm 

5 herbergja íbúð á 6. og 7. hæð (efstu) 

ásamt 25 fm bílskúr

Samtals : 156,6 fm 

Krummahólar

Verð : 41,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög rúmgóð 166,7 fm 10 herbergja íbúð 
á 2 hæðum ásamt risi og 32 fm bílskúr, 
samtals : 198,7 fm 
Íbúðin er í herbergja leigu 
en bílskúrinn er í skammtímaleigu

Leifsgata  

Verð : 71,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 94,9 fm 4ra herbergja 

risíbúð ásamt 19,2 fm bílskúr, 

samtals : 114,1fm 

Endurnýjað eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Sogavegur 

Verð : 44,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 155,9 fm 

6 herbergja endaíbúð sem skiptist í efri hæð 

og ris með sérinngangi 

Suðursvalir 

Eignin er laus

Lindasmári 

Verð : 52,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulögð 89,4 fm 3 herbergja efri sérhæð 

með sameiginlegum inngangi 

Stór og björt stofa og borðstofa 

Vestur svalir 

  Eignin er laus strax

Njálsgata

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

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 98,5fm 4ra herbergja íbúð 
í kjallara á þessum vinsæla stað 
Eignin er mjög mikið endurnýjuð 
Innréttingar og skápar endurnýjaðir 
Sérinngangur 
Eignin getur losnað fljótlega 

Nesvegur 

Verð : 42,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulögð 100,3 fm 

4ra herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi 

Sérinngangur 

Eignin er laus strax 

Kaldakinn - Hafnarfj.

Verð : 36,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Nýlegt glæsilegt 178,6 fm hús á 2 hæðum 
í landi Illagils við Hestvík, 
skammt frá Nesjavöllum, 
35 km frá Reykjavík (Nesjavallaleið) 
Húsið er einstaklega vel staðsett með vægast 
sagt frábæru útsýni út á Þingvallavatn

Illagil Þingvöllum 

Verð : 69,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Iðnaðar- og skrifst. húsnæði, alls 300 fm 

Neðri hæð 230 fm, efri hæð 70 fm 

Gott bílaplan fyrir framan hús 

4 metra lofthæð

Vagnhöfði 9

Til leigu 
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Iðnaðarhúsnæði skiptist í 3 innkeyrslubil 

Stærð bilana er um 550 fm að gólffleti 

Húsnæðið er laust strax 

Smiðjuvegur 14

Verð :105,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Vandað 525 fm lagerhúsnæði 

4 metra lofthæð og aðkoma góð 

Laust strax 

Vatnagarðar

Til leigu
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Tvær skrifstofur á 4 og 5 hæð til útleigu

Alls 211 fm í þessu fallega húsi í miðbænum

Lyfta er í húsinu

Eldhúsaðstaða og snyrting fylgir hvoru rými

Laust til afhendingar

Austurstræti

Leiga
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Falleg 4ra herbergja Íbúð á 2 hæð 

Stærð 101,3 fm 

Frábær staðsetning 

Hús nýlega viðgert að utan

Sólvallagata 74

Verð : 48,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð efst á Hverfisgötu

Eignin er 111 fm 

Staðsett á horni Hverfisgötu og Snorrabrautar 

Gott aðgengi og bílastæði 

Hverfisgata 105

Verð : 32,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Hamraborg 1-3
200 Kópavogur

Góða 267,8 fm skrifstofuhæð í fallegu og endurnýjuðu húsi 

Um er að ræða alla hæðina og eignin skráð 267,8 fm 

Eignin er öll í leigu með hefðbundnum uppsagarfresti 

64,9 milljónirVerð :

Bókaðu skoðun:

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

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

Fasteign og rekstur, fullbúið gistiheimili og 
veitingahúsi í Búðardal
Veitingasalur rúmar 40-50 manns í sæti, bar, 
fullbúið og vel tækjum búið eldhús
9 herbergi með gistirými fyrir 19 manns
Áhugavert tækifæri

Dalbraut Búðardal

Tilboð óskast
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Tvær fasteignir sem skráðar eru  
samtals 365,5 fm
Verslunar og skrifstofu rými sem er 253 fm 
Vörugeymsla sem er 112 fm 
Áður var rekin verslun og þjónusta í húsunum

Minni-Borgir í Grímsnesi

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Veitingahúsið Ferstikluskáli í Hvalfirði 

Fasteignin stendur á 3 hektara landi 

Tæki og búnað til rekstur fylgja með 

Miklir möguleikar fyrir duglega aðila 

Ferstikla í Hvalfirði 

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Tilboð óskast
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Til leigu

.

Garðatorg 2a og 2b

Verð frá: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS
alla daga i vikunni klukkan 18:00-18:30

Glæsilegar 99,8 - 195 fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Bókaðu skoðun:

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

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

leitar að ...
Rað eða parhúsi í Linda, Sala eða 
Smárahverfi, 
má vera á einni eða tveimur hæðum.  
Bein kaup eða skipti á 4ra herbergja íbúð  
í Lindahverfinu

Einbýli, eða sérbýli í 200,201 eða 210, 
verð að 85 milljónir.

3-4ra herbergja íbúð
í Linda eða Salahverfi Kópavogi

3-4ra herbergja íbúð  
í Akrahverfi Garðabæ, 
rúmur afhendingartími getur verið í boði.

Góðri íbúð á jarðhæð 
4-5 svefnherbergi, í barnvænu hverfi.

Tveggja herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu að 27 milljónum

Bókaðu skoðun:

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

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

3-4 herbergja rúmgóð íbúð  
með bílageymslu vestan Elliðaáa þó  
ekki í 101. Kjörstærð á bilinu 130-170 fm  
og 3-4 herbergja

3-4 herbergja í póstnúmeri 105
Kostur ef íbúðin er með útsýni.  
Verð allt að 50 milljónir

Einbýli á einni hæð í Foldahverfi
Verð allt að 80 milljónir.  
Engir fyrirvara um sölu

Rað- eða parhús í Norðlingaholti
Verður að vera með 4-5 svefnherbergjum
Verð allt að 70  milljónir

2-3 herbergja íbúð Breiðholti
Afhending samkomulag. Bein kaup 

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

2-3ja herbergja íbúð fyrir eldri borgara  
í Hvassaleiti, Árskógum eða Hæðargarði
 
Eign á 50 millj í Fossvogi

3ja herb.íbúð á jarðhæð,  
ca 45-49 millj í Reykjavík.

2-3ja herb íbúð í Kópavogi á 30 millj.

Sumarhúsi í nágrenni við golfvelli  
í Öndverðarnesi eða Kiðjabergi.

Jörð með húsi og góðu plássi fyrir hesta

Eign á 40 millj  
í Safamýri, Álftamýri eða Háaleitisbraut
 
Atvinnuhúsnæði að stærðinni 1000 fm á 
höfuðborgarsvæðinu

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

Raðhúsi eða parhúsi á einni hæð  
með bílskúr 
í Hafnarfirði, Kópavogi eða Garðabæ.

Nýlegri íbúð í lyftuhúsi í Garðabæ  
eða Kópavogi 
með 2-3 svefnherbergjum og stæði  
í bílageymslu, skilyrði er stór stofa  
og gott útsýni.

Sérhæð í Kópavogi með útgengi í garð, 
3-4 svefnherbergi og bílskúr skilyrði, má 
þarfnast lagfæringa.

Einbýli í Kópavogi með aukaíbúð og bílskúr, 
allt að 65M.

Raðhús í Seljahverfi, 
helst með aukaíbúð, ákveðnir kaupendur 

3-4ra herbergja íbúð miðsvæðis  
á höfuðborgarsvæðinu,  
Verð max 37M., bílakjallari kostur.

2-3ja herbergja íbúð 
í póstnúmerum 104 - 105 -108 - 200,  
verð Max 35M.

Allar nánari upplýsingar veita:

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

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

3ja herb íbúð v. Hvassaleiti 56-58,  
ákveðinn kaupandi. 

Einbýli í Höfðahverfi Mosfellsbæjar 
eða í grennd v. Lágafellsskóla. 
 
Hæð eða raðhús með 
a.m.k. þremur svefnherbergjum í 
vesturhluta Kópavogs 45-55 millj.  

Sérbýli í Foldahverfi Grafarvogs  
m. 5 svefnherbergjum og helst aukaíbúð.  
Skipti á minni eign í Foldunum mögulegt.   

Hæð, rað- eða parhús m. bílskúr  
í grennd v. Laugardalinn.  

Hef kaupendur að 2ja herb íbúðum 
á höfuðborgarsvæðinu.  
 
Vaxandi eftirspurn um sumarhús 
á suður- og vesturlandi.

Nánari upplýsingar veitir:  

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

3 herbergja íbúð í Árbæ/ Ártúnsholti.

Einbýlishús í Ártúnsholti fyrir ákveðin aðila.

Einbýlishús í Seláshverfi í Árbæ.

Einbýli / Par/Raðhús í Kópavogi.  
Verð að 75 millj.

2 herbergja íbúð á stór Reykjavíkursv. 
Verð að 30 millj.

Allar nánari upplýsingar veita:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181
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STÓRHOLT 20
• 105 Rvk.  
• 3ja. herb. 
• Aukaherbergi í kjallara
  sem hægt er að leigja út.
• Útleigumöguleiki  
Verð 42,5 millj. 

LANGALÍNA 24
• 210 Gbæ. Sjáland. 
• 150 fm. 4ra herb.  
• Stæði í bílageymslu.
• Óhindrað sjávarútsýni.
• Stórglæsilegar innrétt- 
   ingar og hurðar. 
Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30  

FURUGRUND 76
• 200 Kóp.  
• 3ja herb. 76,8 fm. 
• Góð svefnherbergi.  
• Verð 33,9 millj. 
Opið hús þriðjudag frá 
kl. 17:00 til 17:30  

SKÓGARÁS 3
• 110  Rvk. 
• 4ra herb. 
• 107,7 fm. 
• 2. hæð. 
• Verð 39,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 18:00 til 18:30 

TJARNARBRAUT
• 260 Rey. 
• Gistiheimili. 
• 1604 fm. 
• Tilbúið að utan en
  óinnréttað.

GISTIHEIMILI

ÚTLEIGUMÖGULEIKI

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
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Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

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

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 

LUNDUR 25
NÝBYGGING

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 bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11 
hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg 
hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timbur-
veröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 25 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 25 í Fossvogsdal í 11 íbúð fjölbýlishúsi. Húsið er 5 
hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 111  til 179 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg 
hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  eða stórum 
timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LUNDUR 5LANGALÍNA 20-26
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

Langar þig til að reka hótel í fjölförnu bæjarfélagi?
Til leigu er mjög fallegt og hlýlegt hótel á norðurlandi. Um er að ræða fallega 
eign í  fjölförnu  bæjarfélagi sem hefur vaxið mikið á síðastliðnum árum. 
Starfsemin er allt árið um kring og býður upp á mikla möguleika. 

Hótelið er í toppstandi og telur 26 herbergi, ásamt öðrum salarkynnum, m.a. 
aðstöðu fyrir morgunverð, veislur, bar ofl.
Töluverðir stækkunarmöguleikar fyrir hendi. 
Húsnæði fyrir starfsfólk er til staðar.

Aðeins koma til greina traustir leigjendur sem geta sýnt fram á þekkingu í  
sambærilegum rekstri og sett fram tryggingu fyrir efndum á leigugreiðslum 
og rekstri. Eigandi er tilbúinn til þess að vinna náið með eigendum í markaðs
setningu. Einnig kemur til greina að leigja reksturinn með möguleika á kaupum 
innan tiltekins tíma.

Nánari upplýsingar veitir Heimir Bergmann eingöngu á skrifstofu  
Lögheimilis ehf. eða í síma 552-3600. logheimili.is



450 Fasteignasala ehf.    |    450.is    |    450@450.is    |    Sími: 450 0000    |    Engjateigur 9, 105 Reykjavík

Árni Sigurgeirsson
Framkvæmdarstjóri

arni@450.is
692 7203

Erlendur Davíðsson
Löggiltur 

fasteignasali

erlendur@450.is
897 0199

Baldur Jezorski
Aðstoðarmaður

fasteignasala

baldur@450.is
776 0615

Bárður Hreinn Tryggvason
Aðstoðarmaður

fasteignasala

bardur@450.is
896 5221

Hafdís Sveinbjörnsdóttir
Skrifstofustjóri

hafdis@450.is
778 8900

Kristberg Snjólfsson
Aðstoðarmaður

fasteignasala

ks@450.is
892 1931

Páll Heiðar Pálsson

Velkominn 
til starfa

Páll Heiðar Pálsson er í námi til löggildingar fasteignasala 
og er skilgreindur í lögunum sem aðstoðarmaður 
fasteignasala. Páll starfar á grundvelli undanþáguákvæða 
um starfsheimild nemenda sbr. a liðar 8. gr. laga nr. 
70/2015. Páll Heiðar Pálsson starfar á ábyrgð Erlends 
Davíðssonar löggilts fasteignasala.

