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Fréttablaðið í dag

skoðun Kristín 
Thoroddsen spyr  
hvort húsmæðraor-
lof sé tímaskekkja 
árið 2017. 14 

sport Rakel 
Dögg Braga-
dóttir hefur 
átt við-
burðaríkt 
ár. 16

frÍtt

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Munndreifitöflur
250 mg
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landbúnaður „Eins og staðan er 
núna á erlendum mörkuðum erum 
við að tapa um 150 til 200 krónum á 
hverju einasta kílói sem við sendum 
til útflutnings,“ segir Björn Víkingur 
Björnsson, forstjóri Fjallalambs á 
Kópaskeri. 

Sigurður Eyþórsson, fram-
kvæmdastjóri Bændasamtakanna, 
segir ytri aðstæður ekki hafa verið 
hagfelldar fyrir útflutning á lamba-
kjöti síðustu misseri. Gengi krón-
unnar sé of hátt. Að auki hafi lokanir 

Rússlandsmarkaða haft mikil áhrif.
„Ljóst er að núverandi ástand getur 

ekki varað í mörg ár í viðbót án þess 
að það hafi veruleg neikvæð áhrif,“ 
segir Sigurður. Of margt fé sé í land-
inu miðað við núverandi ástand. „Ef 

ytri aðstæður lagast ekki fyrir útflutt 
lambakjöt á næstu árum þarf að 
fækka fé.“

Síðustu þrjá mánuðina 2016 voru 
rúm 1.300 tonn af lambakjöti flutt úr 
landi í sláturtíð haustsins. Meðalverð 
þessara afurða er 605 krónur kílóið. 
Þetta segir Björn Víkingur vera allt of 
lágt verð til að standa undir sér lengi.

„Við erum að kaupa skrokkinn 
inn af bændum á 550 krónur kílóið. 
Þegar sláturkostnaður við dilkinn er 
reiknaður saman við er augljóst að 

við erum að tapa á hverju einasta 
kílói.“

Þótt meðalverð sé aðeins rúmar 
600 krónur á kíló fáist gott verð fyrir 
ferska hryggvöðva og aðra ferska 
vöðva í útflutningi. Það sé of lítið 
hlutfall í stóra samhenginu.

„Við viljum framleiða á erlenda 
markaði og höfum verið að fá gott 
verð í gegnum tíðina. Hins vegar er 
staðan núna önnur og við verðum 
að skoða hana gaumgæfilega,“ bætir 
Björn Víkingur við. – sa

Bændaforingi telur of margt fé í landinu
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði, segir mikilvægt að sannleiksnefnd um rannsókn Guðmundar- og Geirfinnsmálanna verði sett á fót. Börn Sævars Marinós Ciesielski hafa lengi 
vonast eftir því að mannorð föður þeirra verði hreinsað. Stórt skref að því marki var stigið á föstudag. Þau vona að faðir þeirra fái að hvíla sem saklaus maður.  Sjá síðu 8 Fréttablaðið/Hanna

Brotaviljinn var 
kerfisins, segja börn 
Sævars Ciesielski

Forstjóri Fjallalambs 
segir allt að 200 króna 
tap á hverju einasta kílói 
af útfluttu lambakjöti.  
Framkvæmdastjóri 
Bændasamtakanna segir 
að fækka verði sauðfé í 
landinu verði aðstæður 
ekki hagstæðari.

Meðalverð 1.300 tonna 
af lambakjöti sem flutt voru 
út síðustu þrjá mánuði 2016 
var 600 krónur á kílóið.

lögregluMál „Það er ekkert mál 
fyrir þá sem skipuleggja sig vel að 
koma fíkniefnum hingað inn eins og 
annars staðar,“ segir Halldór Valur 
Pálsson, forstöðumaður fangelsis-
ins á Litla-Hrauni. Ómögulegt sé að 
halda fangelsinu fíkniefnalausu.

„En þegar við finnum efni þá 
gerum við það alltaf að lögreglu-
máli,“ segir Halldór Valur. Tals-
vert minna fannst af amfetamíni, 
kókaíni og kannabisefnum í fang-
elsinu á Litla-Hrauni í fyrra en árið 
á undan. Halldór Valur segir að svo 
virðist sem nýja lyfið spice sé notað 
í staðinn.

Halldór segir erfitt að segja til um 
hve stóran hluta af fíkniefnum sem 
berast í fangelsið sé lagt hald á. „Ef 
við finnum mikið af efnum þá er 
minni neysla eftir á.“ – jhh / sjá síðu 4

Óstöðvandi dóp 
á Litla-Hrauni

tÍMaMót Sleðahundar og -menn 
etja kappi á Mývatni í þriðja 
sinn. 20

lÍfið Sturla Atlas sendir frá sér 
smáskífu í næsta mánuði. 30

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



Moka metinu burt

Íbúar á suðvesturhorninu ráku upp stór augu í gærmorgun enda fönn yfir öllu. Febrúarmet féll, því 51 sentímetri af jafnföllnum snjó lá yfir öllu. 
Færð spilltist og lentu margir í kröggum. Næstu daga er von á frosti um allt land með allhvössum vindi sunnanlands í dag.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Veður

Norðaustanátt í dag, 10-18 m/s, hvassast 
verður austan til á landinu og á Vest-
fjörðum. Léttskýjað sunnan- og vestan-
lands. sjá síðu 22

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

GRÆNLAND Heimilislaus maður í 
Nuuk á Grænlandi var læstur inni í 
17 daga í einni af geymslum bæjar-
yfirvalda.

Maðurinn sem fannst á þriðju-
dag í síðustu viku hafði einnig læst 
inni í sömu geymslu í janúar síðast-
liðnum. Þá voru það starfsmenn Sjó-
mannaheimilisins sem fundu hann.

Ákveðið var þá að hindra aðgang 
að geymslunni en maðurinn komst 
samt inn. Ekki var vitað af honum 
inni þegar geymslunni var læst. 
Þegar enginn hafði orðið var við 
manninn í tvær vikur vaknaði 
grunur um að ekki væri allt með 
felldu. Hann var með vatn og mat 
en var afar máttfarinn þegar hann 
fannst. – ibs

Heimilislaus 
læstur í geymslu 
í sautján daga

sjÓNVARP Undirbúningur annarrar 
þáttaraðar af Leitinni að upprun-
anum er hafinn. Í upphafi ætlaði 
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir ekki að 
gera aðra þáttaröð en lét tilleiðast. 
Fyrsta þáttaröðin hlaut í gær Eddu-
verðlaun í flokki frétta- og viðtals-
þátta.

„Á dauða mínum átti ég von en 
ekki þessu,“ sagði Sigrún Ósk þegar 
ljóst var að hún hefði unnið til verð-
launanna.

„Eftir að fyrstu þættirnir fóru í 
loftið fékk ég hátt í hundrað tölvu-
pósta frá fólki sem var áhugasamt 
um þátttöku ef það yrði gerð önnur 
þáttaröð. Framan af svaraði ég því 
til að það væri nánast útilokað að ég 
myndi gera þetta aftur,“ segir Sigrún 
Ósk.

Sigrún hafði lengi haft hugmynd-
ina að þáttunum á bak við eyrað 
áður en hún réðst loks í gerð þeirra. 
Það gerðist eftir að hún var „tögguð“ 
í pósti á Facebook þar sem kona 
spurði hvort einhver fjölmiðla-
maður hefði ekki áhuga á að ráðast 
í þetta verkefni.

„Ég mætti með hugmynd að 
þessum eina þætti á fund og hún var 
samþykkt með því skilyrði að þetta 
yrði að þáttaröð. Ég lofaði henni 
eiginlega upp í ermina á mér,“ segir 
Sigrún og hlær.

Vinnan að baki þáttunum var gíf-
urleg og í raun áttu þeir hug hennar 
allan í heilt ár. Var það ástæðan fyrir 
því að hún veigraði sér við í fyrstu 
að ráðast í gerð nýrrar þáttaraðar. 
Í þakkarræðu sinni í gær þakkaði 
Sigrún meðal annars eiginmanni 
sínum og sonum fyrir að hafa ekki 
nýtt fjarveru sína „til að skipta sér út 
fyrir einhverja aðra sem væri meira 
heima og gerði meira gagn“.

„Þetta er svolítið eins og barns-
fæðingar. Fyrst um sinn hugsarðu að 
það sé ekki séns að þú munir gera 
þetta aftur. Smám saman gleymir 
maður því og á endanum er ekkert 
sem þú vilt meir en að gera þetta 
aftur,“ segir Sigrún Ósk. „Það er 
staðreynd að ég held að ég hafi ekki 
tekið þátt í neinu jafn gefandi um 
ævina.“

Þeir sem hafa áhuga á að vera 
þátttakendur í Leitinni að upp-
runanum geta sent tölvupóst á net-
fangið sigrunosk@stod2.is. 
johannoli@frettabladid.is

Sigrún heldur áfram að 
leita að upprunanum
Sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir taldi útilokað að hún myndi gera 
aðra þáttaröð af Leitinni að upprunanum. Nú leitar hún að fólki til að vera með 
í næstu þáttaröð. Þátturinn hlaut Edduna í gær í flokki frétta- og viðtalsþátta.

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir ásamt Rósíku, einni af konunum þremur sem fjallað var 
um í fyrstu þáttaröðinni, á ferð þeirra um Srí Lanka. MYND/EGILL AÐALSTEINSSON

sTjÓRNsÝsLA Úrskurðarnefnd um 
umhverfis- og auðlindamál hefur 
fellt úr gildi ákvörðun Umhverfis-
stofnunar, frá í ágúst 2014, um að 
veita starfsleyfi fyrir Sorpu í Álfsnesi 
að því er varðar urðun. Urðunar-
staðurinn tekur við nær öllu sorpi af 
höfuðborgarsvæðinu sem á að urða.

Ástæðan fyrir ógildingunni er sú 
að í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 
2010-2030 stendur að stefnt sé að 
því að hætta að urða rusl í Álfsnesi 
innan 4-5 ára frá undirritun eigenda-
samkomulags. Það samkomulag var 
undirritað 25. október 2013. Starfs-
leyfi Sorpu til urðunar var hins vegar 
til ársloka 2020. Taldi nefndin að 
Umhverfisstofnun væri bundin af 
áðurnefndu eigendasamkomulagi 
og hefði því ekki getað veitt svo langt 
starfsleyfi. Því var það fellt úr gildi.

„Sorpa er í raun bara þolandi í 
þessu máli,“ segir Björn H. Halldórs-
son, framkvæmdastjóri Sorpu. „Við 
uppfyllum öll skilyrði starfsleyfis og 
það er ekki við okkur að sakast.“

Að sögn Björns myndu menn fljótt 
verða varir við það ef það dregst á 
langinn að Sorpa fái starfsleyfi að 
nýju þar sem enginn annar á höfuð-
borgarsvæðinu tekur við úrgangi til 
förgunar.

„Við höfum nú þegar sótt um und-
anþágu frá starfsleyfi til umhverfis-
ráðherra og vonum að það fari í gegn 
á stuttum tíma,“ segir Björn. – jóe

Leyfi Sorpu 
til urðunar 
fellt úr gildi

Frá urðun í Álfsnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það er staðreynd að 
ég held að ég hafi 

ekki tekið þátt í neinu jafn 
gefandi um ævina.
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir,  
sjónvarpskona 

Leit að heimilislausum 
manni hófst tveimur vikum 
eftir að sást síðast.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Renault Captur
Bensín, beinskiptur
Eyðsla 5,1 l/100 km*

Verð: 2.790.000 kr.

Renault Kadjar 2wd
Dísil, beinskiptur
Eyðsla 3,8 l/100 km*

Verð: 3.490.000 kr.

Hefur þú kynnt þér Captur eða Kadjar frá Renault? Tveir spennandi kostir sem eru hlaðnir 
staðalbúnaði, 5 stjörnu öryggi og þekktir fyrir þægindi, tæknibúnað og frábært verð. Renault 
Captur er snaggaralegur bíll í millistærð með hátt undir lægsta punkt, frábær í akstri og fæst í 
mörgum litaútfærslum. Renault Kadjar er glæsilegur sportjeppi sem fæst bæði með framhjóladrifi 
eða öflugu fjórhjóladrifi. Kadjar er rúmgóður og einstaklega vel hannaður.
Og að sjálfsögðu er sparneytnin í fyrirrúmi í öllum Renault bifreiðum.
Þú kemst einfaldlega lengra á Renault.

VERIÐ VELKOMIN AÐ REYNSLUAKA 
NÝJUM RENAULT Í DAG.

GULLFALLEGIR
CAPTUR OG KADJAR

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“



LögregLumáL Talsvert minna fannst 
af amfetamíni, kókaíni og kannabis-
efnum í fangelsinu á Litla-Hrauni í 
fyrra en árið á undan. Halldór Valur 
Pálsson, forstöðumaður fangelsisins, 
segir að svo virðist vera sem nýja 
lyfið spice sé notað í staðinn. Sam-
kvæmt tölum frá fangelsinu fundust 
170 grömm af efninu í fyrra en ekkert 
árið á undan.

Á móti kemur að árið 2015 fundust 
150 grömm af kókaíni, 90 grömm af 
amfetamíni og 53 grömm af kanna-
bisefnum. Í fyrra fundust hins vegar 
26 grömm af kókaíni, 13,6 grömm af 
amfetamíni og 11,6 grömm af kanna-
bis.

„Það var óvenju mikið magn af 
kókaíni árið 2015 sem tengist einu 
máli. Þetta er ekki dæmigerð tala 
fyrir magn kókaíns sem við erum að 
finna hérna,“ segir Halldór Valur.

Hann bendir á að þyngd efnanna 
miðist við bráðabirgðamælingu sem 
gerð er á Litla-Hrauni. „En þegar 
við finnum efni þá gerum við það 
alltaf að lögreglumáli og þyngdin er 
bráðabirgðamæling sem við gerum 
hjá okkur og stemmir kannski ekki 
endilega við þær mælingar sem lög-
reglan gerir. Þetta eru áætlaðar tölur 
hjá okkur,“ segir hann.

Halldór Valur bendir líka á fíkni-
efnasendingar sem eru stöðvaðar 
áður en þær koma inn í fangelsið. 
„Til dæmis ef lögregla stoppar bíl á 
Hellisheiði og það finnast í honum 
efni og svo kemur í ljós að hann var 
á leiðinni á Litla-Hraun,“ segir hann 
og bendir á að slíkar upplýsingar séu 
ekki í tölum Fangelsismálastofnunar. 
Einnig geta efni fundist á stöðum þar 
sem von er á fanga, í dómsal eða á 
læknisstofu eða annars staðar.

Halldór segir erfitt að segja til um 
hve stóran hluta af fíkniefnum sem 
berast í fangelsið sé lagt hald á. „Ef 
við finnum mikið af efnum þá er 
minni neysla eftir á. En við getum 
ekki fullyrt það hvort við erum að 
ná 10, 50 eða 90 prósentum.“

Halldór segir að fangelsið geti 
aldrei komið fullkomlega í veg fyrir 
fíkniefnasmygl.

Lítið mál að smygla á Hraunið
Fangelsisyfirvöld lögðu hald á minna af amfetamíni, kókaíni og kannabisefnum á Litla-Hrauni í fyrra en 
2015. Fangar sækja meira í spice. Forstöðumaðurinn segir ómögulegt að halda fangelsinu fíkniefnalausu.

Halldór Valur Pálsson, fangelsisstjóri á Litla-Hrauni, segir alla fíkniefnafundi þar gerða að lögreglumáli. FréttabLaðið/SteFán

„Það er ekkert flóknara að koma 
fíkniefnum hingað inn heldur en 
milli landa. Menn fá gesti, það koma 
öll aðföng hingað utan að og það 
er ekkert mál fyrir þá sem skipu-

leggja sig vel að koma fíkniefnum 
hingað inn eins og annars staðar. 
Og við viljum ekki að fíkniefnaher-
ferðir hér bitni á mannréttindum 
manna,“ segir hann. Fangelsið reyni 

hins vegar að takmarka framboðið 
um leið og reynt er að bjóða föngum 
lausnir til þess að komast út úr vand-
anum.
jonhakon@frettabladid.is

 2015 2016
Lyrica 19 24
Lyrica-duft 39,6 13
Stesolid 51 0
Rivotril 11 153
Gabapentin 24 31
Fenemal Recip 3 3

FLogaveikisLyF

Lyf Í stykkjatali nema  
Lyrica-duft er í gr.