Páll Heiðar Pálsson er aðstoðarmaður fasteignasala 
hjá 450 Fasteignasölu. Páll hefur starfað við sölu 
fasteigna og fyrirtækja í nærri 12 ár bæði á Íslandi 
og erlendis. 

Páll er stoltur af þeim fjölda meðmæla sem hann 
hefur fengið frá viðskiptavinum fyrir störf sín á 
fasteignamarkaðnum. Páll leggur hart að sér til að 
ná sem bestum árangri fyrir bæði kaupendur og 
seljendur.

Sími: 775 4000
Netfang: palli@450.is



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

 

Frí myndataka 

Sanngjörn söluþóknunFrí skráning og gagnaö�un

Enginn kostnaður ef seljandi
hættir við sölu

1

2

3

4

HÆGT AÐ SELJA MEÐ FYRIRVARA UM AÐ KAUP TAKIST Á ANNARRI EIGN
MU

NI
Ð!

Geir Sigurðsson  s: 655-9000 
löggiltur fasteignasali

Aðalsteinn Steinþórsson   s: 896-5865
aðstoðarmaður fasteignasala

Síðumúla 33 - 108 Rvk - 537-9000 - husasalan.is - husasalan@husasalan.is

KLETTÁS 14
ENDARAÐHÚS - GARÐABÆ - 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15.30 - 17

Í einkasölu fallegt
nýlegt endarað-
hús á 2 hæðum
með innbyggðum
bílskúr á þessum
vinsæla stað.
Stofur með hurð
út á stóra vestur-
verönd, eldhús
með búri/geymslu
innaf, gestasnyrt-
ing, baðherb.

sjónvarpshol og 3 herbergi. Á gólfum eru parket og flísar.
Vestursvalir með glæsilegu útsýni. Botnlangagata. Hiti í stétt
og bílaplani. Laust fljótlega. SKIPTI ATH. Á ÓDÝRARI EIGN.
Verð 47,9 millj. 

Verið velkomin. 
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2jaLAUGARNESVEGUR 114

LAUGARNESVEGUR 76 4ra

HÖFUM KAUPANDA  AÐ 2 - 3JA  HERB ÍB.  Í GARÐABÆ
HÖFUM KAUPANDA AÐ EINBÝLI/ RAÐHÚSI Í GARÐABÆ 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

Glæsileg og mikið ENDURNÝJUÐ 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með 
SJÁVAR-ÚTSÝNI. Rólegt hverfi nálægt Laugardalnum. Stofa með stórum vestur 
svölum, rúmgott svefnh., eldhús með nýl. keramikhelluborði, vandað baðherb. 
m. l.f. þvottavél. Gegnheilt parket. Góð bílastæði og baklóð. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 19,5 millj. VERIÐ VELKOMIN. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Glæsileg og mjög mikið ENDURNÝJUÐ 
3-4ra herb. íb. á 4. hæð í fjölbýli. Aðeins 
ein íbúð á hæðinni. GLÆSILEGT ÚTSÝNI, 
stutt í miðbæinn. Stofa og borðstofa 
með suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi 
með góðum skápum. Endurnýjað 
baðherbergi með vönduðum flísum. 
Gott eldhús. Gegnheilt parket er á 
gólfum. Góð bílastæði. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 27,2 
millj. VERIÐ VELKOMIN. 

SANDAVAÐ  9 – RVK. 3JA HERB. Á 2. HÆÐ M. BÍLSK.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.30

Glæsileg og björt  rúmlega 100 fm.  3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi 
með sérinngangi af svölum, ásamt stæði í bílskýli. Stofa með suðvestur 
svalir, 2 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús í íb. Parket og 
flísar. Húsið er steinað.  Stutt í leik- og grunnskóla. Laus fljótlega.  
Verð 39,4 millj. Íbúð 206.

OPIÐ HÚS

SÍÐUMÚLA 25    SÍMI   588 5060     FAX  588 5066
Haukur Geir Garðarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • s íMi: 586 8080 • f ax: 586 8081 
www.fast Mos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

235,3 m2 einbýlishús á einni hæð.  eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
forstofu, þvottahús, stofu, sjónvarpsstofu, eldhús, borðstofu, bílskúr og geymslu. V. 79,9 m. 
Opið hús þriðjudaginn 17. janúar frá kl. 17:00 til 17:30

r úmgóð og falleg 143,4 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í 
lyftuhúsi. íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og þrjú 
svefnherbergi, hægt væri að bæta við fjórða herberginu en þá minnkar stofan. s érgeymsla í 
kjallara. f allegar innréttingar og gólfefni. Gólfhiti. V. 48,9 m.

Þrastarhöfði 47 - 270 Mosfellsbær 

Gerplustræti 27, íbúð 201 - 270 Mosfellsbær 

r úmlega fokhelt 160,4 m2 raðhús á einni hæð 
með bílskúr, í byggingu, við vogatungu 72 í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag. Gert ráð fyrir þremur 
svefnherbergjum. V. 44,9 m.

Vogatunga 72 - 270 MosfellsbærVogatunga 62 og 68 - 270 Mos.

 
f okheld 130 m2 raðhús á einni hæð með 
bílskúr.  s kipulag er mjög gott. V. 37,5 m.

Goðatún 19 - 210 Garðabær 

 
229,7 m2 einbýlishús á einni hæð við Goðatún 
19. eignin skiptist í fimm herbergi, forstofu, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, hol, 
eldhús, stofu, sólstofu og bílskúr. V. 58,9 m.

Flétturimi 27 - 112 Reykjavík

 
112,5m2, 4ja herbergja íbúð á fyrstu hæð,ásamt 
bílastæði í bílakjallara í fjölbýlishúsi. eignin er 
skráð 112,5 m2, þar af íbúð 96 m2, geymsla 4m2 og 
bílskúr 12,5 m2(bílastæði í bílakjallara).  V. 37,9 m.

Nökkvavogur 7 - 104 Rvk.

 
9,2 m2, 3ja herbergja íbúð í kjallara. íbúðinskiptist 
í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, hol og baðherb.
s érgeymsla og sameiginlegt þvottahús. V. 29,9 m.

Engihjalli 1 - 200 Kópavogur  

 
62,2 m2, 2ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  
baðherb. er með upprunalegri innréttingu, tækjum 
og flísum. a ð öðru leiti  er búið að fjarlægja allar 
innréttingar, gólfefni og hurðar. Mála alla íbúðina, 
setja nýjar flísar á hol og eldh. og plastparket á 
stofu og herb. V. 24,5 m.

Mjög falleg og mjög mikið endurnýjuð 118,4 
m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi. íbúðin er ný tekin í gegn að innan. 
n ý gólfefni og innréttingar. n ýjar innihurðar. 
n ýjir fataskápar. n ý tæki í eldhúsi. eignin er 
nýmáluð að innan. h úsið lítur vel út að utan og 
er sameign snyrtileg. V. 40,9 m.

Eyrarholt 4 - 220 Hafnarfjörður  

f alleg 182 m2 raðhús á tveimur hæðum. Gott 
skipulag. Á jarðhæð eru 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottaherbergi og fataherbergi. Á 
efri hæðinni er bílskúr, forstofa, geymsla, eldhús 
og stofa. húsin afhendast tilbúin til innréttinga. 
V.53,5 – 54,9  m.

f alleg og rúmgóð 94,2 m2, 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð með timburverönd. eignin skiptist í 
forstofu hol, stofu/borðstofu, fallegt eldhús m/
borðkrók, tvö svefnherbergi,  baðherbergi og 
þvottahús. V. 35,9 m.

Ástu-Sóllijugata 32 og 34 - 270 Mosfellsbær

Kristnibraut 35 - 113 Reykjavík 

302 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. eignin er 
skráð 302 m2, þar af einbýlishús 164 m2, bílskúr 
36 m2 og íbúðarherbergi í kjallara 102 m2. eignin 
skiptist í þrjú herbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahúseldhús, stofu og bílskúr. Kjallarinn er 
fokheldur. V. 43,0 m.

Esjugrund 40 - 116 Kjalarnes

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

  

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00  
f allegt 106,6 m2 raðhús á þremur hæðum. h ellulögð verönd fyrir framan húsið og bakgarður 
með geymsluskúr og gróðurhúsi. f alleg eign byggð árið 1922 á góðum stað þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu.  1. hæð: f orstofa, stofa og eldhús.  2. hæð: s vefnherbergi, hol, geymsla og 
baðherbergi.  Kjallari: r úmgott herbergi, hol, geymsla og baðherbergi. V. 48,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 17. janúar frá kl. 17:00 til 17:30  
140,7 m2, 5 herbergja íbúð á jarðhæð, ásamt bílstæði í bílakjallara í lyftuhúsi. Gott skipulag og 
timburverönd.  f jögur svefnherbergi. V. 49,5 m.

Framnesvegur 26A - 101 Reykjavík

Baugakór 11 - 203 Kópavogur

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus við kaupsamning

OPIÐ HÚS



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
GSM 660 4777

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

AGNES ÝR
STEFÁNSDÓTTIR
Lögfræðingur ML
Skjalagerð

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 847-0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SKÓGARVEGUR 12-14, RVK

ÓLAFUR  663 2508 / HRAFNTINNA 820 4242 

Þriggja herbergja íbúðir á milli 110 og 120 m² og fjögurra herbergja 
í kringum 160 m², allar íbúðir með geymslu og stæði í bílakjallara. 
Afar vel hannaðar íbúðir, fallegar innréttingar frá HTH. 

LINDARGATA 37, 101 RVK     57M

OPIÐ HÚS mánudaginn  16. jan. kl. 16:30-17:00. 3ja herb. íbúð á 2. 
hæð til suðvesturs. Íbúð merkt 14-0201 - samtals 97,7 m². Svalir 11,8 
m². Stæði í bílskýli merkt 16-B-22. Eignin er laus til afhendingar. 

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

OPIÐ HÚS

NJÁLSGATA 52, 101 REYKJAVÍK 64,9M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

Fallegt 124,8 m² parhús/raðhús. Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
og og hefur verið vel við haldið. Eignin  er á þremur hæðum.

HAMRABORG 11, 200 KÓP – SKRIFSTOFURÝMI LEIGU

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

Vandað skrifstofurými á efstu hæð í Hamraborg, samtals 
345 m². Rúmgóðar skrifstofur, kennslusalur, móttökuborð og 
starfsmannaaðstaða. Tölvulagnir til staðar. 

MARKARVEGUR 1, FOSSVOGI – 108 RVK 114M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

422,4 m² einbýlishús á þremur hæðum á góðum stað í Fossvogi. Stór 
afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til suðurs. Frístandandi bílskúr á 
lóð. Aukaíbúð á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

BÓKIÐ SKOÐUN

SELJAVEGUR 29, 101 REYKJAVÍK 42.5M

Fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð sem er samkvæmt samþykktum 
teikningum 86.6 fm.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON  / 660 4777

TJALDHÓLAR 4 – 800 SELFOSS 51.5M

GUÐMUNDUR VALTÝSSON / 865 3022

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  17.jan. kl. 17:30-18:00. 
Glæsilegt 173,5 fm einbýlishús með 34.9 fm sambyggðum bílskúr 
samtals 208,4 fm byggt árið 2005 á vinsælum stað á Selfossi

OPIÐ HÚS

VALLAKÓR 2, 203 KÓPAVOGUR 44.5M / 44.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 16. jan. kl. 17:30-18:00. 1Tvær íbúðir á 3. 
og 6. hæð, 123,8 og 123,4 m2. við Vallakór 2, í vönduðu 52 íbúða 
fjölbýlishúsi á frábærum stað í Kórahverfinu. 

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON  / 660 4777

OPIÐ HÚS

VOGATUNGA 84, 270 MOSFELLSBÆR 41,9M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

Vel hannað 161,1m² endaraðhús með innbyggðum bílskúr. Aukin 
lofthæð. Gott skipulag. Rúmgóður pallur sem snýr í suðurátt. Góð 
staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu og skóla.

LOGAFOLD 68, GRAFARVOGI - 112 RVK 109M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

435,2m² einbýli á besta stað í Grafarvogi. Í húsinu eru tvær 
samþykktar íbúðir á tveimur fastanúmerum, efri hæðin 290,6 m²  með 
innbyggðum bílskúr og neðri hæðin 144,6 m² með sér inngangi.