Alprazolam Mylan 30 0
Sobril 52 0
Miron 2 0
Risolid 2 8

róandi LyF

Quetiapin 32 55
Truxal 18 9
Nozinan 2 0

seFandi LyF

örvandi LyF
 2015 2016
Ritalin 11 43
Ritalin Uno 109 4
Concerta 0 1

önnur LyF

Indometacin 2 20
Omeprazol 7 4,5
Akinaton 16 18
Contalgin 0 2
Ætlaðir sterar í vökva 1 0
Suboxone N8 33,5 58
Ýmis töflubrot 16 54
Óþekktar töflur 150 296

 2015 2016
Amfetamín 90,8 13,6
Kókaín 150 26
Kannabis 53,2 11,6
E-töflur 0 10
MDMA 0 0,1
LSD 0 1 tilvik
Spice 0 170,8

Í gr nema E-töflur í stk.

Ólögleg lyf

170,8
grömm af spice voru gerð 
upptæk á Litla-Hrauni 2016.

Umboðsaðili Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
www.ramisland.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

S E N D I N G  Á  L E I Ð I N N I 
T R Y G G Ð U  Þ É R  E I N TA K

kópavogur Minnihluti bæjarráðs 
Kópavogsbæjar gagnrýnir harðlega 
breytingu á fundartíma ráðsins. 
Aðeins sé verið að færa fundartíma 
fyrir formann bæjarráðs, Theodóru 
S. Þorsteinsdóttur, sem jafnframt er 
þingmaður Bjartrar framtíðar.

Samþykkt var að fundir hæfust 
klukkan hálf átta á fimmtudags-
morgnum. Þann dag eru þingfundir 
klukkan hálf tíu. 

Theodóra segir það af og frá að 
verið sé að færa fundartíma fyrir 
hana. Fundartími bæjarráðs hafi 
áður breyst á kjörtímabilinu. – sa

Telja fundi flýtt 
vegna formanns

danmörk Danska stjórnin vill að 
félögum í glæpagengjum verði 
bannaður aðgangur að sveitar-
félögum, þar sem þeir hafa framið 
afbrot, í allt að 10 ár eftir afplánun 
fangelsisdóms. Hindra á að þeir snúi  
aftur til gamalla félaga.

Fulltrúi Einingarlistans segir 
bannið geta orðið svo umfangs-
mikið að sá sem hafi framið glæp í 
Óðinsvéum geti ekki tekið lest frá 
Jótlandi til Fjóns.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að við-
urlög við broti á banninu geti verið 
allt að eins og hálfs árs fangelsi. – ibs

Glæpamenn fari 
burt og veri þar

Hindra á að dæmdir glæpamenn fari aftur 
í sama umhverfið.  nOrDiCPHOtOS/aFP

theodóra S.
Þorsteinsdóttir

haFnarFjörður Viðar Halldórs-
son, formaður FH, hefur óskað eftir 
formlegri staðfestingu á að samn-
ingar og viðræður um kaup Hafnar-
fjarðarbæjar á hlut í knatthúsunum 
Dverg og Risa sé lokið. Samningur 
um kaup bæjarins á 55 prósenta 
hlut í húsunum fyrir 200 milljónir  
króna var kynntur í lok janúar.

Bæjarráð Hafnarfjarðar fól á 
fimmtudag Haraldi Haraldssyni 
bæjarstjóra að halda áfram með 
málið.

„Varðandi frágang annarra samn-
inga aðila væri gott að hafa hrað-
ann á og ljúka þeim með formlegri 
undirskrift eða slitum,“ segir í bréfi 
Viðars til Haraldar.

Á bæjarráðsfundi voru líka lögð 
fram bréf Viðars um að bærinn 
annars vegar aflétti veðsetningu á 
Kaplakrika sem stendur nú í tæpum 
900 milljónum og hins vegar um 
meðferð gatnagerðargjalda vegna 
fyrirhugaðrar byggingar Skess-
unnar, 8.400 fermetra knatthúss og 
sjúkra- og hótelbyggingar.

Fram kemur í bréfi Viðars að FH 
fær greitt samkvæmt óundirrituð-
um rekstrar- og þjónustusamningi 
við bæinn. Viðræður um hann hafa 
staðið yfir í rúma 18 mánuði. Biður 
formaðurinn um að annaðhvort 
verði þeir undirritaðir eða að farið 
verði eftir samningum sem verið 
hafi í gildi í vel á annan áratug. – bb

FH-ingar vilja að bæjaryfirvöld staðfesti slit á samningaviðræðum

18
mánaða samningaviðræður 
hafa ekki skilað niðurstöðu.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

VERÐI ÞÉR
AÐ GÓÐU

Iceland er 
með úrvalið:

ALLIR SEM VERSLA FYRIR 8.000 KR. EÐA MEIRA

OG BORGA MEÐ NETGÍRÓ FÁ GJAFAKORT

FRÁ DUNKIN DONUTS

00 KR. EÐA MEIRA

Ó FÁ GJAFAKORT

ONUTS

Ger Súkkulaðibolla

Irish Coffie Bollur

Vatnsdeigs súkkulaðibollur

Vatnsdeigsbananabollur

Daim kaffibollur

Kókos Rjómabolla

Berlinarrjómabolla m/hesilhnetukremi

Krakkahringir m/karamellu

Krakkahringir m/súkkulaði

BAKARÍS-

BOLLUR
BAKARÍS-

BOLLUR
BAKARÍS-

BOLLUR
BAKARÍS-

BOLLUR
BAKARÍS-

BOLLUR

NÝTT!

ALLAR TEGUNDIR 

AÐEINS Í ENGIHJALLA

g kkulaði

399
VATNSDEIGSBOLLUR 

FRÁ MYLLUNNI

KR

6 STK.

369
ST. DALFOUR SULTUR

ALLAR TEG.

KR

284 G

699
MAGNUM ÍS

3 TEG.

KR

440 ML

BASKIN ROBBINS

499
4. TEGUNDIR

KR
500ML

MARS 10PK

399
SNICKERS 10PK

KR

338G/355G



Helgi Jóhannesson
forstjóri Norðurorku

Ásdís Kristjánsdóttir
forstöðumaður 
efnahagssviðs SA

Stefán Pálsson
sagnfræðingur

Þórdís K. R. Gylfadóttir
ferðamála-, iðnaðar-
og nýsköpunar-
ráðherra

OPINN ÁRSFUNDUR SAMORKU
2. MARS NORÐURLJÓSUM, HÖRPU, KL. 15-17

Léttar veitingar í fundarlok

ÁVARP FORMANNS
Helgi Jóhannesson, forstjóri Norðurorku

 
ÁVARP RÁÐHERRA
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

        
MIKIÐ VATN HEFUR RUNNIÐ TIL SJÁVAR
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA

SVEITAPILTSINS STRAUMUR
Orkan og lífskjarabyltingin í Íslandssögu 20. aldar
Stefán Pálsson, sagnfræðingur

Skráning á samorka.is

Fundarstjóri:
Páll Erland
framkvæmdastjóri
Samorku

LÍFSGÆÐIN Í LANDINU
FRAMLAG ORKU- OG VEITUGEIRANS

umhverfismál Prentsmiðjan Oddi, 
sem jafnframt er stór framleiðandi 
umbúða, mun framvegis bjóða 
íslenskum neytendum, framleiðend-
um og söluaðilum upp á umbúðir 
úr náttúrulegum jurtaefnum sem 
brotna niður í náttúrunni líkt og 
annar lífrænn úrgangur.

Þessi viðbót í rekstri fyrirtækisins 
er sett til höfuðs einnota plastum-
búðum sem eru orðnar meiriháttar 
umhverfisvandamál. Sameinuðu 
þjóðirnar hófu í gær sérstakt átak 
gegn plastmengun heimshafanna.

Kristján Geir Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs 
Odda, segir það vel þekkta staðreynd 
að mjög lítill hluti af öllu plasti sem 
fellur til á heimilum landsmanna fari 
í endurvinnslu.

Hluti af þessum plastúrgangi er 
einnota umbúðir utan af tilbúnum 
matvælum og ferskvöru eins og 
grænmeti, fiski og kjöti. Kannanir 
sýni á sama tíma að þessar einnota 
umbúðir enda oftar en ekki í heim-
ilissorpinu og urðun, í stað þess að 
vera nýtt til endurvinnslu. Vörulínan 
sem Oddi býður brotnar niður og 
verður einfaldlega að mold, og á vel 
heima í moltukassanum.

„PLA-umbúðirnar eru nýjung á 
Íslandi og geta leyst af hólmi flestar 
af þeim einnota neytendaumbúðum 
sem við notum í viku hverri. Þar má 
t.d. nefna einnota kaffiglös, umbúðir 
um samlokur, salöt og önnur tilbúin 
matvæli og ílát fyrir ferska innlenda 
framleiðslu,“ segir Kristján Geir sem 
bætir við að hér skipti kolefnisspor-
ið miklu máli, en Oddi vill minnka 
eins og hægt er kolefnisspor fram-
leiðslu og innflutningsvara fyrir-
tækisins.

Hér verður munurinn áþreifanleg-
ur þar sem allt að 60 prósent minni 
orku þarf til að framleiða einnota 
jarðgeranlegar PLA-vörur en sam-
bærilegar plastvörur og þær eru því 
mun jákvæðari gagnvart loftslaginu 
og markmiðum um lægri kolefnis-
losun en þær einnota umbúðir sem 
eru almennt nýttar á Íslandi í dag að 
sögn Kristjáns Geirs.

Kristján Geir segir það tilfinningu 
sína að viðhorfsbreyting sé að verða 
hér á landi hvað varðar plastnotkun 
og í umhverfismálum almennt.

„Umbúðir er sorp, en við komumst 
ekki hjá því að nota þær, því þær eru 
nauðsynlegar til að tryggja ferskleika 
vörunnar og þær eru sterkt verkfæri 
til að minnka matarsóun. Því viljum 
við gera þetta eins vel og við mögu-
lega getum,“ segir hann.

Peningar skipta máli í þessu sam-
hengi, og Kristján Geir segir að vissu-
lega séu umhverfisvænu umbúðirnar 
dýrari en plastið. Hins vegar finnur 
Oddi fyrir áhuga á markaðnum, enda 
séu sífellt fleiri meðvitaðir um sam-
félagslega ábyrgð sína þegar kemur 
að umhverfismálum – og það eigi 
líka við um fyrirtækin.

„Við sem þjóð verðum að hugsa 
um þessa hluti,“ segir Kristján Geir.
svavar@frettabladid.is

Oddi framleiðir lífræna 
poka er verða að mold
Prentsmiðjan Oddi markaðssetur einnota umbúðir sem brotna niður í náttúr
unni á stuttum tíma. Hluti af viðhorfsbreytingu á Íslandi og um heim allan er 
varðar mengunarvanda vegna plastefna. Sameinuðu þjóðirnar eru á sömu línu.

Einnota plastumbúðir liggja úti um allt – á leið sinni í sjóinn. Fréttablaðið/anton

Við sem þjóð 
verðum að hugsa 

um þessa hluti.
Kristján Geir Gunnars-
son, framkvæmda-
stjóri sölu- og 
markaðssviðs 
Odda

Sprengjum rigndi í Douma

Hjálparstarfsmaður veitir börnum sem særðust í loftárásum á Douma í Sýrlandi um helgina fyrstu hjálp. Um fimmtíu manns særðust og átta létu lífið. 
Sýrlenska borgarastríðið hefur staðið í tæp sex ár með tilheyrandi mannfalli og hörmungum. Formlegar friðarviðræður stríðandi fylkinga hófust á 
föstudag í Genf en það eru fyrstu viðræðurnar í langan tíma. Fyrstu fregnir af fundinum benda til þess að ólíkleg sé að sátt náist í bráð.  Fréttablaðið/EPa

NOreGur Metsala var á áfengi í fyrra 
í gegnum netverslun áfengisversl-
unar norska ríkisins. Pantanirnar í 
fyrra voru 140 þúsund og er það 190 
prósenta aukning frá 2010. 

Í fyrra voru keyptar 2,2 milljónir 
lítra af áfengi í gegnum netverslun-
ina. Af þeim voru 77 þúsund lítrar 
afhentir heim að dyrum en 363 
þúsund lítrar voru sóttir á pósthús. 
Afgangurinn var sóttur í vínbúð-
irnar eftir að hafa verið pantaður 
fyrirfram á netinu.

Aðeins áfengisverslun ríkisins má 
selja áfengi í gegnum netið í Noregi. 
Einu undantekningarnar eru nokkr-
ar taxfree-verslanir. – ibs

Metsala áfengis 
í netverslun

samfélaG Jóhannes S. Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri Strætó, afhenti 
Vildarbörnum Icelandair rúmlega 
120 kg af erlendri mynt sem safnast 
hafði í strætisvögnum.

„Í flestum tilvikum er ekki hægt að 
nota þessa mynt í neitt hérna heima 
og þess vegna er mjög ánægjulegt að 
vita til þess að Vildarbörn geti nýtt 
þennan pening í þágu langveikra 
barna,“ segir Jóhannes.

Vildarbörn Icelandair er ferða-
sjóður fyrir langveik börn og börn 
sem búa við sérstakar aðstæður.

„Þetta kemur svo sannarlega að 
góðum notum,“ segir Dóra Elín Atla-
dóttir, forstöðumaður Vildarbarna 
Icelandair, sem veitti myntinni við-
töku.  – bb

Vildarbörn fá 
erlenda mynt
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#FIMASTUR 

F O C U S

ford.is

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

Ford Focus er fimur bíll enda þekktur fyrir frábæra aksturseiginleika og 
framúrskarandi gæði. Hann er ríkulega búinn, með fimm stjörnu öryggi, 
Bluetooth samskiptakerfi, upphitanlegri framrúðu, á hagstæðu verði og 
er ódýr í rekstri. Þú upplifir einstaka akstursgleði í Focus og tekur lengri 
leiðina heim af einskærri ánægju.

2.990.000 KR.

BEINSKIPTUR FRÁ:

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

44.822 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 2.990.000 kr. • Útborgun 299.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,59% Útborgun í formi uppítökubíls er að   
 sjálfsögðu möguleiki 

Ford_Focus_Fimastur_Ongoing_DBL_5x38_20170215_END.indd   1 17/02/2017   09:38



MARINE
PHYTOPLANKTON 
auk Spirulina og Chlorella

Ein næringaríkasta ofurfæða  
á jörðinni samkvæmt  
David Wolfe heilsusérfræðingi

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla. www.balsam.is

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

ORKA – EINBEITING - JAFNVÆGI

Sjávarþörungur

• Lífrænn fjölvítamíngjafi
• Aukin orka, einbeiting og úthald
• Öflug vörn gegn flensu og kvefpestum

Sjávarþörungur

ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

• 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

Ef dýrin
mættu velja

Dómsmál Setja þarf upp sannleiks-
nefnd líkt og í Suður Afríku til að 
sannleikurinn um rannsókn á Guð-
mundar- og Geirfinnsmálunum 
komi fram. Þetta er mat Helga Gunn-
laugssonar, prófessors í félagsfræði 
við Háskóla Íslands. Þar gæfist rann-
sakendum sem enn eru á lífi tækifæri 
til að deila sannleikanum um rann-
sókn málsins.

„Það sjá það allir að pottur hafi 
verið brotinn í rannsókn málsins 
og miklar líkur á að hinir dómfelldu 
verði hreinsaðir af ákærum sínum 
um mannshvörfin,“ segir Helgi.

„Hins vegar verðum við sem sam-
félag að fá allt upp á borðið og setja 
upp sannleiksnefnd líkt og í Suður-
Afríku. Það þarf að gerast sem fyrst. 
Til að geta lokið málinu sómasam-
lega ætti það að vera næsta skref, að 
rannsaka rannsókn málsins ofan í 
kjölinn.“

Endurupptökunefnd ákvað á 
föstudaginn að taka upp hæstaréttar-
dóminn í Guðmundar- og Geirfinns-
málunum sem snýr að mannshvörf-
unum. Hafþór Sævarsson, sonur 
Sævars Ciesielski, er bæði ánægður 
og svekktur yfir þeirri niðurstöðu.

„Það er auðvitað stórsigur að 
málin séu tekin upp aftur eftir öll 
þessi ár. Vonandi mun Hæstiréttur 
síðan endanlega hreinsa mannorð 
þessa fólks fyrir fullt og allt,“ segir 
Hafþór.