NÝJAR ÍBÚÐIR OG SÉRHÆÐIR

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI Í ÞINGHOLTUNUM

Stakfell fasteignasala er með úrval nýrra íbúða í sölu. Ýmsar staðsetningar og ýmsar stærðir, 
tveggja herbergja, þriggja og fjögurra uppí sérhæðir með bílskúr í grónum hverfum á besta stað. 

Afhendingartímar mismunandi, strax og fram eftir næsta ári.

Fáið allar frekari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 535-1000 eða stakfell@stakfell.is

Frábært tækifæri í Þingholtunu
Tvö samliggjandi hús með samþykktum byggingarrétti ofaná húsin, innréttuð sem leiguíbúðir. Eignin verður afhent með samþykktum 

teikningum af ofanábyggingu og íbúðirnar tilbúnar til útleigu. Verð 160 milljónir

Upplýsingar veitir Ólafur H. Guðgeirsson í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is



Fasteignsalar innan Félags 
fasteignasala eru ávallt 
bundnir lagalegum og sið-
ferðilegum viðmiðum við 

störf sín.
Siðareglur taka oft yfir tilvik 

sem löggjöfin tekur ekki á en 
framkvæmdin hefur leitt í ljós að 
reglur skorti á til verndar kaup-
endum og seljendum fasteigna. 
Siðareglur eru lifandi og taka 
reglulegum breytingum meðan 
langan tíma tekur oft að breyta 
lögum.

Störf fasteignasala eiga að 
grundvallast jafnt á lagalegum 
sem siðferðilegum sjónarmiðum 
ekki síst þar sem fólk er almennt 
með allt sitt undir.

Þegar ný lög voru sett um 
sölu fasteigna um mitt ár 2015 
taldi löggjafinn brýnt að lögfesta 
nokkrar siðareglur. Þar kom fram 
mikilvægt samspil laga og siða-
reglna og órofa tengsl þeirra. Til-

teknar siðareglur höfðu þá verið 
settar af Félagi fasteignasala um 
tilvik sem nauðsyn þótti að tekið 
væri á og tóm var um í löggjöf-
inni.

Þær siðareglur sem Alþingi 
taldi mikilvægt að setja inn í lög 
um sölu fasteigna og inn í lög-
skýringar með lögunum eru:

Fasteignasali skal sitja alla 
fundi þar sem skjöl eru undir-
rituð. Aðstoðarmaður má aldrei 
auglýsa sig með meira áberandi 
hætti en fasteignasali. Fasteigna-
sali einn má veita sérfræðiráð-
gjöf til neytenda. Fasteignasali 
má ekki kaupa eign sjálfur sem 
hann er með til sölumeðferðar.

Um þetta var tóm í löggjöfinni 
áður.

Félag fasteignasala mun áfram 
gæta að því að þegar í ljós er leitt 
að tóm er í löggjöfinni séu siða-
reglur settar til verndar hags-
munum neytenda. Það að lög-

gjafinn lögfesti síðar tilteknar 
siðareglur sýnir glöggt mikilvægi 
þess að siðareglur séu stöðugt 
uppfærðar og lifandi.

Grétar Jónasson hdl
framkvæmdastjóri FF

Siðareglur fasteignasala og 
áhugavert samspil þeirra við lög

Grétar Jónasson hdl, framkvæmda-
stjóri Félags fasteignasala.

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Einstakt og vandað 
einbýlishús í 
Fossvogi

Fasteignasala kynnir:LIND 

Húsið hefur allt verið tekið í gegn og 
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir frá Borg og mikið af auka innréttingum. 
Ljós og ljósahönnun frá Lumex. Granítborð- 
plötur, vönduð tæki, halogenlýsing, arinn í 
stofu. Fallegur garður, tvær verandir, góð skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum potti.

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuherbergi, 
�ögur baðherbergi, þrjár stofur, þ.m.t. 2ja 
herbergja 62 fm íbúð með sérinngangi á 
neðri hæð.

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

STÆRÐ: 502 FM       EINBÝLI       HERB: 11       108 RVK

SÓLTÚN KYNNIR  
ÖRYGGIS- OG ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR

UM ÍBÚÐIRNAR
Nýjar og bjartar tveggja  til fjögurra herbergja 
íbúðir í fimm hæða húsi, að meðaltali um 95 m2 
að stærð, til sölu fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar 
suðursvalir. Stæði í upphitaðri bílageymslu, auk 
þess sem geymsla fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar eru staðsettar í Sóltúni 1–3, beint 
á móti Sóltúni hjúkrunarheimili. Frábær 
staðsetning miðsvæðis og stutt í alla þjónustu  
í nágrenninu.

Kynntu þér íbúðirnar, verðskrá og aðrar 
upplýsingar á  www.soltunibudir.is eða hafðu 
samband við okkur og bókaðu fund.

Sóltún 1 ehf | Laugavegi 182 | 105 Reykjavík  
Sími 563 1440 | soltunibudir@soltunibudir.is | www.soltunibudir.is

PO
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n

Til sölu fyrir 60 ára og eldri  
í Sóltúni 1-3, Reykjavík.  
Verð frá kr. 39.800.000. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA AFHENTAR Í APRÍL 2017

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 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

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

AKRALAND 3 – 108 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 17. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
• Rúmgóð og falleg 3ja herbergja, 99 fm íbúð í Fossvoginum
• Íbúðin er með sérinngangi og er í kjallara.  Hún er ósamþykkt.
• Vel viðhaldið hús og snyrtilegt.  Laus fljótlega !
• V. 36,9 millj  

ÓLAFSGEISLI – 113 RVK
• Einbýlishús á frábærum stað
• Húsið er nánast tilbúið til innréttingar
• Fullbúið að utan með vandaðri klæðningu
• Stærð 233.8 fm með bílskúr
• Gert er ráð fyrir 4 svefnherb. og 2 stofum
• Vönduð eign sem er laus við kaupsamning.
• V. 77,9 millj. 

LAXATUNGA – 270 MOS
• Vel skipulagt 126 fm raðhús
• Eignin er á einni hæð með innb. Bílskúr
• Afhent rúmlega fokheld að innan
• Fullbúið að utan grófjöfnuð lóð
• Afhent við kaupsamning
• V. 37 millj. 

LAUGAVEGUR 5 – 101 RVK
FRÁBÆR STAÐSETTNING
• Endurnýjuð 2ja herb., íbúð í miðbænum
• Íbúð er á 2.hæðum og er nýmáluð
• Gólfflötur íbúðar er ca. 70 fm
• Rúmgott eldhús með ísskáp og uppþ.vél
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 34.9 millj. 

SÖLKUGATA 24 OG 26 - AÐEINS TVÆR EIGNIR EFTIR. 
Verið velkomin í opið hús mánudaginn 16 jan. frá kl. 18:00 til 18.30 
Glæsileg og vel skipulögð 204 fm. 5 herbergja vel hönnuð raðhús með stórbrotnu útsýni, þar af 
góður 26,4 fm. innbyggður bílskúr með góðri innkeyrslu  að Sölkugötu 26 í nýlegu framtíðar 
hverfi Mosfellsbæjar. Eignununum verður skilað fullkláraðuðum að utan. 
V. 70,4 millj. og 70,9 millj.

HRAUNTUNGA 2 
Verið velkomin í opið hús mánudaginn 16 jan. frá kl 17:00 til 17:30
Falleg 4-5 herb. 125,3 fm. þar af 28 fm. góður bílskúr. Eign í snyrtilegu tvíbýlishúsi með fallegum 
velhirtum sameigninlegum garði. Forstofa með fatahengi, 3 svefnherbergi með fataskápum, 
lítið herbergi / skrifstofuaðstaða, snyrtilegt eldhús, rúmgóð stofa / borðstofa, baðherbergi  
með sturtu, þvotta/geymsluherbergi.  
Eign sem vert er að skoða.
V. 38.9 millj.

LAMBASEL 6 – 109 RVK.
• Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. 
• Innbyggður bílskúr 33,9 fm.  
• Óskráð rými er 80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er ca. 320 fm.  
• Uppbygging og skipulag húss er mjög vel úr garði gert.  
• Eignin afhendist fokheld að innan og tilbúinn að utan, lóð verður grófjöfnuð.  
• Afhending janúar / febrúar 2017.
• V. 62,9 millj. 

LAUFENGI 34 – 112 RVK
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 18, JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
• Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi.
• Íbúðin er endaíbúð, alls 107 fm með þvottahús innan íbúðar.  Laus við kaupsamning.
• Frábært fjölskylduhverfi.  Göngufæri í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og fleira.
• V. 39,7 millj  

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

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

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sportage Dísel Sjálfs. Árgerð 
2015, ekinn 58 Þ.KM, Bakkmyndavél, 
ofl. Tilboð 3.990þ Ásett 4.540þ 
Rnr.100899.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 7 
manna.Dísel. Árg 2015, ekinn 69 Þ.km, 
Sjálfsk.Bakkmyndavél ofl. Tilboðsverð 
7.490þ. Rnr.100921.

VW Golf Comfortline Sjálfsk. Árg 
2014, Nýjar 17” álfelgur, Ný vetrar 
og sumardekk, filmur, ofl. Ekinn 65 
Þ.km, Stgr verð 2.590þ.Ásett 2.890 í 
skiptum. Rnr.110343.

MMC Pajero Instyle Dísel 200hö. Árg 
2015, Ekinn 62 Þ.km, Sjálfsk. Sóllúga, 
bakkmyndavél, leður, ofl. Tilboð 
6.900þ. Ásett 7.590þ Rnr.101056.

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201 

Kópavogur
Sími: 554 6700

www.bílagallerí.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar óskast

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann 8682352

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPUlagniR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

VSK uppgjör. Skil á gögnum/miðum til 
RSK. Skattskýrslur. Bókhald. Stofnun 
fyrirtækja. FRAMTALSÞJÓNUSTAN, 
Ármúla 19. Sími 533 1533.

 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

SmiðSKRaFtUR eHF. 

nýSmíði og ViðHald.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

 nudd

nUdd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Sá SímaSPá í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

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

til sölu

Save the Children á ÍslandiSave the 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

VeITINGASTAðUR TIL SöL
Austurlenskur veitingastaður í 
Mosfellsbæ til sölu, vegna skorts á 
starfsfólki uppl á dunadb@gmail.com

 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.

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

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

HEILSA

 Nudd

Thailenskt Heilsunudd hjá Joomjan 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
8923899.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir að 
ráða 2 kokka sem geta eldað asíu mat. 
Uppl. s: 6552849

 Atvinna óskast

Óskum eftir starfsfólki í fullt starf, um er að ræða vakta-
vinnu. Vinsamlega leggið inn umsókn á snaelandvideo.is 
eða hafðið samband við Pétur í síma 693-3777.

We are looking for full-time employees, working on shifts. 
Please provide an application on snaelandvideo.is or contact 
Pétur at telephone 693-3777.

SNÆLAND

til sölu

atvinna

intellecta.is

RÁÐNINGAR
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ein elsta og best tækjum búna innrömmun á 
landinu er til sölu. Innrömmunin, sem hefur 
verið à sama stað í meira en 20 àr, er með mikla 
viðskiptavild og gòða afkomu.Vaxandi fyrirtæki 
með mikla framtíðarmöguleika.

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, lgf, S: 773-4700 
Fyrirtækjasölu Íslands, oskar@atv.is

Rammastúdíó  
Ármúla 20 til sölu!



Zlatan kom sínum 
mönnum til bjargar
fótbolti Mark Zlatans Ibrahimovic 
tryggði Manchester United jafntefli 
gegn Liverpool í stórleik helgarinn-
ar í ensku úrvalsdeildinni. Loka-
tölur urðu 1-1 og hvorugur knatt-
spyrnustjórinn var neitt sérstaklega 
sáttur í leikslok.

James Milner kom Liverpool 
yfir með marki úr vítaspyrnu á 27. 
mínútu eftir að Paul Pogba handlék 
boltann innan vítateigs. Afar klaufa-
legt hjá Frakkanum sem náði sér 
ekki á strik í leiknum. Milner var 
hins vegar öruggur á vítapunkt-
inum og skoraði sitt sjötta mark á 
tímabilinu. Hann hefur skorað úr 
öllum sjö vítaspyrnunum sem hann 
hefur tekið í búningi Liverpool.

United var hættulegri aðilinn í 
fyrri hálfleik en Simon Mignolet  
stóð fyrir sínu í marki Liverpool og 
varði tvisvar vel frá Zlatan og Hen-
rikh Mkhitaryan. Kollegi hans í 
marki United, David De Gea, kom 
svo sínum mönnum til bjargar 
þegar hann varði frá Roberto Firm-
ino í besta færi Liverpool í seinni 
hálfleik. 

Pressa United skilaði á endanum 
jöfnunarmarki. Zlatan skoraði þá 
með skalla í slá og inn úr erfiðri 
stöðu eftir fyrirgjöf Antonios Val-
encia. Þetta var fjórtánda mark 
Zlatans í ensku úrvalsdeildinni í 
vetur. Aðeins Dwight Yorke og Ruud 
van Nistelrooy skoruðu fleiri mörk 
(15) í fyrstu 20 úrvalsdeildarleikjum 
sínum fyrir United.

„Þetta var ekkert sérstaklega 
góður leikur. Við sýndum ekki 
okkar bestu hliðar og það sama á 
við Liverpool,“ sagði José Mour-
inho, stjóri United, eftir leik. Hans 
menn hafa ekki tapað í 12 deildar-
leikjum í röð. Þeir virðast samt vera 
fastir í 6. sæti deildarinnar þar sem 
þeir hafa setið undanfarnar vikur.

 „Þetta var mjög erfitt undir lokin 
þegar þeir fóru að spila löngum 
boltum. Við vonuðumst eftir því að 
hafa heppnina með okkur en svo 
var ekki,“ sagði Jürgen Klopp, stjóri 
Liverpool sem missti Tottenham 
upp fyrir sig í 2. sætið. Bæði Liver-
pool og Spurs eru með 45 stig, sjö 
stigum á eftir toppliði Chelsea. – iþs

Drengjakórinn hans Geirs er að finna taktinn
Strákarnir okkar spiluðu tvo háspennuleiki um helgina. Miðað við færin sem gáfust í leikjunum tveimur er svekkjandi að uppskeran hafi aðeins verið eitt stig. Þetta stig 
gæti þó orðið dýrmætt og strákarnir eiga enn möguleika á því að komast í sextán liða úrslit. Ísland fær núna eins dags hvíld áður en að leiknum gegn Angóla kemur.

Línumaðurinn Arnar Freyr Arnarsson kastar sér inn í teiginn, slær boltann í markið og kemur Íslandi 22-21 yfir undir lokin gegn Túnis. Mark Arnars dugði þó ekki til sigurs því Túnisar jöfnuðu metin mínútu fyrir leikslok og tryggðu sér annað stigið. FréTTAbLAðið/AFP

Zlatan ibrahimovic fagnar jöfnunarmarki sínu gegn Liverpool. nordicPhoTos/geTTy

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 21. umferðar 2016-17

Tottenham - W.b.A. 4-0
Harry Kane 3 (12., 77., 82), Sjálfsmark (26.).

swansea - Arsenal 0-4
Sjálfsmörk 2 (54., 67.), Olivier Giroud (37.), 
Alexis Sánchez (73.).

burnley - s’ton 1-0 
Joey Barton (78.). 

hull - bournemouth 3-1
Abel Hernández 2 (32., 50.), Sjálfsmark (62.) 
- Junior Stanislas, víti (3.).

West ham - c. Palace 3-0
Sofiane Feghouli (68.), Andy Carroll (79.), 
Manuel Lanzini (86.).

stoke - sunderland 1-3
Marko Arnautovic 2 (15., 22.), Peter Crouch 
(34.) - Jermain Defoe (40.).

Watford - M’brough 0-0 

Leicester - chelsea 0-3
Marcos Alonso 2 (6., 51.), Pedro (71.).

everton - Man. city 4-0
1-0 Romelu Lukaku (34.), 2-0 Kevin Mirallas 
(47.), 3-0 Tom Davies (79.), 4-0 Ademola 
Lookman (90.).

Man. Utd - Liverpool 1-1
0-1 James Milner, víti (27.), 1-1 Zlatan Ibra-
himovic (84.).

FéLAg L U J T MÖrK s
chelsea 21 17 1 3 45-15 52
Tottenham 21 13 6 2 43-14 45
Liverpool 21 13 6 3 49-24 45
Arsenal 21 13 5 3 48-23 44
Man.city 21 13 3 5 41-26 42
Man. Utd 21 11 7 3 32-20 40
everton 21 9 6 6 32-23 33
West brom 21 8 5 8 28-28 29
stoke city 21 7 6 8 27-33 27
burnley 21 8 2 11 23-31 26
bournem. 21 7 4 10 30-37 25
West ham  21 7 4 10 26-35 25
southampt. 21 6 6 9 19-26 24
Watford 21 6 5 10 23-36 23
Leicester 21 5 6 10 24-34 21
Middlesbr. 21 4 8 9 17-22 20
crys. Palace 21 4 4 13 30-40 16
hull city 21 4 4 13 20-45 16
sunderland 21 4 3 14 20-40 15
swansea 21 4 3 14 23-49 15

Wolverhampton Wanderers 
Jón daði böðvarsson
Kom inn á sem varamaður 
á 77. mínútu þegar Wolves 
bar sigurorð af Aston Villa.

Fulham 
ragnar sigurðsson
Sat allan tímann á bekkn-
um þegar Fulham vann 2-0 
heimasigur á Barnsley.

Bristol City 
hörður b. Magnússon
Kom ekkert við sögu í 2-3 
tapi Bristol City fyrir Cardiff 
í Íslendingaslag.

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í englandi
Swansea City
gylfi Þór sigurðsson
Lék allan leikinn þegar 
Swansea steinlá fyrir 
Arsenal á heimavelli, 0-4. 
Swansea er á botni deildarinnar.

Cardiff City 
Aron einar gunnarsson
Lék að venju allan leikinn í 
dramatískum 2-3 sigri Car-
diff á Bristol City.

Burnley 
Jóhann berg guðm.
Var fjarri góðu gamni 
þegar Burnley vann góðan 
heimasigur á Southamp-
ton.Leikmaður helgarinnar

Harry Kane skoraði þrennu þegar Tottenham bar sigurorð af West Brom, 
4-0, á White Hart Lane á laugardaginn. Þetta var 
sjötti sigur Spurs í röð en liðið lítur einkar vel út 
um þessar mundir. Kane og félagar eru komnir 
upp í 2. sæti deildarinnar en eru sjö stigum á 
eftir toppliði Chelsea.

Kane skoraði fyrsta markið á 12. mínútu eftir 
stoðsendingu frá Christian Eriksen. Fjórtán 
mínútum skoraði Gareth McAuley sjálfs-
mark og staðan því 2-0 í hálfleik. Kane bætti 
svo tveimur mörkum við undir lokin og 
öruggur 4-0 sigur Spurs staðreynd.

Kane er kominn með 13 mörk í 16 leikjum 
í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. Að-
eins Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez og 
Diego Costa hafa skorað fleiri mörk í vetur.

Þetta var í þriðja sinn sem Kane skorar 
þrennu fyrir Tottenham og mörkin hans 
í ensku úrvalsdeildinni eru nú orðin 62 í 
aðeins 102 leikjum. 

Mörk úr leikstöðum
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Gegnumbrot

1 Víti

Markvarsla
  13/34

2

ég átti von á og var frábær í leiknum 
gegn Slóveníu. Það er enn líf í gamla 
stríðshestinum sem hefur gengið í 
gegnum mikið. 

Ásgeir Örn Hallgrímsson virkar að 
sama skapi ekki heill heilsu og hefur 
ekki fært liðinu neitt í þessu móti. 
Spurning hvort það var góð ákvörð-
un að taka hann með ef hann er ekki 
í lagi?

Framtíðarmenn
Janus Daði Smárason hefur sýnt 
okkur að hann er framtíðarmaður. 
Með frábært sjálfstraust og óhræddur 
við að taka af skarið. Kveikti í íslenska 
liðinu í gær og hefur spilað eins og 
maður með meiri reynslu en hann 
hefur í raun og veru. 

Bjarki Már Elísson sýndi svo þjóð-
inni á laugardaginn að það þarf eng-
inn að fara á taugum er Guðjón Valur 
hættir. Hvenær sem það svo verður en 
það er lítið fararsnið á honum. Arnar 
Freyr hefur sýnt fína tilburði á köflum 
og ég myndi hreinlega vilja sjá hann 
spila meira.

Það er því margt jákvætt hingað til 
og ég trúi ekki öðru en að liðið haldi 
áfram að eflast og muni á endanum 
skila sér inn í sextán liða úrslitin.

1  10 20 30 40 50 602-44-45-15-4

Ísland – túnis 22-22 (11-13)
Hættulegustu mennirnir
Mörk + stoðsendingar
9 Rúnar Kárason 4+5
5 Ómar Ingi Magnússon 4+1
5 Janus Daði Smárason 2+3
5 Guðjón Valur Sigurðsson 5+0
3 Arnór Atlason 2+1
3 Ólafur Guðmundsson 3+0
2 Arnar Freyr Arnarsson 1+1

Tímalína: gangur leiksins  n Ísland yfir   n Ísland undir

3 Túnismenn skoruðu 
þrisvar í tómt mark í 

leiknum.

Varin skot markvarðar  -6
Mörk með langskotum  -1
Mörk úr hornum -3
Mörk af línu  +3
Hraðaupphlaupsmörk  +4
Mörk úr annarri bylgju +1
Gegnumbrotsmörk  -1
Tapaðir boltar  +3
Varin skot í vörninni +4

Hvað gekk vel  
og hvað ílla?
Tölur íslenska liðsins í helstu 
tölfræðiþáttum í saman-
burði við mótherjana. 

sérFræðingUrinn

Brottvísanir og tapaðir 
boltar dýrir
„Vörnin hefur heilt 
yfir verið mjög 
góð í mótinu og 
markvarslan 
líka. Við náðum 
líka upp frá-
bærum hraða-
upphlaupum í 
leiknum gegn Túnis,“ segir 
Einar Andri Einarsson, sérfræðingur 
íþróttadeildar 365, um HM 2017. 
„Brottvísanir og fáránlegir tapaðir 
boltar ekki undir pressu eru dýrir. 
Þá fáum við á okkur auðveld mörk 
úr hraðaupphlaupum og í undir-
tölu. Spennustigið er hátt og menn 
ná ekki fram sínu besta. Menn 
ætla sér svo mikið og leggja allt í 
þetta en vonandi losar stigið [gegn 
Túnis] menn við stressið. Nú eru 
hraðaupphlaupin að detta inn. Við 
þurfum bara að ná réttu spennu-
stigi í sóknarleiknum og þá er þetta 
allt á réttri leið.“
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HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

Þær
helgina

áttu
Sara Rún Hinriksdóttir
leikmaður körfubolta
liðs Canisius
háskólans í 
Bandaríkjunum
Sara var stiga- og 
frákastahæst í liði 
Canisius sem vann 
fimm stiga sigur, 54-59, 
á Saint Peter’s í háskólaboltanum í 
Bandaríkjunum. Sara Rún skoraði 
19 stig í leiknum og tók átta frá-
köst. Auk þess gaf hún fjórar stoð-
sendingar. Sara Rún hitti úr sjö af 
þeim 14 skotum sem hún reyndi 
utan af velli í leiknum. Þá hitti hún 
úr fimm af átta vítaskotum sínum. 
Margrét Rósa Hálfdánardóttir 
skoraði níu stig fyrir Canisius sem 
hefur aðeins unnið fjóra af 16 
leikjum sínum í vetur.

Berglind Gunnarsdóttir
leikmaður Snæfells í Domino’s deild 
kvenna í körfubolta
Berglind var sér-
lega drjúg á loka-
metrunum þegar 
Snæfell komst 
í undanúrslit 
Maltbikar kvenna 
með sigri á Stjörnunni, 
68-63, í Hólminum. Garðbæingar 
höfðu verið á mikilli siglingu og 
unnið fimm leiki í röð fyrir leikinn 
í gær. Berglind skoraði 12 stig, þar 
af fimm á síðustu fimm mínútum 
leiksins. Hún tók einnig fjögur 
fráköst á síðustu fimm mínútum. 
Snæfell vann fjórða og síðasta 
leikhlutann 17-9 og tryggði sér þar 
með sigur og sæti í undanúrslitum.

Rakel Dögg Bragadóttir
leikmaður Stjörnunnar í Olísdeild 
kvenna í handbolta
Rakel Dögg skoraði níu mörk 
þegar Stjarnan vann Val með 
minnsta mun, 23-22, í Olís-deild 
kvenna í handbolta á laugardag-
inn. Þetta var fyrsti leikur liðanna 
á árinu 2017. Stjarnan þurfti á 
stigunum tveimur að halda til að 
hanga í skottinu á toppliði Fram 
sem vann Fylki á laugardaginn. 
Rakel Dögg spilaði nær eingöngu 
í vörninni eftir að hún sneri aftur 
á völlinn í fyrra en 
á þessu tímabili 
hefur hún látið 
meira 
að sér 
kveða 
í sókn-
inni og 
skorað 
41 
mark í 10 
deildarleikjum. 
Stjarnan er í 2. 
sæti deildarinnar 
með 17 stig.