„Það er hins vegar leiðinlegt að 
endurupptökunefndin hafi ekki 
tekið Erlu með og mér þykir það frá-
leitt,“ heldur Hafþór áfram.

„Vonandi fellur það af sjálfu sér á 
endanum. Það sem skiptir mestu er 
að brotaviljinn var kerfisins allan 
tímann. Kerfið ákvað síðan að verja 
sig með öllum ráðum fyrir því að 
málin yrðu tekin upp að nýju.“

Settur var á laggirnar starfshópur 
í ráðherratíð Ögmundar Jónassonar 
um málið. Starfshópnum var falið 
að fara yfir málið í heild sinni en sér-
staklega þá þætti sem lúta að rann-
sókninni og framkvæmd hennar á 
sínum tíma. Ögmundur telur niður-
stöður þess hóps, sem skilaði niður-
stöðum í mars árið 2013, hafa valdið 
straumhvörfum í málinu.

„Í niðurstöðum starfshópsins, 
sem voru afgerandi, segir það hafið 
yfir allan skynsamlegan vafa að 
framburður dómfelldu hafi verið 

óáreiðanlegur,“ segir Ögmundur.
Ráðherrann fyrrverandi bendir 

á að í niðurstöðum starfshópsins 
hafi allir sem voru dómfelldir verið 
nefndir á nafn og framburður þeirra.

„Þess vegna olli það mér von-
brigðum að mál Erlu Bolladóttur 
hafi verið tekið út. Ég hafði trú a því 
að mál þeirra allra hefðu öll hangið 
saman.“ sveinn@frettabladid.is

Sannleiksnefnd skoði 
lögreglurannsóknina
Börn Sævars Ciesielski fagna endurupptöku. Prófessor telur mikilvægt að skipa 
sannleiksnefnd um rannsókn Guðmundar- og Geirfinnsmála. Nefndin starfi á 
svipaðan hátt og sannleiksnefnd sem sett var á fót í Suður-Afríku á sínum tíma.

Börn Sævars Ciesielski, Sigurður Sævarsson, Lilja Rún Jensen, Victor Blær Jensen og Hafþór Sævarsson. FRéttaBLaðið/Hanna

ferðaþjónusta „Samtök ferða-
þjónustunnar hafa lengi talað fyrir 
eflingu vægis ferðaþjónustunnar 
innan stjórnkerfisins enda miklir 
hagsmunir undir. Það segir sig sjálft 
að staðan hefur í raun og veru ekki 
verið í nokkrum takti við vöxt og 
mikilvægi greinarinnar fyrir þjóðar-
búið,“ segir Helga Árnadóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar.

Ráðherra ferðamála, Þórdís Kol-
brún R. Gylfadóttir, greindi frá því í 
vikunni að innan ráðuneytisins yrði 
stofnuð sérstök skrifstofa ferðamála 
og starfsmönnum fjölgað stórlega.

Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) 
hafa lengi bent á að í atvinnuvega-
ráðuneytinu hafi aðeins starfsmenn 
í einu og hálfu stöðugildi sinnt mál-
efnum ferðaþjónustunnar sérstak-
lega hingað til og það á tímum for-
dæmalausrar fjölgunar ferðamanna.

„Það voru því verulega ánægjuleg 
tíðindi að ráðherra ætli frá og með 

næstu mánaðamótum að setja á 
laggirnar sérstaka skrifstofu ferða-
mála innan ráðuneytisins sem er 
ætlað að sinna ferðaþjónustunni 
sérstaklega með tilheyrandi fjölgun 
stöðugilda,“ segir Helga.

Ráðherra segir að markmið-
unum verði fyrst og fremst náð með 
breyttri forgangsröðun í ráðuneyt-
inu sjálfu.

„Frá og með næstu mánaðamót-
um munu fimm starfsmenn helga 

sig ferðamálum, auk þess sem bætt 
verður við einum til tveimur stöðu-
gildum þegar líður á árið. Með þeirri 
breyttu forgangsröðun gefst betra 
tækifæri til að sinna þeim brýnu 
verkefnum sem blasa við okkur 
með það að markmiði að ráðu-
neytið verði leiðandi í samvinnu við 
önnur ráðuneyti og stofnanir um hin 
krefjandi viðfangsefni ferðaþjónust-
unnar sem varð á skömmum tíma 
undirstöðuatvinnugrein á Íslandi. 
Því fylgja verkefni,“ sagði ráðherra 
á Alþingi.

Helga segir verkefnin vissulega 
ærin, en skilvirkt regluverk, upp-
bygging innviða og skipulag gagnvart 
greininni séu vafalaust þau verkefni 
sem sett verða á oddinn.

„Að mínu viti er líka mikilvægt að 
skrifstofan geti eflt skilvirkni þeirra 
starfa er snúa að fleiri ráðuneytum 
en einu en eðli greinarinnar kallar 
á slíkt,“ segir framkvæmdistjóri SAF. 
– shá

Stokkar upp í ráðuneyti fyrir ferðamál
Það segir sig sjálft að 
staðan hefur í raun 

og veru ekki verið í nokkr-
um takti við vöxt og mikil-
vægi greinarinnar 
fyrir þjóðar-
búið.
Helga Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri 
SAF

Til að geta lokið 
málinu sómasam-

lega ætti það að vera næsta 
skref, að rannsaka rannsókn 
málsins ofan í 
kjölinn.
Helgi Gunnlaugs-
son, prófessor í 
félagsfræði
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VERKFÆRASETT 96 STK
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Lyklar, skrúfjárn, tangir
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI9601

16.900 m/vsk

 Fullt verð  26.855 

11.900 m/vsk

 Fullt verð  16.507 

TOPPLYKLASETT 94 STK
1/4”     4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI094R

283 verkfæri

18.900 m/vsk

 Fullt verð  27.750 

VERKFÆRASETT 130 STK
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI130B

10.900 m/vsk

Fullt verð 16.870

TOPPLYKLASETT 55 STK
Toppar  1/2” 
Stærðir 10 - 32 mm
Djúpir toppar, bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGAAI5502

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

    

8.900 m/vsk

 Fullt verð 12.879

3.900 m/vsk

 Fullt verð 5.094
2.900 m/vsk

 Fullt verð 4.210
1.990 m/vsk

 Fullt verð 3.355
13.900 m/vsk

 Fullt verð 22.006

158.323 m/vsk

Okkar besta verð 

SKRALLLYKLASETT
Stærðir 8 - 19mm
Með lið
Plasttaska

vnr IBTGAAI1003

HERSLUMÆLIR 1/2” 
Hersla: 40-200 Nm 
Lengd: 75 mm
Digital

vnr IBTDTA-200N

SÁ VINSÆLI

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI HJÁ SINDRA 
VERKFÆRATASKA MJÚKSKRÚFJÁRNASETTSEXKANTSETTSKRÚFSTYKKI 6”
Sterk og rúmgóð taskaSett með flest öllum bitum1,5 - 10 MM6” opnun

vnr IBTGAAI2101vnr IBTGAAL0916vnr IBTDJAC0106 vnr IBTBW000029

LÍFSTÍÐARÁBYRGÐÁ TOPPUM OG FÖSTUM LYKLU
M

BÚKKAR FYLGJA 

4.900 m/vsk

 Fullt verð 6.600



fiskeldi Nú þegar það liggur fyrir 
að gat á eldiskví fyrirtækisins Arc-
tic Sea Farm í Dýrafirði skýrir ekki 
mikið magn eldisregnbogasilungs 
sem slapp úr eldiskvíum í fyrrasumar 
og -haust, er ljóst að slysasleppingar 
regnbogasilungs á nokkurra mánaða 
tímabili eru að öllum líkindum þrjár 
– en ekki tvær eins áður var talið. 
Þetta mál er víða litið alvarlegum 
augum og spurt er af hverju fyrir-
tækjunum sem ala regnbogasilung 
er leyft að nýta úreldan búnað.

Regnbogasilungur úr sjókvíaeldi 
gekk í veiðiár í öllum landsfjórðung-
um í fyrra. Eftirlitsmaður Fiskistofu 
staðfesti í september að regnboga-
silung var að finna um alla Vestfirði. 
Næstu daga og vikur bárust fregnir 
af þessum eldisfiski úr öllum lands-
fjórðungum – veiddum í rúmlega 
30 ám. Þó það sé lögboðin skylda 
rekstraraðila að tilkynna um slysa-
sleppingu úr sjókvíaeldi, hefur enn 
engin skýring á slysasleppingunni á 
Vestfjörðum borist þar sem tvö fyrir-
tæki ala regnbogasilung í Önundar-
firði, í Dýrafirði, Tálknafirði og Ísa-
fjarðardjúpi. Í júní fékk Fiskistofa 
hins vegar staðfestingu á því frá Fisk-
eldi Austfjarða að regnbogasilungur 
hefði sloppið úr sjókví fyrirtækisins 
í Berufirði.

Fyrirtækið Arctic Sea Farm til-
kynnti eftirlitsaðilum um gat á sjókví 
fyrir skemmstu. Tekið var fram að 
ekki væri ljóst hversu mikið af regn-
bogasilungi hefði sloppið en að öllu 
eðlilegu hefði í kringum 200 tonn af 
sláturfiski átt að vera í kvínni. Það 
verður ekki fyrr en að lokinni slátrun 
sem í ljós kemur hversu mikið slapp.

Framkvæmdastjóri Arctic Sea 
Farm sagði við Fréttablaðið að málið 
væri bagalegt, en jafnframt að kvíin 
sem um ræðir sé úrelt samkvæmt 
nýjum reglum um fiskeldi í sjó. Hann 
sagði að þessar eldri kvíar yrðu ekki 
notaðar framvegis eftir að slátrun 

lýkur úr þeim, en taldi jafnframt að 
menn hefðu talið óhætt að bíða með 
endurnýjun þangað til slátrað hefði 
verið úr þeim – en tvö ár eru liðin 
síðan seiði voru sett út.

Matvælastofnun segir í tilkynn-
ingu að rannsókn á mögulegum 
sleppingum regnbogasilungs síðasta 

sumar sé enn í gangi. „Fylgst verður 
með fjölda slátraðra regnbogasil-
unga úr þeim kvíum á Vestfjörðum 
sem ala fisk sambærilegan þeim sem 
Fiskistofa veiddi í eftirlitsferð sinni 
og mun framhald rannsóknarinnar 
byggja á þeim upplýsingum.“

Þetta þýðir að langt er þar til upp-

lýsingar um slysasleppinguna munu 
liggja fyrir. Miðað við stærð þess 
fiskjar sem slapp í fyrrasumar má 
ætla að slátrun á þeim árgangi hefjist 
sennilega ekki fyrr en eftir ár héðan 
í frá og má því segja að þeirri slátrun 
ljúki síðla árs 2018. Þangað til verður 
ekkert upplýst um slysasleppinguna.

Fréttablaðið hefur spurst fyrir 
innan stjórnkerfisins um af hverju 
það sé látið viðgangast að eldisregn-
bogi sé alinn í kvíum sem eru í raun 
úreldar samkvæmt nýjustu reglum. 
Svörin, þó menn kjósi að tjá sig ekki 
undir nafni, eru að rökréttast væri, 
miðað við sögu liðinna mánaða, að 
gera eldismönnum að skipta þessum 
eldri búnaði út, og það ekki seinna 
en strax.

Eldismenn benda reyndar á að 
lög skuli ekki virka afturvirkt og 
þess vegna sé yfirvöldum ekki stætt 
á að fyrirskipa slíkt, þeir eigi að fá 
að slátra upp það sem komið var í 
kvíarnar áður en strangar reglur voru 
innleiddar.

Á móti er bent á að náttúran skuli 
njóta vafans enda muni sá búnaður 
sem fjárfest yrði í núna verða nýttur 
lengi áfram. Kostnaðurinn muni falla 
til, en þá aðeins litlu fyrr en annars.
svavar@frettabladid.is

Slysasleppingarnar þrjár á innan við ári

Bjarni Benediktsson kastar fyrir lax í Norðurá. Stjórnvöld leyfa eldi á regnbogasilungi í gömlum sjókvíum sem standast ekki nýjar reglur um búnað. FréttaBlaðið/DaNíel

l Miðað við stöðu þekkingar er 
afar erfitt að rekja hvaðan regn-
bogasilungur, sem sleppur úr 
sjókvíum hér við land, kemur.

l Allur regnbogi sem hér er alinn 
kemur frá sama seiðaeldisfyrir-
tækinu í Danmörku – og því allur 
að upplagi skyldur.

l Ekki hefur farið fram vinna við 
að greina erfðafræði þeirra né að 
finna þann mun sem getur verið 
á milli stöðva eða ára.

l Ekki eru heldur gerðar kröfur um 
merkingar.

l Eldri og úreltur sjókvíabúnaður er 
notaður í regnbogaeldi.

l Laga- og reglugerðarbreytingar 
voru gerðar vorið 2014 um nýjar 
kvíar.

l Öll ný leyfi þurfa að uppfylla 
nýja staðalinn um styrkleika og 
útbúnað kvíanna.

Þær upplýsingar að 
eldissilungur sem veidd-
ist um allt land í fyrra 
hafi ekki komið úr kví 
Arctic Sea Farm í Dýra-
firði gefa svartari mynd 
en áður – slysaslepping-
arnar eru þrjár en ekki 
tvær á stuttum tíma.  
Úreldur búnaður er 
nýttur í regnbogaeldi.

Gamall búnaður nýttur í regnbogaeldiMiðað við stærð þess 
fiskjar sem slapp í fyrra-
sumar má ætla að slátrun á 
þeim árgangi hefjist senni-
lega ekki fyrr en eftir ár 
héðan í frá og má því segja að 
þeirri slátrun ljúki síðla árs 
2018. Þangað til verður 
ekkert upplýst um slysa-
sleppinguna.

skiPUlAGsMÁl Úrskurðarnefnd um 
umhverfis- og auðlindamál hefur 
fellt úr gildi ákvörðun byggingar-
fulltrúans í Reykjavík þess efnis að 
ekki verði lagðar dagsektir á fast-
eignareiganda að Hringbraut 73. 
Hann hefur leigt út geymslurými í 
kjallara sem herbergi.

Deilan hefur staðið yfir í um ára-
tug. Í húsinu, sem er tveggja hæða, 
eru fjórar íbúðir og eiga tveir aðilar 
tvær íbúðir hvor um sig. Fólkið á 
neðri hæðinni hefur leigt út hluta 
geymslurýmisins en það er sam-
eign. Eigendur efri hæðarinnar segja 
mikið ónæði stafa af þessu og vilja 
að útleigan hætti.

Álits áfrýjunarnefndar húsamála 
var leitað og skilaði hún því árið 
2013. Taldi hún útleiguna heimila 
að fengnu leyfi byggingarfulltrúa. 
Það leyfi hefur hins vegar ekki 
fengist.

Eigendur efri hæðarinnar höfð-
uðu dómsmál árið 2014 og kröfðust 
þess að viðurkennt yrði að óheimilt 
væri að leigja geymsluna út að við-
lögðum dagsektum. Því máli var 

vísað frá þar sem ákvörðun bygg-
ingarfulltrúa lá ekki fyrir.

Í niðurstöðu úrskurðarnefndar-
innar kemur fram að byggingar-
fulltrúi Reykjavíkur telur notkun 
kjallararýmisins ólögmæta. Í sam-
skiptum hans og lögmanns eigenda 
efri hæðarinnar kemur hins vegar 
fram að embættið telji sig ekki fært 
um að fullyrða hver raunveruleg 
notkun þess sé. Af þeim sökum synj-
aði það áður álagningu dagsekta.

Nefndin taldi að embættið gæti 
rannsakað málið betur og felldi því 
hina kærðu ákvörðun úr gildi. – jóe

Áralöng deila um útleigu 
geymslu við Hringbraut

erjur nágrannanna eiga sér langa sögu.      
FréttaBlaðið/GVa

sAMGönGUr „Þetta svar kom mér 
á óvart og það óþægilega. Mér 
finnst það lýsa hroka meirihlutans 
gagnvart upplýsingabeiðni okkar 
í minnihlutanum,“ segir Halldór 
Halldórsson, borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins en flokkurinn fékk 
svar í umhverfis- og skipulagsráði á 
miðvikudag um hvernig takast eigi á 
við vaxandi umferðarþunga.

Svarið frá meirihlutanum var eitt 
A4 blað þar sem reifaðar voru allar 
áætlanir sem unnið er eftir. Fyrir-
spurnin var lögð fram í desember.

Áætlanirnar eru svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins, Samgöngu-
áætlun og aðalskipulag Reykjavíkur. 
Til viðbótar eru samningar sem 
borgin er aðili að eins og samkomu-
lag um næstu skref Borgarlínunnar. 
Einnig við Vegagerðina um þróun 
stofnvegakerfisins, þróun stofn-
leiða hjólreiða, þróun almennings-
samgangna og sjálfbæra samgöngu-
áætlun og þá er í gildi samkomulag 
milli ríkis og sveitarfélaga um 10 
ára tilraunaverkefni um eflingu 
almenningssamgangna.

Þetta fannst Sjálfstæðisflokknum 
heldur þunnt og bókaði þakkir til 

meirihlutans fyrir þetta A4 blað.
„Þó verður að segjast að svar 

meirihlutans svarar engu efnislega 
um það sem spurt er um. Spurn-
ingin er um hvernig meirihlutinn 
hyggst takast á við vandamál sem 
er vaxandi í umferðarmálum borg-
arinnar. Bent er á samkomulag við 
önnur sveitarfélög, Vegagerð o.s.frv. 
Ábyrgðinni er vísað annað eins og 
í fleiri málum hjá meirihlutanum 
í borgarstjórn,“ segir í bókun Sjálf-
stæðismanna. – bb

Svara meiri umferðarþunga með hroka

Sérstaklega var spurt um hvað ætti að 
gera varðandi umferð einkabíla.
FréttaBlaðið/erNir

Mér finnst það lýsa 
hroka meirihlutans 

gagnvart upplýsingabeiðni 
okkar í minnihlutanum.
Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðis-
flokksins í borgarstjórn
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Faxafen 8 - Sími 567 9585 - www.storkaup.is - storkaup@storkaup.is

Butterfly rækjur
58-66 stk. í pakka, 1kg
2.999kr/pk

Makkarónur,
6 teg í pakka, 72 stk
5.999kr/stk

Mackintosh´s 
2,0kg, takmarkað magn.
2.699kr/stk

Mini brownies
96 í pakka.
2.699kr/stk

Kjúklingaspjót, Satay
50 stk. í pakka, 1,5kg
5.299kr/pk

TILBOÐ
Mini hamborgarar, 120 stk, 
með brauði, sósu og osti
15.000kr/pk

Piccolinis smápizzur
3 teg. 40stk. í pakka.
1.999kr/pk

Nautalund
Innfluttar, frosnar.
3.999kr/kg

Stórkaup býður upp á fjölbreytt úrval af tilbúnum 
réttum á veisluborðið. Einfalt að bera fram!

Allt fyrir 
fermingarveisluna

Þann 28. febrúar frá kl.17:00-19:00 
býðst þér að koma og smakka þá vöru sem Stórkaup hefur uppá að bjóða 

fyrir fermingarveisluna. Einnig verða á staðnum aðilar sem veita ráðgjöf 
um bestu veitingarnar fyrir veisluna þína.

Eitt landsins mesta úrval af DUNI dúkum og servíettum.



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.  
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871   fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000,   
ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   menning: Magnús Guðmundsson   
magnus@frettabladid.is  lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is ljóSmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Börn voru svipt frelsi sínu og þau voru pyntuð á 
Kópavogshæli. Eftirlitsaðilar vanræktu að grípa 
til kerfisbundinna og skipulagðra ráðstafana eða 

annarra viðbragða til að bregðast við viðvarandi gagnrýni 
og ábendingum sem fram komu í úttektum, áætlunum 
og með margvíslegum öðrum hætti. Vistheimilanefnd 
ályktaði að heilbrigðisráðuneytið, barnaverndarráð 
Íslands, stjórnarnefnd Ríkisspítala, stjórnarnefnd um mál-
efni þroskaheftra, stjórnarnefnd um málefni fatlaðra og 
landlæknir hefðu vanrækt eftirlitsskyldur sínar.

Stutt er síðan því var fagnað að tíu ár voru liðin frá því 
að viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um varnir 
gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 
eða refsingu (OPCAT) tók gildi. Síðan hafa nær öll Evrópu-
ríki fullgilt samninginn. Ekki Ísland.

Þann 19. desember 2015 samþykktu 52 þingmenn 
þingsályktunartillögu þess efnis að ríkisstjórninni yrði 
gert að fullgilda valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu 
þjóðanna um bann við pyntingum. Í bókuninni er kveðið 
á um eftirlit sjálfstæðra aðila, innlendra og alþjóðlegra, 
sem falið er að heimsækja reglulega stofnanir sem vista 
frelsissvipta einstaklinga í þeim tilgangi að koma í veg 
fyrir pyntingar eða að önnur grimmileg eða vanvirðandi 
meðferð viðgangist.

Flest þeirra ríkja sem við berum okkur saman við hafa 
nú þegar fullgilt bókunina, þar á meðal öll Norðurlöndin.

Þann 19. febrúar síðastliðinn voru 14 mánuðir liðnir frá 
því þingsályktunartillagan var samþykkt einróma.

Íslenskur afbrotafræðingur starfar nú hjá umboðs-
manni norska þingsins við að framfylgja samningnum í 
Noregi. Allir staðir sem vista frelsissvipta eru undir; þar 
sem börn eru vistuð, aldraðir með minnisglöp og ein-
staklingar með bráðageðsjúkdóma. Það væri því í lófa 
lagið að nýta þá þekkingu sem er til staðar við að koma á 
slíku eftirliti.

Að svipta einstakling frelsi sínu er mesta inngrip í líf 
hvers manns. Því fylgir ábyrgð. Þess vegna hafa þjóðir 
heims komist að sameiginlegu regluverki til að fylgjast 
með hvernig því er framfylgt. Regluverkið er til staðar, sem 
og þekkingin. Það er eingöngu vilji íslenskra stjórnvalda 
til að fullgilda og innleiða OPCAT sem virðist skorta.

Sporin hræða

Guðmundur Ingi 
Þóroddsson
formaður Af-
stöðu, félags 
fanga á Íslandi

Að svipta 
einstakling 
frelsi sínu er 
mesta 
inngrip í líf 
hvers manns. 
Því fylgir 
ábyrgð.

Ástir samlyndra hjóna?
Björgólfur Jóhannsson, for-
maður Samtaka atvinnulífsins, 
og Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
Alþýðusambands Íslands, voru 
gestir Heimis Más Péturssonar 
í Víglínunni á Stöð 2 á laugar-
dag. Mikið er í húfi á vinnu-
markaði og um eitt hundrað 
samningar undir í samtali 
þessara manna. Oft hefur 
andað köldu á milli forseta ASÍ 
og aðila vinnumarkaðarins. 
Hins vegar, í stað þess að mæt-
ast sem mótherjar í þættinum, 
litu þeir frekar út eins og þeir 
stefndu í sömu átt. Einhvers 
konar ást á rauðu ljósi. Eru það 
viss merki þess að samning-
arnir haldi í ár í senn.

Umhyggja eða  
forræðishyggja?
Áfengisfrumvarp Teits Björns 
Einarssonar, þingmanns Sjálf-
stæðisflokksins, var mikið rætt 
á þingi í síðustu viku. Bar 
þar helst til tíðinda að Páll 
Magnússon, samflokksmaður 
Teits, lýsti sig andsnúinn frum-
varpinu. Þegar meirihlutinn 
er aðeins einn maður er hver 
þingmaður með neitunar-
valdið í sínum höndum. Þeir 
sem mæla gegn frumvarpinu 
tala um umhyggju fyrir fólki. 
Það er frábært orð yfir for-
ræðishyggju. Ætli það verði 
þannig að umræðan um bjór í 
Bónus haldi áfram í fjögur ár til 
viðbótar? sveinn@frettabladid.is

Skóli er svo sannarlega annað og meira en 
hús. Það er miðstöð þekkingar og fræðslu, 
þroska, visku, vaxtar og svo ótal fleiri þátta 
sem eru nauðsynlegir til þess að vel takist til 
við menntum einstaklinga. Engu að síður er 
hús alla jafna nauðsynlegt til þess að starf-

semi skóla geti farið fram með eðlilegum hætti. Hús 
sem hæfir viðeigandi skólastarfi og gerir þeim sem 
þar starfa, nemendum, kennurum og öðru starfsfólki, 
kleift að sinna sínum daglegu störfum.

Listaháskóli Íslands við Sölvhólsgötu er langt frá 
því að vera í slíku húsnæði. Húsnæði eins og þar er 
boðið upp á til daglegrar starfsemi getur verið afar 
heilsuspillandi og er að auki hvergi nærri viðunandi 
fyrir þá starfsemi sem þar á að fara fram frá degi til 
dags. Vissulega hefur þetta komið fram í fréttum á 
undanförnum vikum en það eru því miður ekki nýjar 
fréttir. Það er nánast endurtekið efni og má í því sam-
hengi vísa til fréttaflutnings á Vísi frá því í nóvember 
árið 2012. Að auki hefur þeim sem fylgjast með starf-
semi skólans, og þar áður starfsemi Leiklistarskóla 
Íslands sem var lengi starfræktur í húsinu, verið ljóst 
að húsnæðið hefur í raun aldrei verið viðunandi. 
Auk alls þessa er aðgengi fyrir fatlaða í húsinu, sem 
og í öðrum húsakosti skólans, verulega ábótavant 
þannig að skólinn brýtur í raun lög á hverjum degi 
eins og Fríða Björk Ingvarsdóttir rektor benti á fyrir 
skömmu.

Þrátt fyrir allt þetta er vandfundið það nám á 
vegum ríkisins þar sem seilst er jafn djúpt í vasa 
nemenda. En hver önn í köldu, mygluðu og óaðgengi-
lega húsinu við Sölvhólsgötu kostar víst um 250.000 
kr. sem gerir hálfa milljón fyrir veturinn. Það er því 
ekki að furða að baráttan fyrir bættum húsakosti 
virðist eiga rætur að rekja til nemendanna sjálfra. Við 
slíkar aðstæður er kannski ekki úr vegi fyrir nem-
endur skólans, við Sölvhólsgötu að minnsta kosti, að 
láta kanna hvort þeir eigi ekki rétt á endurgreiðslu frá 
skólanum. Það er nánast útilokað að þessi skammar-
krókur sé það sem nemendum er ætlað að borga fyrir.

Ábyrgðin er auðvitað alltaf stjórnvalda og við-
komandi mennta- og menningarmálaráðherra hverju 
sinni. En ráðherrar hafa komið og farið á þeim árum 
sem þetta húsnæði hefur ekki verið í lagi þannig að 
auðvitað bera skólastjórnendur líka sína ábyrgð. 
Ábyrgð á því að vera með nemendur og kennara í 
þessu húsnæði við þessar aðstæður ár eftir ár og því 
hlýtur að teljast hæpið að auka við starfsemi skólans 
á sama tíma og þetta er í boði.

Það er auðvitað gleðiefni að Kristján Þór Júlíusson, 
mennta- og menningarmálaráðherra, hafi lýst því yfir 
að hann hafi fullan hug á því að koma skikki á hús-
næðismál Listaháskólans. En Kristján Þór er þó ekki 
fyrsti ráðherrann sem hefur haft hug á slíku og því 
þarf nú að fara að koma meira til en gott hugarfar og 
fagrar fyrirætlanir.

Í skóla eða 
skammarkrók

Þrátt fyrir allt 
þetta er 
vandfundið 
það nám á 
vegum 
ríkisins þar 
sem seilst er 
jafn djúpt í 
vasa nem-
enda.
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Hallgerður Hauksdóttir, 
formaður stjórnar Dýra-
verndarsambands Íslands, 

segir í viðtali við Fréttatímann 
að sambandið hafi orðið tals-
verðar áhyggjur af auknu laxeldi 
á Íslandi. Hún segir að það sé ekki 
eðlilegt að svo stór hluti eldisdýra 
deyi í dýraeldi almennt séð en að 
annað eigi við um þauleldi eins og 
laxeldi. Þauleldi er það eldi þegar 
þrengsli dýranna, sem eru ræktuð, 
eru talsverð, eldið þarf að fara í mat 
á umhverfisáhrifum og þegar „vel-
ferð dýra er fórnað fyrir hámörkun 
nytja“, eins og Hallgerður segir. 
„Ég hef orðið verulegar áhyggjur 

af þessu. Það eru afföll í þauleldi 
vegna mikilla þrengsla eða sjúk-
dóma. Annars á ekkert við að tala 
um eðlileg afföll í dýraeldi.“

Þá er þetta byrjað. Fiskar sleppa 
úr eldiskvíum um gat á botni 
silungaeldiskvía í Dýrafirði. Og 
þegar spurt er hversu mikið slapp 
þá er svarið: Við vitum það ekki. 
Það virðist hafa gerst líka í fyrra 
að regnbogasilungur hafi sloppið 
en enginn vill kannast við það úr 
eldisiðnaðinum. Það kom í ljós 
síðastliðið sumar þegar menn fóru 
að mokveiða regnbogasilung við 
hafnarbakkann. Stangveiðimenn 
í ám fyrir vestan fóru líka að fá 
regnbogasilung á fluguna. Þetta 
mun líka gerast í laxeldinu, þar 
gera menn einfaldlega ráð fyrir því 
í öllum útreikningum að lax sleppi.

Eldi á ófrjóum laxi er ekki 
á frumstigi eins og sumir vilja 
halda fram, það hefur þegar verið 
stundað í Noregi og þar eru menn 
að tala um að það sé það sem 
koma skal. Ég held að ef einhver 

sem vill græða og hefur það eitt að 
leiðarljósi spyrði Bændasamtökin 
hvort þau væru ekki til í að hjálpa 
honum að flytja inn sauðfé frá 
Nýja-Sjálandi, nautgripi frá Texas 
og hross frá Arabíu og hafa þetta 
allt í girðingu á hálendinu gegn 
loforði um að ekkert þessara dýra 
myndi blandast við íslenska kynið, 
þá fengi sá bara eitt svar: ALDREI.

Allt eftirlit í skötulíki
Íslenskur lax hefur þróast í árþús-
undir. Hann var hér löngu áður 
en fyrstu mennirnir námu land. 
Eldismenn vita af fenginni reynslu 
í Noregi, því þaðan koma þeir 
flestir sem eiga eldið á Íslandi, að 
þetta gullgrafaraævintýri þeirra 
mun eyðileggja íslenska laxa-
stofninn alveg eins og hefur gerst 
í heimalandi þeirra. Hér er allt 
eftirlit í skötulíki sem sýnir sig 
best þegar þeir sem eiga að fylgjast 
með sínum eigin kvíum vita ekki 
að það er búið að vera gat á botn-
inum á kvínni í langan tíma. Mat-

vælastofnun sem á að hafa eftirlit 
með eldinu er ekki að standa sig. Í 
raun er það fyrirtæki búið að sýna 
að þar á bæ virðast menn telja það 
vera sitt helsta hlutverk að stimpla 
sig inn og út og forðast allt vesen, 
eins og kom fram í Brúneggja-
málinu. Matvælastofnun verður 
að taka sig taki og taka á þessum 
málum. Laxeldi á Íslandi, sem og 
silungseldi, er stjórnlaus iðnaður. 
Þar ríkir villta vesturs stemning. 
Þar eru menn sem ætla sér að 
græða á sofandahætti stjórnvalda, 
koma hingað til lands og kaupa 
hvern fjörðinn eftir annan með 
það eitt markmið að græða á því að 
eyðileggja íslenska náttúru. Síðan 
geta menn íhugað hvers vegna 
Alþjóðaheilbrigðistofnun Evrópu 
varar fólk við að eta of mikið af 
eldislaxi. Það er af því að hann er 
of mengaður, fullur af sýklalyfjum, 
þungmálmum og litarefnum og 
sérstaklega varasamur fyrir börn 
og ófrískar konur. Haft beint eftir 
þeim háu herrum.

Svart laxeldi
Bubbi Morthens
tónlistarmaður

Laxeldi á Íslandi, sem og 
silungseldi, er stjórnlaus iðn-
aður. Þar ríkir villta vesturs 
stemning. Þar eru menn sem 
ætla sér að græða á sofanda-
hætti stjórnvalda, koma 
hingað til lands og kaupa 
hvern fjörðinn eftir annan 
með það eitt markmið að 
græða á því að eyðileggja 
íslenska náttúru.
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Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
sem er í forsvari fyrir sam-
tök Sjávarútvegsfyrirtækja, 

hefur vakið athygli fyrir vasklega 
framgöngu í þágu umbjóðenda 
sinna og þótti standa sig vel í 
nýlegu verkfalli sjómanna.