FótBoLti Ísland laut í lægra haldi 
fyrir Síle í úrslitaleik Kínabikarsins 
í fótbolta í Nanning í gær. Ángelo 
Sagal skoraði eina mark leiksins 
með skalla á 18. mínútu. Fátt mark-
vert gerðist það sem eftir lifði leiks 
en íslenska liðið ógnaði lítið. Til 
marks um það áttu Íslendingar ekki 
skot á markið í leiknum.

„Auðvitað eru það ákveðin von-
brigði að tapa leiknum,“ segir Kári 
Árnason, sem bar fyrirliðabandið í 
Kínabikarnum, eftir leikinn í gær.

„Þeir sköpuðu ekki það mikið af 
færum og við hefðum hæglega getað 

komið okkur vel inn í þennan leik. 
Þeir fengu bara eitt færi fyrir utan 
markið, og við hefðum átt að nýta 
okkur það.“

Kári var ósáttur við hversu bit-
laust íslenska liðið var í leiknum í 
gær. „Við vorum ekki nógu hættu-
legir þegar við komum að mark-
teignum þeirra og það réð úrslitum 
í þessum leik,“ sagði Kári sem var 
ánægður með dvölina í Kína. „Þetta 
hefur verið fínt mót og við höfðum 
gott af því að koma saman, vera hér 
og æfa.“

Heimir Hallgrímsson gerði þrjár 

breytingar á byrjunarliði Íslands 
frá sigrinum á Kína á þriðjudag-
inn. Ögmundur Kristinsson stóð í 
markinu í stað Hannesar Þórs Hall-
dórssonar sem er meiddur, Kjartan 
Henry Finnbogason byrjaði í fram-
línunni og Sigurður Egill Lárusson 
kom inn á vinstri kantinn í sínum 
fyrsta landsleik. Auk hans þreytti 
Viðar Ari Jónsson frumraun sína 
með landsliðinu í gær. Alls gaf 
Heimir sex nýliðum tækifæri í Kína-
bikarnum. Næsti leikur Íslands er 
vináttulandsleikur gegn Mexíkó 
8. febrúar. – iþs

Bitlaust í úrslitaleik Kínabikarsins

Kári Árnason vinnur skallaeinvígi í leiknum gegn Síle. NordicphotoS/Getty



NÝ PRENTUN
KOMIN Í VERSLANIR

Í þessari spennandi, einlægu
og á köflum drepfyndnu bók,
er sett fram „þróunarkenning”
um manninn, sem kom okkur
til að hlæja, rituð  af
Gísla Rúnari Jónssyni. 

Í þessari spennandi, einlægu
og á köflum drepfyndnu bók,
er sett fram „þróunarkenning”
um manninn, sem kom okkur
til að hlæja, rituð  af
Gísla Rúnari Jónssyni. 

„Allt í senn fróðleg, dramatísk,
hjartnæm og bráðfyndin lesning.
Ég hló og grét á víxl.”

- Edda Björgvinsdóttir leikkona

„Einstök bók. Öðruvísi en allar
aðrar ævisögur sem ég hef lesið.”

- Sigurður Sigurjónsson leikari

Ævisaga Ladda
Þróunarsaga mannsins sem kom okkur til að hlæja

- Gunnar Helgason leikari & rithöfundur

„Hafi maður elskað leikarann Ladda fyrir lesturinn,
elskar maður persónuna Ladda að lestri loknum.”

„Er enn með harðsperrur í maganum
eftir mikinn hlátur. Hlakka til að lesa
næstu bók Gísla Rúnars.”

- Jóna Kristín Sigurðardóttir



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

• Nýtt útlit, öfl ugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt 
  pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Pro750 galdurinn á 
bak við ferskt hráefni

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

5 4 7 9 8 3 1 2 6

6 3 9 5 1 2 8 4 7

8 1 2 7 6 4 5 9 3

1 7 5 4 2 9 6 3 8

2 6 8 3 5 1 9 7 4

3 9 4 8 7 6 2 5 1

9 2 1 6 3 7 4 8 5

4 8 3 1 9 5 7 6 2

7 5 6 2 4 8 3 1 9

5 2 8 9 1 4 6 3 7

3 7 1 2 5 6 8 9 4

4 6 9 7 3 8 1 5 2

8 9 3 1 6 7 2 4 5

6 4 2 8 9 5 7 1 3

7 1 5 4 2 3 9 6 8

9 8 7 5 4 1 3 2 6

1 5 6 3 7 2 4 8 9

2 3 4 6 8 9 5 7 1

6 3 9 5 7 8 1 2 4

1 4 7 2 3 9 5 6 8

2 8 5 1 4 6 9 3 7

7 5 1 4 6 2 8 9 3

8 9 2 7 1 3 6 4 5

3 6 4 8 9 5 7 1 2

9 1 8 3 5 4 2 7 6

4 2 6 9 8 7 3 5 1

5 7 3 6 2 1 4 8 9

6 1 4 8 2 9 5 7 3

8 2 5 7 3 6 9 4 1

3 7 9 4 1 5 2 6 8

1 4 7 5 6 8 3 2 9

9 8 6 2 7 3 4 1 5

5 3 2 1 9 4 6 8 7

4 5 1 9 8 2 7 3 6

7 9 3 6 4 1 8 5 2

2 6 8 3 5 7 1 9 4

7 9 6 8 2 1 4 5 3

8 3 4 6 9 5 7 1 2

1 2 5 7 3 4 6 9 8

5 4 7 3 6 9 8 2 1

9 6 1 4 8 2 3 7 5

2 8 3 5 1 7 9 4 6

3 5 2 9 4 8 1 6 7

4 7 8 1 5 6 2 3 9

6 1 9 2 7 3 5 8 4

7 3 6 4 5 9 2 8 1

8 2 4 1 7 3 9 6 5

9 1 5 6 8 2 3 4 7

5 8 2 7 9 6 4 1 3

1 4 9 3 2 8 5 7 6

6 7 3 5 4 1 8 9 2

2 9 7 8 1 5 6 3 4

4 6 8 2 3 7 1 5 9

3 5 1 9 6 4 7 2 8

Pondus  Eftir Frode Øverli

GElGjan Eftir jerry scott & jim Borgman

Barnalán Eftir jerry scott & rick Kirkman

veðurspá Mánudagur

Hvöss suðvestanátt á landinu í dag. Éljagangur um landið vestanvert, en yfirleitt 
þurrt og bjart fyrir austan. Dregur heldur úr vindi í kvöld. Vægt frost norðan til, 
en yfirleitt frostlaust sunnan til.

LÁRÉTT
2. sálar
6. klafi
8. slöngu
9. rangl
11. tveir eins
12. fáni
14. splæs
16. nudd
17. sunna
18. orga
20. nesoddi
21. grobb

LÓÐRÉTT
1. grasþökur
3. nafnorð
4. veiðarfæri
5. angra
7. kálsoð
10. ílát
13. loft
15. gón
16. nálægt
19. tvíhljóði

LAUSN

LÁRétt: 2. anda, 6. ok, 8. orm, 9. ráf, 11. aa, 12. 
flagg, 14. stang, 16. nú, 17. sól, 18. æpa, 20. tá, 
21. raup.
LÓðRétt: 1. torf, 3. no, 4. dragnót, 5. ama, 7. kál-
súpa, 10. fat, 13. gas, 15. gláp, 16. nær, 19. au.

Hvað segirðu, Úlrik, 
eigum við að fíra 
upp í „Nözefucker“ 
með Mazters of 
Midgets?

Ehh... 
nei! Ég 
vil e...

Hahaha! 
Í hvert 

einasta 
sinn!

Aaaahh! 
Þessi texti 
snertir mig 

alltaf!

Var þetta 
nauð-

synlegt, 
Zlatan?

Það sem er 
nauðsynlegt 

er betri augn-
skuggi, Úlrik. 

Þú ert svo mikil 
tilfinningavera.

Klukkan hvað koma 
þessir tíu gestir þínir?

Níu gestir 
núna.

Nei, 
sjö.

Nei, 
fjórir.

Uuu... allir vilja að ég 
komi með matinn 

heim til Pierce.

Frábært partí, 
mamma. Takk!

Solla, mér 
finnst leitt að 
þér hafi ekki 
verið boðið 
í stráka- og 

stelpupartíið.

Hverjum er 
ekki sama? 

Þau geta bara 
haldið þetta 
heimskulega 

partí sjálf.

Meinaru ekki 
þeirra fáránlega 

heimskulega partí?

Haha! 
Jú. Komdu, horfum 

á mynd.

Ókei.

Þrátt fyrir að 
vera bróðir 
minn ertu 
óvenjulega 
mennskur.

Ekki hafa 
áhyggjur, 

þetta er bara 
tímabundið.

Najdorf hafði hvítt gegn Porath á Ólympíu-
skákmótinu 1954.
Hvítur á leik
1. Re7!! Hótar 2. Dg8#. 1...Bxe7 er svarað 
með 2. Dh8#. Svartur gafst því upp. Pavel 
Eljanov hefur byrjað best allra í Sjávarvík 
og er efstur með fullt hús eftir tvær um-
ferðir. Þriðja umferð í dag. 
www.skak.is:  Fimm efstir á Skákþinginu.
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FÉLAG UNGS FÓLKS SEM GREINST HEFUR MEÐ KRABBAMEIN OG AÐSTANDENDURFÉLAG UNGS FÓLKS SEM GREINST HEFUR MEÐ KRABBAMEIN OG AÐSTANDENDUR

STYRKTU KRAFT MEÐ MÁNAÐARLEGU 
FRAMLAGI. Skráðu þig á www.lifidernuna.is

LÍFIÐ ER 
NÚNA! 

ÞAÐ ÞARF KRAFT TIL AÐ TAKAST Á VIÐ KRABBAMEIN
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byko.is

KLÆDDU ÞIG VEL   
FYRIR VETURINN

S-
3XL

5 
25kg.

3l. 10kg.

5  
25kg.

– Tengir þig við framtíðina!

Öflugur margmiðlunarspilari

Stafræ
nar 

lausnir

Ég er nýflutt til Berl-
ínar, eins og svo margir 
íslenskir listamenn, en ég 
er reyndar að elta ástina,“ 
segir Freyja Reynisdóttir 

myndlistarmaður sem síðastliðinn 
laugardag opnaði sýninguna Sögur 
í Listasafninu á Akureyri. Sama dag 
var opnuð í safninu sýning á verk-
um Nínu Tryggvadóttur, Litir, form 
og fólk, undir sýningarstjórn Hlyns 
Hallssonar safnstjóra en verk Nínu 
eru Íslendingum að góðu kunn.

Freyja útskrifaðist úr Myndlista-
skólanum á Akureyri 2014 og hefur 
síðan starfað og sýnt á Íslandi, 
Spáni, í Danmörku, Þýskalandi og 
Bandaríkjunum auk þess að reka 
sýningarrýmið Kaktus og takast á 
við fleiri spennandi verkefni. Hún 
segir að í náminu hafi hún fljótt 
komist að því að hennar styrk-
leiki lægi ekki síst í því að mála og 
teikna eftir fyrirmyndum. „Þannig 
að ég hef verið að leika mér með 
það konsept í mörgum miðlum. 
Eftir útskrift fór ég svo m.a. að gera 
vídeóverk og gjörninga, eiginlega 
bara að prófa allan fjandann. En 
svo rétt áður en ég flutti út fyrir 
fjórum mánuðum bauðst mér þessi 
sýning og þá ákvað ég að vinna að 
málverkinu og er því núna með 
málverkasýningu auk eins skúlp-
túrs.“

Freyja segist mála mikið út frá 
sjálfri sér, hvort sem það eru sjálfs-

myndir eða myndir af öðru fólki. 
„Hverjum sem er í rauninni. Þetta 
eru pínu súrrealískar myndir, oft eins 
og hálfgerðir trúðar eða prestar, það 
virðist vera svona gegnum gangandi 
hjá mér. Svo er ég hestalistamaður. 
En myndirnar á sýningunni eru allar 
unnar út frá mér og því sem hefur 
verið að gerast í mínu lífi undan-
farna mánuði. Ég flutti út vegna 
ástarinnar og þar af leiðandi er hún 
umfjöllunarefni og einnig hvernig 
það er að fylgjast með íslensku sam-
félagi úr fjarlægð. Satt best að segja 
finnst mér erfiðara að horfa á Ísland 
úr þessari fjarlægð.“

Freyja segir það eflaust hluta 
skýringarinnar á því hversu margir 

íslenskir listamenn eru í Berlín að 
þar sé auðveldara að lifa frá degi til 
dags. „Ég er ekki þarna til þess að 
koma mér í sambönd og allt það 
heldur t.d. til að geta keypt í mat-
inn. Það kostar yfirleitt aðeins átta 
til fimmtán þúsund kall að fljúga á 
milli Keflavíkur og Berlínar. Fjöl-
skyldan mín býr í Reykjavík og 
það er oft erfiðara að koma mér á 
milli Akureyrar og Reykjavíkur en 
yfir hafið þannig að mér finnst á 
einhvern hátt að ég sé nær fjöl-
skyldunni þegar ég bý í Berlín. Það 
er klikkað.“

Í verkum sínum tekst Freyja oft 
á við þráhyggju mannsins fyrir því 
að skilgreina alla hluti. Hún tekur 
undir það og segist í raun vera 
örlítið heltekin af því. „Mér finnst 
svo gott að eiga samtal við fólk sem 
kemur á sýningar hjá mér. Hvað les 
fólk úr verkunum? Ég nota mikla 
táknfræði en vil að fólk lesi það 
sem það vill út úr mínum verkum. 
En mér finnst athyglisvert hvernig 
verk sem eru jafnvel mjög persónu-
leg af hálfu listamannsins geta líka 
höfðað til viðtakandans á mjög 
persónulegan máta. Þaðan kemur 
titillinn Sögur vegna þess að áhorf-
andinn skapar sínar sögur í viðtök-
unni og það finnst mér heillandi.“

Freyja segir að til þess að fylgja 
sýningunni eftir ætli hún að vera 
í Listasafninu á meðan sýningin 
stendur yfir. „Ég reyni alltaf að 
vera á staðnum. Mér finnst gaman 
að tala við alla sem vilja koma til 
mín og ræða við mig um verkin en 
fólk ræður því auðvitað sjálft. Þetta 
er krefjandi ferli en mér finnst það 
gríðarlega mikill lærdómur.“

Krefjandi ferli  
en mikill lærdómur
Freyja Reynisdóttir opnaði sýninguna Sögur í Listasafni Akur-
eyrar síðastliðinn laugardag. Listakonan er búsett í Berlín um 
þessar mundir en hún ætlar að vera á staðnum allan tímann.

Freyja Reynisdóttir á sýningu sinni Sögur á Listasafninu á Akureyri.

Verkið Tilvera eftir Freyju Reynisdóttur.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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MIÐASALA Á HARPA.IS
NÁNAR Á WWW.SENA.IS/LADDI70

EYÞÓR INGI
GUNNLAUGSSON

EYJÓLFUR
KRISTJÁNSSON

BJARTMAR
GUÐLAUGSSON

SIGRÍÐUR
BEINTEINSDÓTTIR

SIGRÍÐUR
THORLACIUS

Björgvin,
      Halli &

Hjörtur
        Howser

SÉRSTAKIR GESTIR

Í ELDBORG Á LAUGARDAGINN

EGILS APPELSÍN KYNNIR MEÐ STOLTI

TÓNLEIKAR KL. 20: UPPSELT
AUKATÓNLEIKAR kl. 16: ÖRFÁIR MIÐAR



ÁLFABAKKA
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:45
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:40 - 8 - 10:45
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5:10 - 8 - 10:45
ROGUE ONE 2D KL. 10:20
ROGUE ONE 2D VIP KL. 5:10 - 8 - 10:45
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 8 - 10:45
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

LIVE BY NIGHT KL. 5:20 - 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40 - 10:10
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:40
ROGUE ONE 2D KL. 5:10 - 8 - 10:45
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

EGILSHÖLL

LIVE BY NIGHT                                      KL. 5:20 - 8 - 10:20 - 10:35
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 3D KL. 5:20 - 8 - 10:35
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:35
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 3D KL. 8 - 10:35
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

LIVE BY NIGHT KL. 8
PATRIOT’S DAY KL. 8
THE GREAT WALL KL. 10:35
ASSASSIN’S CREED KL. 10:35

KEFLAVÍK


TOTAL FILM


ENTERTAINMENT WEEKLY


ROLLING STONE


ROGEREBERT.COM


NEW YORK DAILY NEWS

KVIKMYNDAVIÐBURÐUR ÁRSINSKK

Will
Smith

Helen
Mirren

Kate
Winslet

Edward
Norton

FRÁBÆR
NÝÁRSMYND

MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER



96%




OG

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

THE GUARDIAN


ROLLING STONE


EPÍSK GLÆPAMYND

Miðasala og nánari upplýsingar

2D ÍSL TAL - SÝND KL. 5.40
2D ENS TAL - SÝND KL. 8, 10.40 2D ENS TAL - SÝND KL. 5.40, 8

TILBOÐ KL 5

GLEÐILEGT NÝTT ÁR
SÝND KL. 5.20 SÝND KL. 10.25 SÝND KL. 8, 10.15

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Graduation  17:30, 20:00
Lion  17:30, 22:30 
Eiðurinn ENG SUB  17:45
A Reykjavík Porno  20:00 
Captain Fantastic  20:00 
Gimme Danger 2230
Embrace of the Serpent 22:30

 

ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Ef dýrin
mættu velja

Góða skemmtun í bíó

enær

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

16. janúar
Sýningar
Hvað? Yoko Ono: Ein saga enn
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhús
Yoko Ono er leiðandi myndlistar
maður á sviði tilrauna og framúr
stefnu. Hún er iðulega tengd við 
listhreyfingar sem mótuðust á 
sjöunda áratugnum, eins og kon
septlist, gjörninga, flúxus og við
burðalist. Þessi sýning varpar ljósi 
á grunnþætti í yfirgripsmiklum og 
fjölbreyttum listaferli Yoko Ono. 
Sýningarstjóri er Gunnar Kvaran.

Hvað? Vistkerfi lita

Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni Vistkerfi lita, eftir 
Hildi Bjarnadóttur, er tekist á við 
þörf mannsins fyrir að tilheyra 
ákveðnum stað í heiminum. Árið 
2012 eignaðist Hildur landspildu 
í Flóahreppi. Hún hafði þá engin 
tengsl við svæðið en hefur verið að 
festa rætur og byggja upp framtíð 
á þessum stað. Spildan er í miðju 
bændasamfélagi, þar er flatlent og 
víðsýnt til allra átta. Þar vex fjöl
breyttur gróður sem algengur er 
á þessu landsvæði. Sýningin Vist
kerfi lita hefur þennan stað sem 
útgangspunkt. Sýningarstjóri er 
Ólöf K. Sigurðardóttir.

Hvað? Hrina: Vídeóverk úr safneign
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhús
Hrina er viðamikið sýningar
verkefni þar sem tekinn verður 
til sýninga stór hluti þeirrar kviku 
myndverka sem til eru í safneign 
Listasafns Reykjavíkur. Titill sýn
ingarinnar vísar til þess að verkin 
verða sýnd í fjórum hrinum og 
stendur hver þeirra yfir í um það 
bil einn mánuð. Hrinurnar hafa 
hver sitt þema sem byggir á nálgun 
og viðfangsefnum listamannanna. 
Þemun eru leikur, gjörningur, 
skráning og frásögn. Alls eru verk 
eftir 22 listamenn á sýningunni, 
meðal annars þau Erró, Egil 
Sæbjörnsson og Gabríelu Friðriks
dóttur.

Hvað? Augans börn
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundasafn
Á þessari sýningu má sjá verk eftir 
þá Ásmund Sveinsson (1893 – 
1982) og Þorvald Skúlason (1906 
– 1984) sem voru í hópi þeirra 
listamanna sem stöðugt voru 

að tileinka sér ný viðhorf innan 
myndlistarinnar um miðja síðustu 
öld. Margir íslenskir myndlistar
menn sóttu nám erlendis þar sem 
þeir kynntust nýjum framsæknum 
hugmyndum og tóku að færast nær 
stefnum nútímalistar með tilheyr
andi formtilraunum. Sýningar
stjórar eru Bryndís Erla Hjálmars
dóttir og Viktor Pétur Hannesson.

Hvað? Ljósmyndasýningin Norður
Hvenær? 12.00
Hvar? Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Norður er sýning eftir ljósmyndar
ann Simone Darcy. Sýningin fjallar 
um móðurhlutverkið og löngun 
til að upplifa eitthvað sem ekki 
getur orðið að veruleika. Mynd
málið tvinnar saman fegurð og 
sorg, þetta er saga kvenna þar sem 
sameiginleg reynsla kemur fyrir. 
Verkið fjallar um ferðalag Simone 
Darcy um Ísland og samanstendur 
af myndum sem hún hefur tekið í 
tímans rás.

Egill Sæbjörnsson er einn þeirra sem eru með verk á sýningunni Hrina. Fréttablaðið/anton brink

Verk eftir Yoko ono eru til sýnis í 
Hafnarhúsinu.
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Heilsulausnir - léttara líf
Kynningarfundur
Þriðjudaginn 17. janúar kl. 17:30 
í Faxafeni 14 
Allir velkomnir

Þú ert í góðum höndum hjá okkur því allir 
þjálfarar og sérfræðingar Heilsuborgar eru 
með háskólamenntun í sínu fagi.

Heilsulausnir – léttara líf hefst 23. janúar
Unnið er með hreyfingu, næringu, skipulag daglegs lífs og hugarfar í nýrri útgáfu 
af þessu vinsæla námskeiði. 
Að námskeiðinu standa íþróttafræðingar, hjúkrunarfræðingar, læknir, ástríðukokkur, 
næringarfræðingar, sjúkraþjálfarar og sálfræðingar.  
Þjálfun í hóp með íþróttafræðingi þrisvar í viku kl. 6.20, 12.00 ,18.30 og 19.30.
Aðgangur að líkamsræktinni og opnum tímum sem auka fjölbreytni í þjálfun.  
Ítarleg fræðsla á tveggja vikna fresti og stuðningur í lokuðum hóp á facebook.
Sýnikennsla í matreiðslu, smakk og fjölbreyttar uppskriftir.  

Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg. is

Léttara líf í Heilsuborg

TAKTU SKREFIÐ!

Árangur sem endist

Vilt þú vinna með þyngdarstjórnun og ná árangri sem endist? 
Vilt þú læra að borða þig til betri heilsu? 

Taktu fyrsta skrefið með því að koma á kynningarfundinn á morgun 
og heyra um hvað málið snýst.

KviKmyndir

Fjallkóngar
HHHHH

Leikstjórn: Guðmundur Bergkvist
Framleiðandi: Ólína Björg Einars-
dóttir
Kvikmyndataka: Guðmundur Berg-
kvist
Tónlist: Jónas Sigurðsson, Kristinn 
Snær Agnarsson
Eftirvinnsla: Jóhannes Tryggvason

Mikinn sjarma er oft að finna í 
hinu hversdagslega þegar tekst 
með sóma að ramma það inn, 
eins og gert er í Fjallkóngum. Þessi 
stórfína og mátulega hressa heim-
ildarmynd eftir Guðmund Bergkvist 
snýst um nokkra þrælvana bændur 
í Skaftártungu sem sameinast hvert 
haust um að fylgja aldalangri hefð, 
fara saman til fjalla og smala fé af 
afrétti.

Guðmundur vann myndina á 
fimm ára tímabili. Hann skoðar líf 
og tengsl bændanna og tengingu 
þeirra við fagið og náttúruna. Úr 
verður hugguleg innsýn í heim 
fólks sem fær mikla ánægju úr sínu 
starfi. Einn bændanna tekur meira 
að segja fram að þó smölunin sé 
óneitanlega mikil vinna þá sé þetta 
meira eins og skemmtilegt frí og 
aðrir taka í sama streng.

Við kynn-
umst skraut-
legu fólki og 
fáum ýtar-
legri innlit 
hjá töffar-
anum Gísla 
H a l l d ó r i 
Magnússyni 
fjallkóngi, 
þ e k k t u m 
sem Dóra 
í  Á su m , 
og hinni 
þrautseigu 

Heiðu Guðnýju Ásgeirs-
dóttur -  Heiðu á Ljótarstöðum. Við 
fylgjumst með þessu skemmtilega 
fólki spjalla um störf sín og við-
horf; hlæjandi, spilandi, glímandi 
við sauðfé og borðandi lambakjöt í 
flest mál. „Fiskur er fiskur en kjöt er 
matur,“ eins og fjallkóngarnir trúa 
víst. Náttúrulega.