Hún var í viðtali við helgarút-
gáfu Fréttablaðsins og sagði þar 
margt skynsamlegt um jafn-
réttismál, þörfina á auknum hlut 
kvenna í forystu atvinnulífsins, 
jöfn laun fyrir sömu vinnu og þar 
fram eftir götunum.

Heiðrún talaði líka um þörfina á 
einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu 
til þess að bæta kjör kvenna sem 
þar starfa. Segja má að hún vilji 
nýta aukna stéttaskiptingu til 
að hækka laun kvennastéttanna 
fremur en að nýta sameiginlega 
sjóði til þess. Samkvæmt þessum 
hugsjónum verða til sérstakar heil-
brigðisstofnanir handa því fólki 
sem orðið er auðkýfingar vegna 
kvótakerfisins í sjávarútvegi og 
geymir auð sinn í skattaskjólum, 

meðan almennir spítalar, handa 
almenningi, verða látnir grotna 
áfram niður, því ekki viljum við 
fara að borga meiri skatta, er það?

Líffærafræði atvinnulífsins
Heiðrún talar um að konur séu 
ekki nógu duglegar við að krefjast 
þeirra launa sem þeim ber – sem 
eflaust er rétt – og segir í því sam-
bandi að konur vanti „dálítinn 
pung“.

Ég hjó eftir þessu. Kannski er 
óþarfi að gera of mikið veður út af 
svona tali – og ekki vil ég gera lítið 
úr þörfinni á því að konur og karlar 
hljóti sanngjörn laun fyrir vinnu 

sína. Ég er bara ekki sammála því 
að konur þurfi á pung að halda. Ég 
er reyndar ekki heldur sammála 
því að fólk í forstjórastöðum eigi 
að hafa svona miklu hærri laun en 
annað fólk – og gildir þá einu hvers 
kyns forstjórinn er.

Maður heyrir stundum talað um 
punginn – að maður þurfi pung í 
hitt og þetta – ekki síst í tengslum 
við karlaíþróttir, þar sem pungur-
inn verður nokkurs konar ímynd 
hreysti, harðdrægni, þolgæðis, 
þróttar og sókndirfsku – eitthvað 
svoleiðis. Maður svona lætur sér 
detta í hug að þetta sé komið 
úr amerísku bíótali, þar sem oft 
heyrist talað um „balls“ í svipuðu 
samhengi. Og er þá ekki fjarri því 
að yfirgangur og frekja séu gerð að 
karlmannlegum dyggðum, sem er 
fráleitt.

Síst vil ég ég lasta punginn. Hann 
er dásamlegur – hann er dýr-
mætur – hann er beinlínis djásn, 
þessi lafandi húðpoki sem geymir 
framlag karlmannsins til lífsins 
og viðhalds þess. Það þarf ekki að 
hafa mörg orð um það hversu kær 
pungurinn er hverjum karli.

Hitt er aftur á móti undrunarefni 
– og til marks um það hversu mikla 
vitleysu við karlar getum étið upp 
hver eftir öðrum umhugsunarlaust 
í okkar kynlega hópefli – hvernig 
pungurinn af öllum líffærum fór 
eiginlega að því að verða ímynd 
hörku og hreysti. Á gjörvöllum 

mannslíkamanum – karla jafnt 
sem kvenna – er ekki til staður sem 
er berskjaldaðri og viðkvæmari 
fyrir hnjaski. Ekkert er aumingja-
legra en pungurinn. Hann þolir 
varla minnsta högg – varla selbita – 
og maður liggur óvígur og gólandi 
af sársauka. Pungspark er það 
versta sem karlmann getur hent, 
slíkur er sársaukinn sem af því 
getur hlotist.

Svo sannarlega eru eistun full af 
spriklandi og kátum sæðisfrumum 
sem iða í skinninu eftir því að láta 
ærlega til sín taka og keppast við 
að ná að frjóvga egg þegar stóra 
stundin rennur upp en það eitt og 
sér getur naumast talist nægilegt 
tilefni til að gera punginn að svo 
stálslegnu tákni hörku og atgervis. 
Frekar glaðværðar, fyrirhyggju-
leysis, lífsþorsta …

Á forsendum karla
Er það ekki almennt vitað að 
konur hafa upp til hópa til að bera 
meiri styrk en karlar þegar kemur 
að því að þola líkamlegt harð-
ræði og sársauka? Karlar þola víst 
áfengi betur, því að lifrin í konum 
er lengur að brjóta niður alkóhól 
vegna annarra starfa, og karlar 
hafa líka yfirleitt stærri vöðva og 
breiðara bak og eiga því auðveld-
ara með að lyfta þungum hlutum.

Sem er mjög skemmtilegt og 
full ástæða til að gleðjast yfir því. 
Og öll höfum við eitthvað okkur 

til ágætis nokkuð. Þetta pungtal 
er svo sem ekki stórvægilegt en 
það sýnir samt vissan þanka-
gang; að konur eigi að taka þátt 
í samfélaginu og sækja réttindi 
sín á forsendum karla fremur 
en sínum eigin – eða öllu heldur 
þeim tilbúnu karlaforsendum sem 
svo mörgum bræðra okkar hafa 
reynst áþján því að okkur gengur 
mjög misjafnlega að lifa okkur inn 
í og starfa samkvæmt þeim stífu 
og hamlandi kröfum sem hefð-
bundin karlmennsku-ímynd gerir 
til okkar.

En það er alveg óþarfi að líta til 
karla um fyrirmyndir þegar kemur 
að hörku og kappsemi. Konur hafa 
til dæmis leg – og skyldi vera til 
öflugra tákn um styrk og gefandi 
vald en það? Við þekkjum sögur 
íslenskra kvenna sem gengu í öll 
störf úti og inni meðan karlarnir 
voru að heiman. Við þekkjum 
sterkar konur úr okkar ættum 
sem stjórnuðu ekki bara heim-
ilum heldur heilu ættunum. Við 
þekkjum sögur af sjósókn kvenna 
sem var óvenju mikil hér á landi á 
fyrri öldum, þegar konur réru í alls 
konar veðrum, jafnvel þungaðar og 
komnar að barnsburði. Við eigum 
hér á landi hefð fyrir sterkum og 
sjálfstæðum konum og í þessum 
skrifuðum orðum heyri ég fyrir 
mér kuldahláturinn í formæðr-
unum þegar þær heyra þá frétt að 
þær vanti pung.

Þarf ekki pungapróf
Í dag

Guðmundur  
Andri Thorsson

Er það ekki almennt vitað 
að konur hafa upp til hópa 
til að bera meiri styrk en 
karlar þegar kemur að því að 
þola líkamlegt harðræði og 
sársauka?
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Um og eftir síðustu aldamót 
stóðu stjórnmálamenn fyrir 
umfangsmiklum breyt-

ingum á heilbrigðiskerfinu. Stóru 
spítalarnir á höfuðborgarsvæðinu 
voru sameinaðir undir einn hatt og 
dregið verulega úr starfsemi kraga-
sjúkrahúsanna og einu þeirra var 
lokað að fullu, St. Jósefsspítalanum 
í Hafnarfirði. Með þessu átti að ná 
fram mikilli hagræðingu í rekstri 
Landspítalans og bæta þjónustu og 
aðgengi allra landsmanna til muna. 
Þessi stofnun fékk það undarlega 
heiti Landspítali-háskólasjúkra-
hús, skammstafað LSH. Ekki dugði 
minna til en að kalla stofnunina 
bæði spítala og sjúkrahús, eins og 
til að leggja áherslu á að stofnunin 
væri Fjallið eina innan íslensks heil-
brigðiskerfis.

Fjallið eina
Það átti að blása til sóknar í heil-
brigðismálum og reisa nýjan spítala 
austur af Háskólanum. En stjórn-
málafólk sveik gefin loforð. Lítið 
sem ekkert aukafjármagn fylgdi 
sameiningarferlinu. Frá fyrsta degi 
hafa forráðamenn LSH verið með 
sífelldan barlóm í fjölmiðlum vegna 
fjárskorts. Ekkert bólar á nýjum 
spítala og enn er þrasað um staðar-
val. Það hefur verið óhóflegt álag á 
starfsfólki LSH um árabil. Hlutar 
þjónustunnar hafa dregist saman 
og biðlistar lengst með mikilli 
þjáningu fyrir þá veiku. Þrátt fyrir 
áköll býr LSH enn við þau furðu-
kjör að vera skömmtuð eingreiðsla 
við hver fjárlög, sem á að duga fyrir 
öllum útgjöldum á hverju sem geng-
ur. Skiptir þá engu þótt bætt sé við 
dýrum nýjungum í læknisfræði eða 
þúsundum erlendra ferðamanna sé 
sinnt til hliðar við.

Á sama tíma og rekstur LSH hefur 
gengið eins og raun ber vitni, hafa 
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) gert 

æ víðtækari samninga við einka-
reknar sjúkrastöðvar á höfuðborgar-
svæðinu, sem hafa bætt úr brýnustu 
þörfinni. Má þar nefna hagkvæm 
og þjónustumiðuð fyrirtæki með 
aðsetur í Domus Medica, Orku-
húsinu, Læknasetrinu í Mjódd og 
Læknastöðinni Glæsibæ, að ótalinni 
allri þeirri frábæru þjónustu sem 
sjálfstætt starfandi sérfræðingar 
í öllum sérgreinum hafa sinnt af 
metnaði og trúmennsku. Án allrar 
þessarar einkareknu þjónustu væri 
heilbrigðiskerfið okkar rústir einar.

Að fleyta rjómann
En áður en lengra er haldið er mikil-
vægt að fólk geri sér grein fyrir að 
munurinn á ofangreindum einka-
rekstri og starfsemi LSH er sá að SÍ 
greiðir einkarekstrinum fyrir hverja 
mælda vinnueiningu meðan LSH 
verður að búa við fasta eingreiðslu. 
Ekki nóg með það. Í einkarekstr-
inum, einkum þegar um aðgerðir 
er að ræða, koma upp ýmis alvarleg 
vandamál, sem ekki verður ráðið við 
nema á sérhæfðum spítala á borð 
við LSH. Þar stendur hnífurinn í 
kúnni. LSH fær ekkert aukafjármagn 
með þeim alvarlega veiku sjúkling-
um sem berast frá einkareknu stöðv-
unum. Einkareknu stöðvarnar geta 
hins vegar fleytt rjómann, reiknað 
sér hagnað og greitt arð, sem nemur 
háum fjárhæðum. Þarna er á ferð-
inni alvarlegt misræmi, sem verður 
að lagfæra LSH í vil með samræmdu 
kostnaðargreiningakerfi.

Meðan ekkert hefur gerst í 
nýbyggingu LSH hafa einkaaðilar 
byggt upp vel búnar skurðstofur 
og leguaðstöðu í Ármúlanum sem 
ber nafnið Klíníkin. Þar eru í farar-
broddi dugmiklir læknar og hug-
sjónamenn, sem eru reiðubúnir að 
taka að sér umfangsmiklar aðgerðir í 
brjósta-, bæklunar-, lýta- og almenn-
um skurðlækningum á grundvelli 
samnings við SÍ. Þannig mætti 
stytta verulega biðlista og draga úr 
þjáningum þeirra sem í óvissu bíða 
mánuðum og árum saman. En líta 
þarf á málið í heild.

Ekki eðlileg samkeppni
Forstjóri LSH hefur lýst því yfir opin-
berlega að gangi SÍ til samninga við 
Klíníkina verði það veruleg ógn 

við LSH. Á sama tíma hafa íslensk 
stjórnvöld heimilað SÍ að greiða fyrir 
aðgerðir þeirra sjúklinga erlendis 
sem lengst hafa verið á biðlistum hér 
heima. En í allri þessari umfjöllun 
um hagræðingu og kostnað vill þó 
oft gleymast, það sem vegur þyngst 
í mínum huga. Það er skortur á 
eðlilegri samkeppni sem er trúlega 
hættulegasti vágesturinn í öllum 
lækningum. Slík samkeppni var til 
staðar áður en ríkisreknu stofnan-
irnar voru sameinaðar undir hatt 
LSH. Samkeppni á nefnilega ekki 
bara við um einkarekstur, heldur 
um hverskonar kerfi þar sem aðilar 
sitja við sama borð. Sú er ekki raunin 
nú, vegna þess hvernig fjármagni er 
skammtað annars vegar með einni 
fastri greiðslu og hins vegar greiðslu 
fyrir hvert unnið verk, óháð því hver 
endanlegur kostnaður vegna komp-
likasjóna getur orðið vegna þess 
verks.

Mikið hefur verið rætt og skrifað 
að undanförnu um að að baki 
Klín íkinni standi fjármálaöfl, 
sem hafi það eitt að markmiði að 
græða peninga og leysa til sín arð í 
ómældu magni. Í samningum SÍ við 
Klíníkina má að sjálfsögðu girða 
fyrir þann möguleika á sama hátt 
og gert var við nýstofnaðar einka-
reknar heilsugæslustöðvar, þ.e. að 
banna eða takmarka arðgreiðslur 
af rekstri sem að stærstum hluta er 
greiddur af almannafé. En það sem 
er enn mikilvægara að tryggja, gangi 
SÍ til samninga við Klíníkina á þann 
veg að greitt verði fyrir hvert verk, 
er að ganga þannig frá hnútum við 
LSH að sama greiðslufyrirkomulag 
gildi þar. Setja þarf stóraukið fé í 
uppbyggingu nýs spítala LSH og 
gera stefnumörkun um framtíð heil-
brigðis- og sjúkrahúsmála. Þá fyrst 
er komin á eðlileg samkeppni innan 
heilbrigðiskerfisins þar sem setið er 
við sama borð.

LSH, Klíníkin og samkeppni
Benedikt Ó. 
Sveinsson
læknir

Árið er 2017, barátta kvenna 
stendur sem hæst og hver 
björninn á fætur öðrum er 

unninn í átt að jafnrétti. Konur 
sækja í það sem áður var kallað 
„karlastörf“ og öfugt. Ráðið er í stöð-
ur óháð kyni og konur láta til sín 
taka á sviðum sem ekki þekktist hér 
áður, konur í áhrifastörfum, konur 
í stjórnmálum og konur í forystu á 
nær öllum sviðum. Björninn er þó 
ekki alfarið unninn, eftir sitja mál 
eins og launamunur kynja og orlof 
húsmæðra svo dæmi sé tekið. Þegar 
talar er um jafnrétti þá þarf það að 
vera í báðar áttir, ekki satt? Í lögum 
okkar er að finna eitt og annað sem 
takmarkar frelsi okkar til að ganga 
alla leið til jafnréttis og eitt af því er 
orlof húsmæðra.

Lög um húsmæðraorlof hafa 
með örlitlum breytingum verið frá 
því um 1960 en þar stendur meðal 
annars að „sérhver kona sem veitir 
eða hefur veitt heimili forstöðu, án 

launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof. Tekið skal mið af 
félagslegum aðstæðum kvennanna 
og hafa skal til hliðsjónar barna-
fjölda.“ Lögin kveða á um að hverju 
sveitarfélagi sé gert að greiða 100 
kr. á hvern íbúa í sínu sveitarfélagi 
í sjóðinn.

Reglur um úthlutunina eru alveg 
skýrar, einungis er greitt til kvenna 
á aldrinum 18-65 ára og hver kona 
sem uppfyllir skilyrðin má að 
hámarki fara tvisvar sinnum og ég 
efast ekki um að eftir þessu sé farið 
við úthlutun úr sjóðnum. Þetta átti 

að auka virði húsmóðurstarfsins á 
sínum tíma og gera konum kleift að 
kynnast konum í sambærilegum 
aðstæðum. Ekki er það alveg svo að 
ferðirnar séu greiddar að fullu úr 
sjóðnum og eru þær sumar hverjar 
mjög dýrar sem gerir það að verkum 
að konur sem ekki hafa fjárhagslegt 
bakland eiga erfitt með að komast í 
umtalaðar ferðir, því ekki hafa þær 
haft laun eins og gefur að skilja.