Guðmundur fangar samspil 
fólksins með hressri útkomu og 
neitar að leyfa úthugsuðum og gull-
fallegum landslagsskotum fara til 
spillis, með eða án aðstoðar dróna. 
Það sést vel að Guðmundur hefur 
unnið sem tökumaður því nóg er af 
gæðarömmum sem njóta líka góðs 
af tónlistinni eftir Jónas Sigurðsson 
og Kristin Snæ Agnarsson.

Hljóðvinnsla og klipping er í fínu 
lagi, þó gjarnan hefði mátt snyrta 
hið seinna á útvöldum stöðum. Má 
reyndar segja að Guðmundur, sem 
klippari myndarinnar, klikki svo-
lítið á því að kynna liðið almenni-
lega, til dæmis hefði alveg mátt 
nafngreina hvern einstakling sem 
talar í vélina, en því er alveg sleppt. 
Athafnir, persónuleikar og vanga-
veltur bændanna halda þessu ann-
ars gangandi og það er auðvelt að 
dást að myndatökunni.

Virðingin fyrir viðfangsefninu 
skín í gegn og Guðmundur undir-
strikar bæði fegurðina í samvinnu 
hópsins og umhverfinu. Saman-

Náttúra, kærleikur og lambakjöt
tektin  sýnir svo sem ekki órofa 
heild en skilaboðin eru jákvæð og 
hlýr andi skín frá fólki fyrir framan 
og aftan myndavélina. Rennslið á 
myndinni er líka svo bratt að lítil 
hætta er á því að áhorfandinn 
freistist til að telja kindurnar og 
sofni.

Meinlaust og notalegt léttmeti.
Tómas Valgeirsson

niðurstaða: Líflegir bændur, ljúft 
landslag, vönduð kvikmyndataka og 
fínasta samsetning í heildina. Stórfín 
heimsókn.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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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

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Svampur 
Sveins 
kl. 08.24, 
12.24 og 
16.24

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.20 Sullivan & Son 
11.45 My Dream Home 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.50 Falcon Crest 
16.40 Ground Floor Gamanþættir 
frá sömu framleiðendum Scrubs 
og Cougar Town. 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Landnemarnir  Sagnaarfur-
inn: Kristján Már Unnarsson fjallar 
um sagnaarfinn í lokaþætti Land-
nemanna og gerir upp söguna. 
Hvað er að marka Íslendingasög-
urnar og hvaða erindi hafa þær við 
nútímann og komandi kynslóðir? 
Hvernig styðja fornleifar frásagnir 
í fornsögunum? Hvað gætu nýjar 
rannsóknir leitt í ljós á næstu árum 
og hvar á að leita? Mörgum spurn-
ingum er ósvarað og heillandi 
ráðgátur blasa við.
19.55 Hugh’s War on Waste 
Vönduð og afar áhugaverð 
þáttaröð í þremur hlutum frá 
BBC í umsjón breska fjölmiðla-
mannsins og umhverfissinnans 
Hugh Fearnley-Whittingstall sem 
leiðir okkur í allan sannleikann um 
matarsóun í Bretlandi. Í þessum 
lokaþætti kynnir Hugh sér kaffi-
risana Starbucks, Costa og Caffe 
Nero og varpar ljósi á misbresti í 
viðleitni þeirra til endurvinnslu á 
umbúðum sínum. 
20.55 Insecure
21.25 Shameless 
22.20 Eyewitness 
23.05 Timeless
23.50 Blindspot Önnur þáttaröðin 
af spennuþáttunum um Jane, unga 
konu sem finnst á Times Square, 
en hún er algjörlega minnislaus og 
líkami hennar er þakinn húðflúri. 
Alríkislögreglan kemst að því að 
hvert húðflúr er vísbending um 
glæp sem þarf að leysa.
00.35 Major Crimes 
01.20 The Third Eye 
02.10 Bones

17.55 Cristela 
18.20 Raising Hope 
18.45 The New Girl 
19.10 Modern Family 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Eldhúsið hans Eyþórs 
20.30 One Born Every Minute UK 
21.20 Grimm 
22.05 Game of Thrones 
23.00 Klovn 
23.30 The Americans 
00.15 The Mentalist 
01.00 Stelpurnar 
01.25 Eldhúsið hans Eyþórs 
01.55 One Born Every Minute UK 
02.45 Grimm 
03.30 Tónlist

09.30 The Amazing Spider-Man 2 
11.50 A Little Chaos 
13.45 War Room 
15.45 The Amazing Spider-Man 2 
18.05 A Little Chaos
20.00 War Room Hugljúf mynd 
frá 2015 sem segir frá Tony og 
Elizabeth Jordan, hjónum sem 
virðist ganga allt í haginn. Þau eru 
í góðri vinnu, eiga fallega dóttur 
og búa í draumahúsinu sínu. En 
útlitið getur blekkt. Í raun og veru 
ríkir orðið hálfgert stríðsástand í 
hjónabandi þeirra og dóttir þeirra 
líður fyrir ástandið. Eftir að hafa 
fengið góð frá frá Miss Clara, eldri 
konu, uppgötvar Elizabeth að hún 
getur barist fyrir fjölskyldu sinni í 
staðinn fyrir að berjast gegn henni. 
Með bænina að vopni breytir hún 
lífi sínu og sinna.
22.00 The Wolf of Wall Street
01.05 Mission. Impossible
02.55 Kept Woman  Spennumynd 
frá 2015 um hjón sem flytja í 
rólegt úthverfi eftir að hafa orðið 
fyrir barðinu á innbrotsþjófum í 
borginni. Eiginkonan vingast við 
nágrannann en fljótlega grunar 
hana að ekki sé allt með felldu 
og að hann eigi sér hættulegt 
leyndarmál.
04.25 The Wolf of Wall Street

16.35 Slóvenía - Makedónía 
18.25 Táknmálsfréttir 
18.35 KrakkaRÚV 
18.36 Alvinn og íkornarnir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Morgan Freeman. Saga guðs-
trúar 
21.00 Miðnætursól 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 David Bowie. Síðustu fimm 
árin 
23.50 Þýskaland '83 
00.40 Kastljós 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Bachelor 
10.30 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Rachel Allen. All Things 
Sweet 
14.40 Chasing Life 
15.25 Younger 
15.50 Royal Pains 
16.35 The Tonight Show 
17.15 The Late Late Show 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 The Good Place 
20.15 No Tomorrow 
21.00 Rookie Blue 
21.45 Blue Bloods 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 The Catch 
00.35 Sex & the City 
01.00 Rosewood 
01.45 Madam Secretary 
02.30 Rookie Blue 
03.15 Blue Bloods 
04.00 The Tonight Show 
04.40 The Late Late Show 
05.20 Síminn + Spotify

08.00 Inside the PGA Tour 2017 
08.25 Sony Open in Hawaii 
11.55 CME Group Tour Championship
14.55 Hero World Challenge 
20.05 Inside the PGA Tour 2017 
20.30 Sony Open in Hawaii 
00.00 Sony Open in Hawaii

07.30 Premier League 
09.10 Domino’s deild karla 
10.50 Domino’s deild karla 
12.30 Domino’s körfuboltakvöld 
14.10 Premier League 
15.50 Enska 1. deildin 
17.30 NFL 
19.55 NFL 
22.20 NBA

08.00 Premier League 
09.45 Spænski boltinn 
11.30 Spænski boltinn 
13.10 Premier League 
14.50 Premier League 
16.35 Landsleikir Íslands 
18.20 Football League Show 
18.50 Spænsku mörkin 
19.20 Premier League 
21.00 Messan 
22.40 Premier League 
00.20 Messan

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur r 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og litli 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.13 Zigby 
10.25 Strumparnir 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.36 Stóri og litli 
13.48 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.13 Zigby 
14.25 Strumparnir 
14.47 Mæja býfluga 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.36 Stóri og litli 
17.48 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.13 Zigby 
18.25 Strumparnir 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Lína Langsokkur

365.is

 

 

 

VERONICA MARS
Skemmtileg bíómynd um 
Veronicu Mars sem margir 
þekkja úr samnefndum 
spæjaraþáttum. Hún hefur ráð 
undir rifi hverju þegar 
glæpamál eru annars vegar.

HUGH´S WAR ON WASTE
Sjónvarpsmaðurinn og umhverfisvinurinn Hugh Fearnley-
Whittingstall skoðar matarsóun ofan í kjölinn og magn þess sem 
við hendum. Í þessum lokaþætti kynnir Hugh sér kaffirisana 
Starbucks, Costa og Caffe Nero og varpar ljósi á misbresti í 
viðleitni þeirra til endurvinnslu á umbúðum sínum.

LANDNEMARNIR
Kristján Már Unnarsson fjallar um sagnaarfinn og gerir upp 
söguna. Hvað er að marka Íslendingasögurnar og hvaða erindi 
hafa þær við nútímann og komandi kynslóðir? Hvernig styðja 
fornleifar frásagnir í fornsögunum? Hvað gætu nýjar rannsóknir 
leitt í ljós á næstu árum og hvar á að leita? Mörgum spurningum 
er ósvarað og heillandi ráðgátur blasa við.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

LOKAÞÁTTUR

INSECURE
Gamanþáttur úr smiðju HBO 
sem fjallar um hina hispurs-
lausu en afar óöruggu Issu 
Dee, leikna af Issu Rae sem er 
jafnframt höfundur þáttanna.

EYEWITNESS
Tveir unglingsdrengir ákveða 
að hittast á laun á fáförnum 
stað en eiga fótum sínum fjör 
að launa þegar þeir verða vitni 
að glæp. Nýir magnaðir 
spennuþættir, byggðir á 
norsku spennuþáttaröðinni 
Øyevitne.

LOKAÞÁTTUR
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Hafðu smá
í dag

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40



„Sýningin heitir Flow – það er út af 
því að ég er að fara að gera stroku-
málverk eins og ég geri oftast og Örn 
er að fara að gera sitt línu „grúv“ – 
það er flæðið sem bindur okkar stíla. 
Við erum alltaf að tala um svipaða 
hluti í málverkunum okkar.

Við mætum út 26. og höfum tvo 
daga til að mála allt galleríið. Við 
klæðum það allt að innan með 
plötum og þurfum bara að „go nuts“ 
í tvo daga. Þetta eru sem sagt tveir 
gagnstæðir veggir, ég mála annan 
og Örn málar hinn og síðan er það 
þriðji veggurinn sem tengir þá, 
þar munum við mætast og mála 
sameiginlegt verk,“ segir Margeir 
Sigurðsson, eða Margeir Dire eins 
og hann kallar sig. Margeir og Örn 
Tönsberg eru á leiðinni út til New-
castle að sýna vegglist í galleríi þar 
í borg en þeir hafa verið mjög stór-
tækir í þeim bransa hér heima fyrir 
og hafa skreytt marga veggi bæjar-
ins, allt frá vinnusvæðum og öldur-
húsum í miðbænum til bankaútibúa 
Íslandsbanka.

Geturðu útskýrt samstarf ykkar 
og mismunandi stíl? „Við höfum 
unnið saman í mörg, mörg ár, þann-
ig að við þekkjum hvor annan það 
vel að við þurfum ekkert að tala 
saman og finnum bara „grúvið“ hjá 
hvor öðrum á meðan við málum. 
Við erum líka eins og ég segi oftast 
í sömu pælingunum og erum báðir 
jafnhæfir í að gera realísk verk og líka 
þessar abstrakt grúvpælingar. Þetta 
tvennt bindur okkur svolítið saman. 
Við munum blanda þessum stílum 

saman á sýningunni. Ég persónu-
lega er annars hrifnastur af verkum 
sem þarf ekkert að útskýra; annað-
hvort hafa þau áhrif á þig eða ekki. 
Ef það hefur áhrif á áhorfandann þá 
er verkið gott.“

Hvernig er þetta gallerí sem þið 
sýnið í og hvernig kom það til að ykkur 
var boðið þangað? „Þetta er þriggja 
hæða listamiðstöð sem við sýnum 
í – á neðstu hæðinni er klúbbur, á 
annarri hæð er svo galleríið sjálft og á 
þriðju hæðinni eru vinnustofur fyrir 
listamenn. 

Aðstandendur þessa batt erís 
komu hingað til landsins sumarið 
2015 til að leita að listamönnum fyrir 
galleríið og ég hitti þau á Bar Ananas 
– en þau höfðu verið að spyrjast fyrir 
um hverjir hefðu málað veggina þar, 
en ég og Örn sáum einmitt um það. 
Það var búið að benda þeim á Bar 
Ananas í leitinni og þau höfðu líka 
verið búin að „spotta“ verk eftir 
okkur hér og þar – það er ekki mikið 
eftir af þeim í dag, en þá voru verk í 

kringum Hjartagarðsreitinn og ann-
ars staðar. Þau höfðu líka kíkt við í 
Gallery Gallera þar sem við vorum 
báðir með verk til sölu.