Íslenskar konur hafa barist hart 
fyrir réttlæti á hinum ýmsu sviðum 
og jafnrétti kynjanna er að margra 
mati á réttri leið. Horfa verður til 
þess að á þeim 56 árum sem lögin 
hafa verið í gildi hefur margt breyst 
í þjóðfélaginu, mun fleiri konur 
vinna nú utan heimilis og eiga því 
rétt á orlofi og ef horft er til nútíma-
viðhorfa þá samræmist þetta engan 
veginn gildum okkar þjóðfélags í 
dag. Það hlýtur því að vera krafa 
þeirra sem berjast fyrir jafnrétti að 
allar konur og allir karlar sitji við 
sama borð í þessu sem öllu öðru.

Ég skora á Alþingi okkar allra að 
samþykkja frumvarp sem nú liggur 
fyrir um afnám laga um orlof hús-
mæðra og ganga þannig skrefið 
til fulls og afnema það ranglæti og 
óréttlæti sem felst í þessum lögum 
sem löngu er orðin tímaskekkja og 
gefur ranga mynd af baráttu okkar 
fyrir jafnrétti kynjanna.

Er orlof húsmæðra 
tímaskekkja árið 2017?

Kristín 
Thoroddsen
varabæjarfulltrúi  
í Hafnarfirði

Horfa verður til þess að á 
þeim 56 árum sem lögin 
hafa verið í gildi hefur margt 
breyst í þjóðfélaginu, mun 
fleiri konur vinna nú utan 
heimilis og eiga því rétt á or-
lofi og ef horft er til nútíma-
viðhorfa þá samræmist þetta 
engan veginn gildum okkar 
þjóðfélags í dag.

LSH fær ekkert aukafjár-
magn með þeim alvarlega 
veiku sjúklingum sem berast 
frá einkareknu stöðvunum. 
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195,-/stk.
Rjómabollur 
með súkkulaði eða karamellu 295,-

Urriðaholtsbollan
Karamellurjómi, 
karamellupoppkorn, 
karamella, flórsykur
445,-

Bolludagstilboð

Kjötbollur með kartöflum, 
týtuberjasultu og rjómasósu
895,-

695,-/10 stk.345,-/stk. 595,-/10 stk.
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Grænmetisbollur 
með kúskús, tómatblönduðu 
grænmeti og spergilkáli
795,-
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sport

HaNDboLti Rúmt ár er síðan Rakel 
Dögg Bragadóttir sneri aftur á hand-
boltavöllinn eftir tveggja ára fjarveru 
vegna höfuðmeiðsla. Þetta síðasta 
rúma ár hefur verið afar tíðindaríkt 
hjá Rakel.

Þann 12. febrúar 2016 lék hún sinn 
fyrsta leik fyrir Stjörnuna, tveimur 
vikum síðar varð hún bikarmeistari, 
lék til úrslita um Íslandsmeistaratitil-
inn um vorið og vann sér aftur sæti 
í íslenska landsliðinu um haustið. 
Og á laugardaginn varð Rakel aftur 
bikarmeistari með Stjörnunni eftir 
eins marks sigur á Fram, 19-18, í 
úrslitaleik.

„Ég er rosalega ánægð og það eru 
algjör forréttindi að fá að vera með. 
Ég er gríðarlega stolt af liðinu og stolt 
af sjálfri mér fyrir að vera hluti af því 
og hafa komið svona sterkt til baka,“ 
sagði Rakel sem var stödd í bollukaffi 
hjá tengdaforeldrum sínum þegar 
blaðamaður sló á þráðinn til hennar.

Rakel segist ekki hafa búist við að 
vera komin svona langt og hafa gert 
svona mikið á þessu eina ári eftir að 
hún sneri aftur.

„Alls ekki, ég leiddi hugann ekk-
ert að því. Ég ákvað bara að taka 
eitt skref í einu. Ég ætlaði bara rétt 
að koma og hjálpa en svo þróaðist 
þetta svona,“ sagði Rakel sem er farin 
að spila stærra hlutverk í liði Stjörn-

unnar en á síðasta tímabili. Þá spil-
aði hún nær eingöngu vörnina en 
núna spilar hún nánast 60 mínútur 
í leik, bæði í vörn og sókn.

„Það tók tíma að koma sér 
í form og mig vantaði aðeins 
meiri vöðvastyrk til að geta 
tekið þátt í bæði vörn og 
sókn. Eftir tímabilið í fyrra 
setti ég mér það markmið 
að vera dugleg að æfa 
og styrkja mig þann-
ig ég gæti tekið þátt í 
sókninni. Ég hef æft vel 
og fengið meira og meira 
traust í sókninni,“ sagði Rakel 
sem skoraði fimm mörk í bikarúr-
slitaleiknum.

Eins og áður sagði var Rakel til-
neydd til að leggja skóna á hilluna í 
byrjun árs 2014 vegna erfiðra eftir-
kasta heilahristings sem hún fékk á 
landsliðsæfingu í nóvember 2013. En 
finnur hún enn fyrir höfuðmeiðsl-
unum sem héldu henni frá keppni 
í tvö ár?

„Sem betur fer er ég að mestu laus 
við þetta. En þegar það er mikið 
álag og mikil læti finn ég að það er 
styttra í höfuðverkinn. Ég þarf bara 
að hugsa vel um mig og þættir eins 
og svefn og mataræði hafa mikil 
áhrif. Ég reyni að halda þessu þann-
ig í skefjum,“ sagði Rakel sem segist 
ekki fá slæm höfuðverkjaköst eins og 
hún fékk áður.

„Ég er sjálf rosalega meðvituð um 
þetta sem og fólkið í kringum liðið, 
þjálfarar og sjúkraþjálfarar. Ef ég 

finn að ég þarf að slaka á geri ég það,“ 
sagði Rakel sem var að vonum 

ánægð þegar Axel Stefánsson 
valdi hana í landsliðið fyrir 

forkeppni HM 2017.
„Það var mikill heiður 

og eitthvað sem ég bjóst 
ekki við. Ég var rosa-

lega stolt og ánægð 
þegar ég var valin,“ 
sagði Rakel sem 
hefur skorað 301 
mark í 100 lands-
leikjum.

Hún segist ekki 
horfa langt fram í 

tímann og taka bara 
eitt tímabili í einu.

„Ég horfi bara á eitt tíma-
bil í einu. Ég ákvað að taka þetta 
eina tímabil og svo skoða ég 
hvort ég tek næsta tímabil. Ég er 
hvorki búin að útiloka né stað-
festa það og hef varla hugsað út 

í það. Ég lifi bara í núinu og nýt 
þess að spila handbolta,“ sagði 

Rakel að lokum.
Sem fyrr sagði urðu Stjörnukonur 

bikarmeistarar á laugardaginn, 
annað árið í röð. Þær eru þó ekki 
saddar og stefna á Íslandsmeistara-
titilinn sem liðið hefur ekki unnið 
síðan 2009. 

„Við höfum sagt það í fleiri ár; nú 
er kominn tími til að vinna,“ sagði 
Rakel en Stjarnan hefur tapað í 
úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn 
undanfarin fjögur ár. „Auðvitað er 
það markmiðið. Við förum ekkert 
leynt með það enda væri það skrítið 
ef þetta væri ekki markmiðið. Við 
stefnum á þann stóra og erum með 
það sem lokamarkmið.“

Rakel er á því að Stjarnan sé með 
sterkara lið en síðustu ár.

„Við höfum fengið unga og flotta 
leikmenn inn og það er rosalega góð 
breidd í hópnum. Við erum með 
ólíka leikmenn. Ég segi að við séum 
með sterkara lið núna en á síðasta 
ári,“ sagði Rakel sem er að vonum 
ánægð með hvernig tekist hefur að 
fylla skarð markvarðarins frábæra, 
Florentinu Stanciu.

„Við erum með frábært mark-
varðateymi. Heiða [Ingólfsdóttir] 
kom inn í úrslitakeppninni í fyrra 
þegar Florentina meiddist og stóð sig 
gríðarlega vel. Hún hefur spilað vel í 
vetur og var óheppin að meiðast. En 
þá kom Hafdís [Renötudóttir] hrika-
lega sterk inn og það var stórkostlegt 
að fylgjast með henni í bikarúrslita-
leiknum,“ sagði Rakel að lokum.
 ingvithor@365.is

Algjör forréttindi að fá að vera með
Eftir að hafa neyðst til að hætta aðeins 27 ára gömul og ekki spilað handbolta í tvö ár hefur Stjörnukonan Rakel Dögg Bragadóttir snúið 
aftur á völlinn með stæl. Hún er tvöfaldur bikarmeistari, komin aftur í íslenska landsliðið og spilar af fullum krafti, bæði í vörn og sókn. 

Sólveig Lára Kjærnested, fyrirliði Stjörnunnar, býr sig undir að lyfta Coca Cola-bikarnum sem Garðbæingar unnu annað árið í röð eftir eins marks sigur, 19-18, á Fram í úrslitaleik í fyrradag. FréttabLaðið/andri marinó

Ég er gríðarlega stolt 
af liðinu og stolt af 

sjálfri mér fyrir að vera hluti 
af því og hafa komið svona 
sterkt til baka.
Rakel Dögg Bragadóttir

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@365.is



fólk
kynningarblað

 Maður ætlar sér 
að móta efnið en 

það er ekki alltaf hægt. 
Það þarf að læra að vinna 
með efninu miklu frekar 
en með það.

Embla Sigurgeirsdóttir
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Embla Sigurgeirsdóttir keramikhönnuður rekur gallerí Kaolin ásamt fleirum.  myndir/Gva

Skartgripaskrínin eru nýkomin úr brennsluofninum hjá Emblu.  

Embla segir postulín fallegt efni í skartgripagerð.

Vinnur með efninu
Embla Sigurgeirsdóttir segir starf keramikhönnuðarins oft snúast um 
málamiðlanir. Efnið hlýði ekki alltaf hönnuðinum. Hún hannar mest 
nytjahluti en segir postulín fyrirtaks efni til skartgripagerðar.

ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

„Oft verður útkoman úr ofninum 
alls ekki eins og maður vonaðist 
eftir en ég er löngu búin að læra 
að taka því sem kemur af æðru-
leysi. Stundum er liturinn annar 
en maður lagði upp með. En þetta 
er bara stór hluti þess að vera 
kera miker, maður ætlar sér að 
móta efnið en það er ekki alltaf 
hægt. Það þarf að læra að vinna 
með efninu miklu frekar en með 
það,“ segir Embla Sigurgeirsdótt-
ir keramikhönnuður.

„Ég hanna mestmegnis nytja-
hluti en síðastliðið ár hef ég einn-
ig búið til skartgripi. Postulín er 
nefnilega svo fjölþætt efni. Það er 
mjög sterkt en getur einnig verið 
afar fínlegt. Þegar því er blandað 
saman við silfur og keðjur verð-
ur útkoman ótrúlega skemmtileg. 
Ég hef leikið mér með demants-
formið við hönnun skartgripanna. 
Nýjasta varan mín er skartgripa-
skrín, krukkur sem ég steypi og 
yfirfæri demantsformið á þær. 
Fyrstu krukkurnar komu úr ofn-
inum hjá mér í síðustu viku og eru 

nýkomnar út í glugga í galleríinu,“ 
segir Embla en hún er ein þeirra 
níu keramikhönnuða sem standa 
að Kaolin galleríi á Skólavörðustíg.

Ég er mikið fyrir hrein form 
og ákveðinn einfaldleika og tíma-
leysi. Ég vinn mikið í smáatriðum 
og sökkvi mér í fínvinnu. Ég er 
lítið í skreyti og munstrum. Þessi 
útúrdúr hjá mér með demants-
formið ofan á skartgripaskrínun-
um er fyrsta tilraun mín í þá átt,“ 
segir Embla. Innblásturinn sæki 
hún í íslenskt landslag og liti.

„Ég var með íslenska náttúru í 
huga þegar ég var við nám í ker-
amikhönnun í Englandi. Þá sótti 
ég mér innblástur í einhvers konar 
landslag og byggði litavalið á snjó 
og sandi og fleiri íslenskum ein-
kennum. Þó hlutirnir mínir hafi 
eftir það þróast afram hef ég þó 
alltaf byggt ofan á þennan grunn.“

Auk þess að reka Kaolin gall-
erí ásamt fleirum er Embla með 
vinnustofu í Íshúsi Hafnarfjarð-
ar. „Í Íshúsinu er samankominn 
svakalega flottur hópur hönnuða 
að vinna í svo margvísleg efni. 
Þetta er afar skapandi umhverfi 
og maður græðir auðvitað á því,“ 
segir hún. Á HönnunarMars munu 
þó Embla og hönnuðirnir í Kaolin 

blása til sameiginlegrar sýningar 
á Skólavörðustígnum.

„Við verðum í samvinnu við 
Reykjavík Destillery á Hönnun-
arMars. Þau brugga líkjörana og 
snafsana Birki og Björk og ætlum 
við að hanna snafsaglös undir 
drykkina. Það verða nokkrar út-
færslur af glösum og mikill fjöl-
breytileiki og svo að sjálfsögðu 
verður hægt að smakka,“ segir 
Embla.



Skartgripahönnuðurinn Hlín Reyk-
dal á tvær aldargamlar kommóður 
sem eiga báðar heiðurssess í stof-
unni.

„Græna kommóðan er 102 ára 
en hana smíðaði og málaði langafi 
minn Jón Reykdal handa dótt-
ur sinni Stellu Reykdal. Hann 
var húsamálari og lærði gríðar-
lega gott handverk. Það sem hann 
málaði um ævina er margt alveg 
magnað eins og sjá má,“ segir 
Hlín. 

Stella var afasystir Hlínar en 
var henni þó alltaf eins og amma. 
„Hún átti engin börn og þegar ég 
eignaðist mína fyrstu dóttur skírði 
ég hana í höfuðið á henni. Mamma 
var síðar með kommóðuna í sinni 
umsjá en gaf dóttur minni hana 
um daginn. Ég fékk svo leyfi hjá 
henni til að hafa hana í stofunni 
enda mikil prýði.“ Aðspurð segist 
Hlín helst geyma kerti og annað 
smálegt í kommóðunni ásamt 
lestrarbókum dætranna. 

Hin kommóðan í stofunni er líka 
um það bil aldargömul. „Nanna 
systir mín keypti hana í Bandaríkj-
unum á sínum tíma, málaði hana 
og gaf mér. Hún hefur gagnast mér 
vel þó það ískri rækilega í henni 
og hún tekur endalaust við,“ segir 
Hlín, en í henni geymir hún gjafa-
pappír, kerti, kertastjaka og dúka 
svo dæmi séu nefnd. Fyrir ofan 
kommóðuna er svo listaverk eftir 
Höddu Fjólu, aðra systur Hlínar. 
„Það eru allir með pensilinn á lofti 
í minni fjölskyldu. Það er engin 
undankomuleið í þeim efnum,“ 
segir Hlín og hlær.

Á öðrum stað í stofunni er svo að 
finna mynd eftir Stellu, eldri dóttur 
Hlínar. „Hana fékk ég þegar Stef-
anía yngri dóttir mín var nýfædd 
en hún er af mér að gefa brjóst.“

Hlín býr í svolítið rómantísku 
húsi í Skerjafirði en flytur í Vest-
urbæinn með vorinu. „Ég held að 
maður lagi sig svolítið að þeim 
húsakynnum sem maður er í og hér 
er því svolítið rómantísk stemning. 
Á sama tíma er ég mjög hrifin af 
mínímalískum stíl og blanda þessu 
saman.”

Hlín segist líka ófeimin við að 
breyta til. „Ég á það til að taka allt 
niður og setja í kassa og taka það 
svo kannski upp seinna. Eins breyti 
ég mikið til í takt við árstíðir.“ Hlín 
segist segist skreyta talsvert með 
hönnunar- og listaverkabókum og 
sömuleiðis ávöxtum og blómum. 
„Þá er ég mjög hrifin af ilmkertum 
og finnst þau færa heimilisstemn-
inguna upp á hærra plan.“

Hlín rekur verslunina Hlín 
Reykdal að Fiskislóð 75 en þar er 
að finna skartgripi eftir innenda 
og erlenda hönnuði ásamt annarri 
gjafavöru fyrir börn og fullorðna. 
Má þar nefna ilmvötn og ilmkerti. 
Ástríða Hlínar fyrir ilmkertum 
leynir sér ekki en þau fást í ýmsum 
stærðum og gerðum. „Þau eru mest 
frá Bretlandi og Bandaríkjunum og 
ætli stjörnumerkin séu ekki Illume 
og Laboratory perfumes.“

Hlín er um þessar mundir að 
undirbúa HönnunarMars en þá 
verða ýmsar uppákomur í versl-
uninni. „Þá er ég að fara að taka 
þátt í LOOT 2017 sem er stór skart-
gripahönnuða- og gullsmiðasýning 
sem haldin verður í Museum of 
Art and Design í New York í apríl. 
Þar stefni ég á að frumsýna nýjar 
línur.”

Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson   
umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sis@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 

Vera  
einarsdóttir
vera@365.is 

Hlín býr í rómantísku húsi í skerjafirði og segir heimilisbraginn  taka mið af því. Á borðinu er meðal annars skjaldbökuskel úr versluninni Heimili og hugmyndir. „margir 
halda að hún sé ekta en svo er þó ekki,“ segir Hlín. mynd/gVa

Kommóðuna fékk Hlín frá nönnu, systur sinni. myndina málaði Hadda fjóla, önnur 
systir hennar.

myndina málaði stella eldri dóttir Hlínar handa móður sinni þegar yngri dóttirin 
stefanía var nýfædd. Kakan er úr sautján sortum. 

kommóður með sögu
Hlín Reykdal á tvær kommóður sem henni þykir afar vænt um. Hún er óhrædd við að breyta til á heimilinu og skreytir 
gjarnan með bókum, ávöxtum og blómum. Hún færir heimilisstemninguna upp á hærra plan með ilmkertum.
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Hidromek beltagröfur
Fáanlegar í stærðum frá 14 og upp í 37 tonn

Nú er rétti tíminn til þess að festa kaup á Hidromek beltagröfu 
fyrir sumarið.

Hidromek framleiðir beltagröfur í stærðunum 14 og upp í 37 
tonn og verðið er með því hagstæðasta á markaðinum.

Margar útgáfur í boði.  Vel búnar og vandaðar vélar í alla staði.

Meðal helsta búnaðar má nefna ISUZU mótor, Kawasaki 
vökvakerfi, glussahraðtengi, fleyglögn, aukalögn, loftkæling ofl. 
ofl.

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is



Farnsworth House er eitt af dáð-
ustu verkum hins þýsk-ameríska 
arkítekts Ludwig Mies van der 
Rohe (1886-1969). Heilmikil saga 
liggur að baki bæði hönnun og 
byggingu hússins sem pantað var 
af Edith Farnsworth árið 1945. 
Farnsworth var mikilsmetinn 
læknir í Chicago og vildi eignast 
athvarf þar sem hún gæti hugað 
að áhugamálum sínum, 
slakað á og notið náttúr-
unnar.

Samband henn-
ar við Mies byrjaði 
á vinalegum nótum, 
jafnvel rómantískum, 
en samstarf-
ið súrnaði og 
l au k  me ð 
margra ára 
dómsmáli 
þar sem 
deilt var 
um bygg-
ingarkostn-
að hússins. Farns-
worht tapaði málinu 
að lokum og var 

aldrei almennilega sátt við húsið 
þar sem henni fannst hún eins og 
dýr í glerbúri.

Jeff Bridges og Maggie Gyllen-
haal fara með hlutverk arkítekts-
ins og læknisins en þau þekkja vel 
hvort til annars enda unnu þau 
saman í myndinni Crazy Heart 
sem kom út árið 2009 en fyrir 
frammistöðu sína hlaut Bridges 
Óskarsverðlaun og Gyllenhaal var 
tilnefnd sem besta leikkona í auka-
hlutverki.

Ekki hefur verið gefið 
upp hvenær myndin 
birtist á hvíta tjald-
inu.

Módernískur 
arkí-

tektúr
Ludwig 
Mies van 
der Rohe 
var einn 
af mark-
verðustu 
arkítekt-

um tuttugustu aldarinnar. Fyrir 
dauða sinn árið 1969 hafði hann 
lokið við mjög fjölbreytt verkefni 
í alþjóðlegum og módernískum 
stíl. Þau þekktustu eru líklega Sea-
gram-byggingin í New York, 860-
880 Lake Shore Drive turnarnir 
í Chicago og Barcelona Pavilion 
skálinn. Hann hannaði einnig hús-
gögn sem eru heimsþekkt í dag.

Mies líkt og samtímamenn hans 
á eftirstríðsárum fyrri heimstyrj-
aldarinnar leitaðist við að koma 
fram með nýjan stíl í arkítektúr 
sem gæti endurspeglað samtím-
ann. Niðurstaðan var áhrifaríkur 
stíll sem endurspeglaði einfald-
leika og skýrleika. Hann notað-
ist við nútímalegan efnivið á borð 
við iðnaðarstál og gler. Van der 
Rohe er oft tengdur við ummæli 
sín „minna er meira“ eða „less is 
more“ og „guð er í smáatriðunum“ 
eða „God is in the details“.

Farnsworth house
Farnsworht húsið var var hannað 
og byggt á árunum 1946 til 1951. 
Húsið er í raun glerskáli enda 
ná gluggar frá gólfi upp í loft og 
mynda þeir útveggina. Útsýnið er 
því yfirgripsmikið og gestir sjá í 
raun í gegnum húsið. Húsið er 140 
fermetrar, það stendur tæpum 
tveimur metrum fyrir ofan flæði-
land nærri Fox-ánni og er um-
kringt skógi og villtri náttúru.

Byggingu hússins lauk árið 1951 
og árið 2004 var það sett á lista 
yfir söguleg heimili í Bandaríkj-
unum.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Maggie Gyllenhaal 
og Jeff Bridges hafa 
áður leikið saman, 
í myndinni Crazy 
Heart, en Bridges hlaut 
Óskarsverðlaun fyrir leik 
sinn í myndinni.

Farnsworth House er eitt af dáðustu verkum hins þýsk-ameríska arkítekts Ludwig Mies van der Rohe.  NoRdiCpHotoS/Getty

Farnsworth House var sett á lista yfir söguleg heimili í Bandaríkjunum árið 2004.

Veggir og skilrúm í húsinu koma hvergi við útveggi hússins sem eru úr gleri.

Bridges leikur 
Mies van der rohe
Hið þekkta Farnsworth House eftir arkítektinn Mies van der Rohe 
verður miðpunktur kvikmyndar sem er í smíðum. Myndin fjallar um 
stormasamt samband arkítektsins og viðskiptavinarins Edith Farns-
worth. Jeff Bridges og Maggie Gyllenhaal fara með aðalhlutverkin.
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Við vorum að fá í sölu vel skipulagðar íbúðir í byggingu við Vefarastræti 7-13 í Helgafells- 
hverfinu í  Mosfellsbæ. 

Íbúðirnar skilast fullbúnar með HTH innréttingum, án gólfefna, en gólf baðherbergis/þvottaher-
bergis eru flísalögð. Afhending í janúar 2018. 

4ra herbergja íbúð verð 44,9 m.

5 herbergja íbúðir verð frá 47,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 

Fallegt 174,5 m2 einbýlishús á einni hæð  
með bílskúr. 

Húsið skiptist í forstofu, stofu/borðstofu, eld-
hús, baðherbergi, tvö barnaherbergi, hjóna-
herbergi með sér baðherbergi og fataherbergi 
og þvottahús.  Í bílskúr er búið að útbúa sér 
íbúðarrými með sérinngangi, svefnherbergi og 
baðherbergi. V. 61,9 m.

Vefarastræti 7-13 - Nýtt  fjölbýlishús 

Laxatunga 49 - 270 Mosfellsbær 3

91,2 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð við 
Barmahlíð 23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, hol, baðherbergi, geymslu/
þvottahús og stofu. Nýtt rafmagn í íbúð og 
ný rafmagnstafla í sameign. Gluggar og gler 
í íbúð nýlegt. Ný innrétting og tæki í eldhúsi. 
Ný innrétting á baðherbergi. Íbúðin er 
nýmáluð. V. 43,0 m.

Barmahlíð 23 - 105 Reykjavík  Digranesvegur 48 - 200 Kóp.  

 
182,4 m2 parhús á þremur hæðum . Au-
kaíbúð hefur verið  útbúin í kjallara hússins. 
Sérinngangur í báðar íbúðir. Eignin þarfnast 
viðhalds og viðgerða. V. 54,9 m.

Skútahraun 4 - 220 Hfj. 

 
183,5 m2 iðnaðarbil í atvinnuhúsnæði. Eignin 
er í útleigu til 31. ágúst 2017. Leiguverð er 
125.000 kr á mánuði. Stór innkeyrsluhurð er 
á húsnæðinu. Húsið er stálgrindarhús byggt 
árið 1990. V. 24,5 m.

Í Þormóðsdal - við Hafravatn 

 
Veröld við Hafravatn. Fallegt 99,6 m2 heils- 
árshús við Hafravatnsveg, með miklu útsýni, 
rétt við Hafravatn í Mosfellsbæ. Húsið 
stendur á afskaplega fallegum stað upp í 
hlíðum Hafrafells, rétt ofan við Hafravatns-
veg. Húsið er byggt úr timbri við steinsteypt 
jarðhýsi sem er fellt inn í landhallann. Gólf 
og pallar standa á steyptum súlum. V. 47,0 m.

Falleg 116,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
3ja hæða lyftuhúsi með bílastæði í bílakjallara. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin-
ni fylgir sérgeymsla í kjallara. Seljandi skoðar 
skipti á stærri eign í Mosfellsbæ. V. 45,9 m.

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær 

1.487,3 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 6 í 
Mosfellsbæ.  Um er að ræða 1.008,7 m2 rými 
á jarðhæð og 478,6 m2 milligólf. Jarðhæðin 
skiptist í 572,1 m2 iðnaðarrými með stórri inn-
keyrsluhurð og 222,1 m1 iðnaðarrými með annari 
innkeyrsluhurð. V. 165,0 m.

Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær  

177,8 m2 sumarbústaður á þremur hæðum. Á 1. 
hæð er bílskúr/geymsla. Á 2. hæð er forstofa, 
svefnherbergi, baðherbergi/þvottaherbergi, 
eldhús og stofa. Á 3. hæðinni er hol og svefn-
herbergi. Miklar timburverandir eru við húsið og 
glæsilegt útsýni. V. 30,9 m.

Hamrar 8 – Kjósarhreppur 

Hringdu og bókaðu skoðun Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus við kaupsamning

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
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Fasteignasalan Miklaborg 
hefur til sölu einbýlishús 
með tveimur íbúðum við 
Hraunbraut 33 í Kópavogi.
Húsið sem er byggt árið 1962 og 
teiknað af Birni Emilssyni, stendur á 
stórri lóð sem er 735,0 fm. Efri hæð-
in er skráð 163,0 fm og neðri hæð-
in er skráð 76,3 fm. Gengið er inn 
í íbúðirnar að sunnanverðu. Húsið 
var múrviðgert síðastliðið sumar og 
er tilbúið fyrir málningu. Jarðhæðin 
er í útleigu.
Efri hæð: Komið er inn í rúmgóða 
forstofu og þaðan í rúmgott hol með 
góðum skápum. Eldhúsið er með 
góðri hvítri innréttingu. Úr eldhúsi 
er innangengt inn í þvottahúsið. Inn 
af þvottahúsi er geymsla með hurð 
út í garð. Úr eldhúsi er gengið upp 
í stofu. Stofur eru mjög rúmgóðar 
og bjartar. Stórir fallegir gluggar til 
vesturs með miklu útsýni yfir Kárs-
nesið og Skerjafjörð. Svefnherbergin 
ásamt baðherbergi eru á sérgangi. 
Svefnherbergin eru þrjú, tvö þeirra 
með skápum. 

Úr einu herbergjanna er útgengt 
út á fallega verönd til austurs. Bað-
herbergið er mjög rúmgott og hefur 
verið endurnýjað að hluta.

Neðri hæð: Neðri hæð er skráð sér-
íbúð en hefur verið skipt í tvennt, 
stúdíóíbúð og geymslurými. Íbúðin 
er björt með góðum gluggum. Úr 
forstofu er komið inn í hol. Baðher-
bergið er með baðkari og sturtu. 
Íbúðin er að öðru leyti eitt rými með 
lítilli eldhúsinnréttingu og afstúkuðu 
svefnrými og sér þvottaherbergi.

Hinn hlutinn er nýttur sem 
geymsla fyrir efri hæð og er steypt-
ur stigi milli hæða. Helmingur rým-
isins er votrými þar sem búið er að 
setja slitsterkt gólfefni en inn af er 
þurrt rými með dúk á gólfi. Búið 
er að stækka glugga á norðurhlið 
þannig að útgengt sé á bílaplan úr 
votrýminu.

Eiguleg eign í Kópavogi

Mánudagur 27. febrúar 20179. tbl.

Í húsinu er tvær íbúðir.

Stofur eru rúmbóðar og bjartar. Eftir hæðin er skráð 163 fm.

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. 
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Jón Guðmundsson
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Víðimelur 56. Parhús.
Vel skipulagt 156,2 fm. parhús á tveimur hæðum auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Tvennar suðursvalir. 
Fimm herbergi. Tvær samliggjandi stofur. Gengið af neðri svölum niður á rúmgóðan afgirtan sólpall til suðurs. Eignin stendur á 
332,3 fm. lóð, sem er vel hirt og afgirt með skjólgirðingu. Hellulögð bílastæði eru fyrir framan húsið og rúma þau 3-4 bifreiðar. 
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á frábærum stað. 

Verð 81,9 millj.

Öldugata. Efri hæð og ris auk bílskúrs.
4ra herbergja 72,7 fm. efri hæð auk um 30,0 fm. riss og 29,0 fm. bílskúrs, samtals 131,7 fm.  á frábærum stað við Öldugötu. Allt 
gler og gluggar á 2. hæðinni og í bílskúr er nýtt. Á hæðinni eru forstofa, hol, baðherbergi, eldhús, stofa, svefnherbergi, stofa og 
herbergi innaf stofu. Í risi eru rúmgott herbergi, geymsla og þvottaherbergi.  Mögulegt væri að lyfta þaki og setja kvisti og myndi 
íbúðin stækka verulega við þá framkvæmd. Bílskúr var nýlega innréttaður sem stúdíóíbúð. 

Verð 59,9 millj.

VÍÐIMELUR 56ÖLDUGATA

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.

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið 
endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt 
er sem geymsla. 

Á hæðinni eru tvö stór opin rými, fundarherbergi 
og 10 afstúkaðar skrifstofur. 

Sameign er öll til fyrirmyndar.

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur fylgt 
með eigninni.

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

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. 

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

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

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

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Ásbraut 9 – Kópavogi. 2ja herbergja íbúð.

Stigahlíð. 3ja herbergja íbúð.

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI - Nýtt og glæsilegt fjölbýlishús

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 fm. bílskúr 
á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið er afar vel 
skipulagt. Arkitekt hússins er Guðmundur Kr. Guð-
mundsson. Lýsing er hönnuð af Helga Eiríkssyni hjá 
Lúmex. Hönnuður lóðar er Ragnhildur Skarphéð-
insdóttir landslagsarkitekt hjá Hornsteinum.

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám og 
runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er hellu-
lögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.
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 67,9 millj.

Vesturgata 44. 

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

TIL

LEIGU TIL

LEIGU

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  

Afar falleg 41,5 fm. íbúð að meðtalinni 2,9 fm. sér geymslu í kjallara. 

Íbúðin er á 2. hæð og hefur verið endurnýjuð og endurskipulögð á afar smekk-
legan hátt.

M.a. var sett nýtt harðparket á gólf íbúðar, eldhús opnað við stofu og led lýsingu 
komið fyrir. 

Gott skápapláss í forstofu og svefnherbergi. 

Suðursvalir.

Verð 25,9 millj.

EIGNARLÓÐ 
Í LANDI VAÐNESS, 
GRÍMSNESI.
28,8 fm. sumarbústaður við 
Hvítárbraut í landi Vaðnes í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Lóðin er eignarlóð 8.900 fm 
að stærð. Stærð lóðarinnar 
gefur tilefni til að hægt væri að 
reisa annan bústað á lóðinni og 
núverandi bústaður þá nýttur 
undir gestahús.  Á lóðinni eru 
auk sumarbústaðarins um 6 - 8 
fermetra upphitað timburhús 
þar sem innréttað er lítið gestaherbergi með vaski og geymsla/inntaksherbergi. 
Timburverönd er við það hús með heitum potti og útisturtu. Einnig er lítið barnahús/
dúkkuhús, óupphitað.