Við ætlum svo líka að spila tón-
leika niðri í klúbbnum, eða Örn 
ætlar að taka lagið og ég verð bak við 
hann að mála á meðan.“

Hvað hafið þið félagarnir annars 
verið að brasa upp á síðkastið og hver 
eru plönin á árinu? „Örn er búinn 
að sjá um myndefni fyrir Veganúar 
upp á síðkastið og svo er hann einn 
af þeim sem eru með Gallery Gallera, 
sem er bæði verslun og gallerí. Ég hef 
verið í alls konar verkefnum en lifi 
aðallega á því að selja málverk. Síðan 
höfum við báðir verið í stórum verk-
efnum fyrir Secret Solstice-hátíðina, 
höfum verið þar öll árin að sjá um 
alla „visuals“ á svæðinu sem er alltaf 
mjög spennandi verkefni þar sem við 
fáum algjört frelsi til að gera það sem 
við viljum.

Planið á þessu ári er að ferðast 
mikið og sýna úti, er með nokkur 
slík verkefni í bígerð – síðan ætla 
ég mögulega til Mexíkó eftir þessa 
sýningu og mála nokkra veggi þar. 
Við erum síðan báðir á fullu í tónlist. 
Það er rosa fínt að hafa bæði tónlist 
og myndlist því að það er svo margt 
sem maður nær ekki að losa í mynd-
listinni sem er hægt að koma út í 
tónlist. Það er einn eitt atriðið sem 
gerir okkur að líkum listamönnum. 
Við erum eiginlega sami maðurinn.“

Sýningin hefst þann 28. janúar 
í Gallery Abject og stendur yfir í 
mánuð.  stefanthor@frettabladid.is

Við höfum unnið 
saman í mörg, mörg 

ár, þannig að Við þekkjum 
hVor annan það Vel að Við 
þurfum ekkert að tala 
saman og finnum bara 
„grúVið“ hjá hVor öðrum á 
meðan Við málum. 

Smiðjuvegi 2, Kópavogi (við hliðina á Bónus) - Sími 544 2121 - www.rumgott.is

      Veldu 
það besta 
fyrir þig

Öll erum við mismunandi og með ólíkar þarfir.
Þess vegna bjóðum við upp á fría legugreiningu 

og aðstoðum þig við val á réttu rúmi.

Vaxta-lausar rað- greiðskur til allt að 12mánaða

Janúar útsala 
allt að 50% afsláttur
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GítarjólÖll jól eru

Landsins besta úrval 
af gíturum 

í öllum verðflokkum

Tónastöðin • Skipholti 50d • Reykjavík • sími 552 1185 •  tonastodin.is

Nýjar vörur frá

Útsöluaðilar:
Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri  
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

nauðalíkir listamenn 
sýna í newcastle
Þeir Margeir Sigurðsson og Örn Tönsberg eru fjölhæfir lista-
menn sem munu nú í lok mánaðar halda til Newcastle þar sem 
þeir sýna myndlist á veggjum Gallery Abject þar í borg. 

Margeir Sigurðsson og Örn Tönsberg eru ótrúlega samstíga bæði í tónlist og myndlist. FréTTablaðið/anTon brink

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, 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

TAMPA
tungusófi

Aðeins  89.925 kr.

Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900

14
3 

cm

240 cm
25%
AFSLÁTTUR

Mjúk og falleg  
„satin striped“ 
Policotton sængurföt.
Sængurver 140x200 cm
Koddaver 50x70 cm

Fullt verð: 6.490 kr.

DORMA HOME 
sængurföt

Aðeins 4.868 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 
með skemli. Ljósgrátt    
slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

WESTFIELD
hægindastóll 
með skemli

ÚTSALA DORMA
NÚ Á FJÓRUM STÖÐUM 

Nýttu tækifærið

ÚTSALAN
í fullu fjöri

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

25%
AFSLÁTTUR

Aðeins 41.940 kr.

40%
AFSLÁTTUR

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

Verðdæmi 
120 x 200 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

af 120x 200 cm á meðan  
birgðir endast.

Svart PU  
leður á botni.

Aðeins 59.920 kr.

OPIÐ Á SUNNUDÖGUM Í 
DORMA SMÁRATORGI

„Verkið er samið af mér í samstarfi 
við sautján unglingsstelpur á aldr-
inum þrettán til sextán ára. Verkið 
fjallar um það hvernig það er að vera 
unglingsstúlka og hvernig, í stórum 
hóp, hver getur stutt við aðra,“ segir 
Ásrún Magnúsdóttir, dansari og 
danshöfundur, spurð út í verkið 
Girrrrls sem sýnt verður í Tjarnar-
bíói á fimmtudaginn.

Þetta er í þriðja skipti sem hópur-
inn sýnir verkið og hefur samstarfið 
gengið eins og í sögu. „Þetta er alltaf 
sami hópur sem sýnir Girrrrls og 
stelpurnar eru alltaf að verða betri og 
betri. Það hefur gengið rosalega vel 
að vinna með þessum hæfileikaríku 
stelpum. Ég hef nánast heitið því að 
héðan í frá muni ég ekki vinna með 
neinum nema unglingum,“ segir 
Ásrún létt og bætir við að ferlið hafi 
einfaldlega verið svo skemmtilegt.

Í verkinu leitar Ásrún svara við 
spurningum á borð við: Hvað þýðir 
það fyrir þessar stelpur að hafa eina 
sameinaða rödd? Hvaða merkingu 
hefur það fyrir þær að standa saman? 
Hvað þýðir það fyrir þær að vera 
saman, að standa upp fyrir hver aðra, 
að vera ein fyrir allar – allar fyrir eina. 
Stelpurnar dansa í gegnum þessar 
spurningar og reyna þannig að svara 
einhverjum þeirra, en hvaðan kemur 
hugmyndin að verkinu?

„Hún kemur frá mér og kviknaði 

fyrir um það bil tveimur árum. 
Mig langaði mikið til að taka þátt 
í þessari femínísku flóðbylgju sem 
er í gangi hérna á Íslandi og svara 
spurningum eins og hvað femínísk 
samstaða þýði fyrir hóp af unglings-
stelpum í dag. Ég ákvað að heyra í 
yngstu kynslóðinni, það er að segja 
unglingsstúlkum sem ekki eru börn,“ 
útskýrir hún.

Ásrún útskrifaðist úr Listahá-
skóla Íslands með BA-gráðu í sam-
tímadansi árið 2011 og hefur síðan 

starfað bæði hér á Íslandi og erlendis 
með ýmsum danshópum.

„Ég vinn aðallega sem danshöf-
undur og það er nóg um að vera fram 
undan hjá mér. Þar sem ég er búin að 
gera verkið Girrrrls er næst á dagskrá 
að gera dansverkið Boys. Þetta er alls 
ekki búið og ég er virkilega spennt 
fyrir framhaldinu. En sem stendur 
er ég að vinna að stóru alþjóðlegu 
verkefni, þar sem ég vinn aðallega 
erlendis.“ segir Ásrún. 
gudrunjona@frettabladid.is

Vill taka þátt í 
         femínísku  
flóðbylgjunni
Dansverkið Girrrrls eftir Ásrúnu Magnúsdóttur og stóran hóp af 
unglingsstelpum verður sýnt í Tjarnarbíói á fimmtudaginn. Í verk-
inu leitar Ásrún svara við spurningum um unglingsár stúlkna.

Ásrún Magnúsdóttir, dansari og danshöfundur, útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands 2011.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Danshópurinn samanstendur af sautján unglingsstelpum á aldrinum 13 til 16 ára. 
MyND/STEvE LORENz
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F I E S T A

#FJÖRUGASTUR 

ford.is

Ford Fiesta er fjörugur og skemmtilegur bíll. Mest seldi bíll í Evrópu 
fjórða árið í röð. Fyrir því eru góðar ástæður. Ríkulegur staðalbúnaður, 
Bluetooth samskiptakerfi, fimm stjörnu öryggi, hagstætt verð og lágur 
rekstrarkostnaður. Fiesta höfðar til þeirra sem vilja eiga fjörugar stundir 
undir stýri og þeirra sem leitast eftir sparneytni og öryggi.

Ford er frábær. Við viljum að þú upplifir gæði Ford og bjóðum því 
lengri og betri reynsluakstur.

2.290.000
BEINSKIPTUR FRÁ

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

KR.

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

AFSLÁTTUR!

20 TIL
70%
Í FULLUM GANGI
ÚTSALAN 

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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COMO HÆGINDASTÓLL
Æðislega nettur og þægilegur. 

Þrír litir: brúnn, grár og ljós-kremaður.

Á MÁNUÐI AÐEINS

2.956 kr.*
FULLT VERÐ 43.500 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 29.580 kr. 

KING KOIL MORENA/SUMMER
Queen Size rúm (153x203 cm)

12.424 kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 139.356 kr. 

ROYAL CORINNA 153
Hágæða millistíf fimm-svæða skipt heilsudýna 

með poka-gorma kerfi ásamt botni og fótum.

 (Stærð 153x200 cm)

7.929 kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 124.620 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 87.234 kr. 

(*
Mi

ða
ð v

ið 
12 

má
na

ða
 va

xta
lau

sa
n r

að
gr

eið
slu

sa
mn

ing
 m

eð
 3,

5%
 lá

nt
ök

ug
jal

di 
og

 40
5 k

r. g
re

iðs
lug

jal
di)

  Útlitsgallaðar, skila- 
og skiptidýnur á

  50 til 70% afslætti!

30%
AFSLÁTTUR!

KK MORENA/SUMMER - Cal King Size (183x213 sm)

17.155 kr.* Á MÁNUÐI
Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.
  KK MORENA/SUMMER - King Size (193x203 sm)

17.155 kr.* Á MÁNUÐI
Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

32%
AFSLÁTTUR!

Hágæða amerískt heilsurúm, millistíft fimm-svæða skipt poka-gorma 
kerfi ásamt botni og fótum. Val um stífan eða mjúkan topp.

12MÁN.
VAXTALAUSAR

GREIÐSLUR!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

SUNNUDAGA KL. 20:00

Ég skellti mér út að borða 
með vinkonum mínum um 
daginn. Þetta var dásamleg 

kvöldstund, við sátum lengi á 
veitingastað og töluðum um 
heimilistæki og uppeldi og svo-
leiðis. Við erum nefnilega orðnar 
fullorðnar þið skiljið. Þar sem við 
sátum og nutum læddist að mér 
einhver ónotatilfinning, einhvers 
konar tómleikatilfinning. Ég áttaði 
mig ekki alveg á því af hverju það 
stafaði, hellti meira hvítvíni í 
glasið og spurði stelpurnar hvort 
þær vissu hvernig maður losnar 
við svepp úr þvottavél. Þær voru 
ekki alveg vissar en bentu mér á að 
spyrjast fyrir á Beauty Tips. Frábær 
ráð, frábærar vinkonur. Þegar mál-
tíðinni var lokið og komið að því 
að borga fann ég aftur fyrir þessari 
tilfinningu. Það var einhver ró yfir 
staðnum, eins og eitthvað vantaði. 
Mér fannst ég standa ein á miðju 
engi. Ég pantaði mér skot af sterku 
áður en ég greiddi fyrir matinn, 
til að drekka á leiðinni á barinn. 
Og til að deyfa tilfinninguna. Við 
röltum á næsta bar og drukkum 
meira vín. Ég reyndi að einbeita 
mér að sögunum af óþekkum 
börnum vinkvennanna en augu 
mín leituðu á næstu borð og þessi 
tilfinning var að æra mig. Ég ákvað 
að vekja máls á þessu. Finnst ykkur 
ekki eins og allt sé eitthvað... tómt? 
spurði ég stelpurnar. Þær kröfðu 
mig nánari útskýringa. Ég varð 
við þeim kröfum. Útskýrði að allt 
kvöldið hefði ég verið með í mag-
anum af einhvers konar víðáttu-
brjálæði og einmanaleika, og þetta 
með engið.

Vinkona mín sem er mjög 
greind lagði hönd sína á vanga 
minn og róaði mig niður. Hún vissi 
nákvæmlega hvað var í gangi og 
útskýrði fyrir mér af hverju þetta 
stafaði. Það eru bara engir túristar í 
bænum, elskan, sagði hún. Það var 
rétt hjá henni. Skrítnasta sem ég 
hef upplifað.

Tómt
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