Björt og vel skipulögð 83,6 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í kjallara 
á þessum eftirsótta stað við Stigahlíð. 

Svalir til suðurs. 

Stofan er nýtt bæði sem borðstofa og setustofa og er nóg pláss til þess. 

Fallegar uppgerðar innréttingar í eldhúsi. 

Tvö rúmgóð herbergi. 

Gler og gluggar eru í góðu ástandi og raflagnir og tafla hafa verið endurnýjuð. 

Verð 38,9 millj.

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. 

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fermetrum 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 bíla-
geymslu 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.

VATNSENDAHLÍÐ - SKORRADALUR
Vel staðsett sumarhús við Vatnsendahlíð í Skorradalshreppi. Eignin stendur á 
2.634,0 fm. leigulóð og er skráð 53,0 fm.  auk u.þ.b. 12 fm. gestahúss eða samtals 
um 65 fm. Húsið var byggt árið 1989 og gestahúsið árið 2010 - 2012. Húsið snýr 
til suðurs og nýtur vel sólar.  Sólpallur er mjög stór og umlykur bústaðinn til austurs, 
suðurs og vesturs. Lóðin er með fallegum trjám, runnum og lítilli tjörn. Stórar gras-
flatir og góð aðkoma að bústaðnum. 

17,5 millj.

28,5 millj.

SUMARHÚS

SUMARHÚS

Vegna mikillar sölu að undanförnu 
vantar okkur allar stærðir 

og gerðir eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

GRAFARVOGUR

Óskum eftir góðri fasteign  
í Grafarvogi fyrir traustan kaupanda.

Einbýli, parhús, raðhús eða tvíbýlishús 
með 3-4 herbergjum.

Múlar - heil húseign
Höfum til sölumeðferðar heila húseign í Múlahverfi. 

Um er að ræða um 2.400 fermetra skrifstofu- og  
þjónustuhúsnæði á fjórum hæðum auk bakhúss.

Hugmyndir eru uppi um tæplega 4.000 fermetra hótel.

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir Hallgrímsson,  
netfang: heimir@fastmark.is.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

JÖRÐ - BORGARBYGGÐ
 Til sölu 4.000 hektara jörð í Borgarbyggð, aðeins í um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu. 

Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur frá botni Lundareykjardals og að landi Þingvallakirkju. Vegurinn um 
Uxahryggi er innan landamerkja jarðarinnar. Jörðin er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávar-

máli og á henni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn en upptök Grímsár eru í Reyðar-
vatni.  Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og frá norðaustri falla í það tvær 
ár, Leirá og Fossá. Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell 
I og II.  Hér er um að ræða mjög landstóra og merkilega jörð nærri höfuðborginni, sem nýta mætti með 

margvíslegum hætti.  

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

HAFNARFJÖRÐUR

Sérbýli í góðu ásigkomulagi 
óskast í Hafnarfirði, helst í 

gamla bænum.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Víðimelur 56. Parhús.
Vel skipulagt 156,2 fm. parhús á tveimur hæðum auk kjallara á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Tvennar suðursvalir. 
Fimm herbergi. Tvær samliggjandi stofur. Gengið af neðri svölum niður á rúmgóðan afgirtan sólpall til suðurs. Eignin stendur á 
332,3 fm. lóð, sem er vel hirt og afgirt með skjólgirðingu. Hellulögð bílastæði eru fyrir framan húsið og rúma þau 3-4 bifreiðar. 
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á frábærum stað. 

Verð 81,9 millj.

Öldugata. Efri hæð og ris auk bílskúrs.
4ra herbergja 72,7 fm. efri hæð auk um 30,0 fm. riss og 29,0 fm. bílskúrs, samtals 131,7 fm.  á frábærum stað við Öldugötu. Allt 
gler og gluggar á 2. hæðinni og í bílskúr er nýtt. Á hæðinni eru forstofa, hol, baðherbergi, eldhús, stofa, svefnherbergi, stofa og 
herbergi innaf stofu. Í risi eru rúmgott herbergi, geymsla og þvottaherbergi.  Mögulegt væri að lyfta þaki og setja kvisti og myndi 
íbúðin stækka verulega við þá framkvæmd. Bílskúr var nýlega innréttaður sem stúdíóíbúð. 

Verð 59,9 millj.

VÍÐIMELUR 56ÖLDUGATA

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.

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð og mikið 
endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt 
er sem geymsla. 

Á hæðinni eru tvö stór opin rými, fundarherbergi 
og 10 afstúkaðar skrifstofur. 

Sameign er öll til fyrirmyndar.

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur fylgt 
með eigninni.

Síðumúli 27 -  Skrifstofuhæð til leigu. 

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. 

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

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

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

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 
skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Ásbraut 9 – Kópavogi. 2ja herbergja íbúð.

Stigahlíð. 3ja herbergja íbúð.

LUNDUR 5 – KÓPAVOGI - Nýtt og glæsilegt fjölbýlishús

Einstaklega fallegt og vandað 313,2 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 40,9 fm. bílskúr 
á Flúðum, Hrunamannahreppi. Húsið er afar vel 
skipulagt. Arkitekt hússins er Guðmundur Kr. Guð-
mundsson. Lýsing er hönnuð af Helga Eiríkssyni hjá 
Lúmex. Hönnuður lóðar er Ragnhildur Skarphéð-
insdóttir landslagsarkitekt hjá Hornsteinum.

Eignin er mjög vel staðsett, með víðáttumiklu 
útsýni og við enda lokaðrar götu og þaðan 
er stutt í villta náttúru. Lóðin er 2.000 fm. að 
stærð, skjólgóð leigulóð, ræktuð háum trjám og 
runnum. Bílaplan og stétt heim að húsi er hellu-
lögð og upphituð. 

Glæsilegt einbýlishús á Flúðum.
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 67,9 millj.

Vesturgata 44. 

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

TIL

LEIGU TIL

LEIGU

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  

Afar falleg 41,5 fm. íbúð að meðtalinni 2,9 fm. sér geymslu í kjallara. 

Íbúðin er á 2. hæð og hefur verið endurnýjuð og endurskipulögð á afar smekk-
legan hátt.

M.a. var sett nýtt harðparket á gólf íbúðar, eldhús opnað við stofu og led lýsingu 
komið fyrir. 

Gott skápapláss í forstofu og svefnherbergi. 

Suðursvalir.

Verð 25,9 millj.

EIGNARLÓÐ 
Í LANDI VAÐNESS, 
GRÍMSNESI.
28,8 fm. sumarbústaður við 
Hvítárbraut í landi Vaðnes í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Lóðin er eignarlóð 8.900 fm 
að stærð. Stærð lóðarinnar 
gefur tilefni til að hægt væri að 
reisa annan bústað á lóðinni og 
núverandi bústaður þá nýttur 
undir gestahús.  Á lóðinni eru 
auk sumarbústaðarins um 6 - 8 
fermetra upphitað timburhús 
þar sem innréttað er lítið gestaherbergi með vaski og geymsla/inntaksherbergi. 
Timburverönd er við það hús með heitum potti og útisturtu. Einnig er lítið barnahús/
dúkkuhús, óupphitað.

Björt og vel skipulögð 83,6 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í kjallara 
á þessum eftirsótta stað við Stigahlíð. 

Svalir til suðurs. 

Stofan er nýtt bæði sem borðstofa og setustofa og er nóg pláss til þess. 

Fallegar uppgerðar innréttingar í eldhúsi. 

Tvö rúmgóð herbergi. 

Gler og gluggar eru í góðu ástandi og raflagnir og tafla hafa verið endurnýjuð. 

Verð 38,9 millj.

Glæsilegt 11 hæða fjölbýlishús við Lund nr. 5 í Kópavogi. 

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 120,5 fermetrum 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 bíla-
geymslu 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.

VATNSENDAHLÍÐ - SKORRADALUR
Vel staðsett sumarhús við Vatnsendahlíð í Skorradalshreppi. Eignin stendur á 
2.634,0 fm. leigulóð og er skráð 53,0 fm.  auk u.þ.b. 12 fm. gestahúss eða samtals 
um 65 fm. Húsið var byggt árið 1989 og gestahúsið árið 2010 - 2012. Húsið snýr 
til suðurs og nýtur vel sólar.  Sólpallur er mjög stór og umlykur bústaðinn til austurs, 
suðurs og vesturs. Lóðin er með fallegum trjám, runnum og lítilli tjörn. Stórar gras-
flatir og góð aðkoma að bústaðnum. 

17,5 millj.

28,5 millj.

SUMARHÚS

SUMARHÚS

Vegna mikillar sölu að undanförnu 
vantar okkur allar stærðir 

og gerðir eigna á söluskrá.

Skoðum og metum samdægurs.

GRAFARVOGUR

Óskum eftir góðri fasteign  
í Grafarvogi fyrir traustan kaupanda.

Einbýli, parhús, raðhús eða tvíbýlishús 
með 3-4 herbergjum.

Múlar - heil húseign
Höfum til sölumeðferðar heila húseign í Múlahverfi. 

Um er að ræða um 2.400 fermetra skrifstofu- og  
þjónustuhúsnæði á fjórum hæðum auk bakhúss.

Hugmyndir eru uppi um tæplega 4.000 fermetra hótel.

Allar nánari upplýsingar veitir Heimir Hallgrímsson,  
netfang: heimir@fastmark.is.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

JÖRÐ - BORGARBYGGÐ
 Til sölu 4.000 hektara jörð í Borgarbyggð, aðeins í um 60 kílómetra fjarlægð frá Höfuðborgarsvæðinu. 

Jörðin er skráð sem lögbýli og liggur frá botni Lundareykjardals og að landi Þingvallakirkju. Vegurinn um 
Uxahryggi er innan landamerkja jarðarinnar. Jörðin er að stórum hluta í 150 - 300 metra hæð yfir sjávar-

máli og á henni eru mörg vötn, þau stærstu Reyðarvatn og Uxavatn en upptök Grímsár eru í Reyðar-
vatni.  Í Reyðarvatn austanvert kemur Reyðarlækur úr Stóra-Brunnvatni og frá norðaustri falla í það tvær 
ár, Leirá og Fossá. Heitt vatn úr borholum er leitt að landinu og notað til upphitunar á bæjunum Þverfell 
I og II.  Hér er um að ræða mjög landstóra og merkilega jörð nærri höfuðborginni, sem nýta mætti með 

margvíslegum hætti.  

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu gtj@fastmark.is

HAFNARFJÖRÐUR

Sérbýli í góðu ásigkomulagi 
óskast í Hafnarfirði, helst í 

gamla bænum.



FRAMNESVEGUR 29
101 REYKJAVÍK

 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja 54,6 fm 
íbúð á 1. hæð í 4ra hæða steinhúsi við Framnesveg 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Af hæðinni er útgangur 
í sameiginlegan bakgarð. Örstutt er í skóla, leik - 
skóla og þjónustu. Göngufæri í miðbæinn. V. 29,9 m.                                                            
Opið hús mánud. 27. feb. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 103).

BIRKIHLÍÐ 42
105 REYKJAVÍK

 
Falleg og mikið endurnýjuð samtals 184,4 fm hæð og ris 
auk bílskúrs í fallegu húsi við Birkihlíð í suðurhlíðunum 
í Reykjavík. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og þrjú herber-
gi (fjögur skv. teikningu). Þrennar svalir. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni. V. 65 m.

AUSTURTÚN 10
225 GARÐABÆR

 
Glæsilegt 249 fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr og stóru upphituðu plani á útsýnisstað 
við Austurtún 10 Garðabæ/Álftanes. 6 svefnherbergi og 
tvö baðherbergi. Falleg og gróin lóð með timburverönd. 
Hús í góðu standi bæði að innan sem utan. Eignarlóð. 
Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. 
fasteignasali s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is  Opið 
hús þriðjudaginnn 28. feb. milli 17:15 og 17:45.   V. 79,9 m.  

BREKKUHVARF 15
203 KÓPAVOGUR

 
269,2 fm einbýlishús sem skiptist m.a. í stofur, eldhús, 
tvö baðherbergi, þrjú herbergi og þvottaherbergi. 
Geymslurými yfir hluta íbúðar. Bílskúr er tvöfaldur með 
innkeyrsludyrum, gluggum og göngudyrum. Útbúið hefur 
verið íbúðarrými í bílskúr. Nánari upplýsingar veita: 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. 824 9098 og Brynjar Þór 
Sumarliðason aðst.m. fsat.sala s: 896 1168. Opið hús 
mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.  V. 79,5 m. 

KÓPAVOGSBRAUT 75
200 KÓPAVOGUR

 
Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr samtals 112,4 fm. 
Húsið stendur á mjög stórri lóð eða 986 fm og í kring er 
búið að byggja 3ja og 4ra íbúða hús.  Húsið er í leigu. 
Húsið skiptist m.a í tvær stofur, eldhús, baðherbergi og 
þrjú herbergi. Bílskúr. V. 47,9 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

 
Nýleg og glæsileg 74,6 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð  
í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. íbúðin er fullbúin með gólfef-
num. Frábær staðsetning í miðborginni. V. 47,5 m.
Nánari uppl. veitir: Andri Guðlaugsson lg. fasteignsali  
s: 662 2705, andri@eignamidlun.is.

SÓLEYJARIMI 1 – 50 ÁRA OG ELDRI
112 REYKJAVÍK

 
Einstaklega vel staðsett 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í 
góðu lyftuhúsi við Sóleyjarima 1 í Grafarvogi, auk stæðis 
í bílgeymslu. Þvottahús er innan íbúðar. Stofa og þrjú her-
bergi. Stutt í alla helstu þjónustu. Íbúðin er fyrir 50 ára og 
eldri. V. 41,9 m. Bókið skoðun hjá: G. Anda Guðlaugssyni 
s: 662 2705, andri@eignamidlun.is 

BÁSBRYGGJA 31
LEIGA

 
Um 50 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngang við Bás-
bryggju 31 til leigu. 
Verð 195 þúsund á mánuði.
Nánari uppl. veitir Hilmar Þ. Hafsteinsson lg. leigu-
miðlari s: 824 9098.

Sala fasteigna frá
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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

Glæsileg fullbúin 161,3 fm endaíbúð á efstu hæð í nýju lyftuhúsi við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptis m.a. í 
stóra stofu sem er samliggjandi við eldhús, þrjú herbergi, fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofu. 
Vandaðar innréttingar og tæki. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. Rúmgóðar svalir eru útaf stofu. Íbúðin er 
laus nú þegar. V. 94,9 m. Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s: 864 5464,  
gudlaugur@eignamidlun.is. Opið hús mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.

SKÓGARVEGUR 12, 103 REYKJAVÍK

 
 

Glæsilegt um 270 fm parhús á tveimur hæðum á frábærum stað í Kórahverfi. 

Sérsmíðaðar innréttingar og  frágangur til fyrirmyndar að innan sem utan. 3 baðherbergi og allt að 7 svefnher- 
bergi. Eignin er með heitum potti á neðri hæð. Glæsilegur og vel frágenginn garður á nokkrum pöllum. 

V. 87,5 m. 

Bókið skoðun hjá: Hilmari Þór Hafsteinssyni lg.fasteignasala s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

DRANGAKÓR 1, 203 KÓPAVOGUR

Fallegt og frábærlega staðsett 223,8 fm endaraðhús innst í botnlangagötu með bílskúr. Stór stofa með arni og útgangi 
út á stórar svalir. Fallegt útsýni yfir Fossvoginn, endurnýjað eldhús og baðherbergi og fjögur svefnherbergi (voru áður 
6). Suðurgarður. V. 87,9 m.

Bókið skoðun hjá: Reyni Björnssyni lg. fasteignasala s: 895 8321, reynir@eignamidlun.is 

Mjög góð 4ra herbergja 109,2 fm endaíbúð í nýlegu húsi ásamt sérmerktu stæði lokuðum bílakjallara. Íbúðin er á 
2.hæð í lyftuhúsi. Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Byggingarfélagið Eykt byggði húsið sem er í Norðl-
ingaholti. V. 44,9 m.

Opið hús mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.

3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. Glæsilegt 
útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus 1. 
apríl 2017. V. 41,9 m. 

Opið hús miðvikudaginn 1. mars milli 17:15 og 17:45 (íbúð 0303).

LOGALAND 40, 108 REYKJAVÍK

HELLUVAÐ 13, 110 REYKJAVÍK

FROSTAFOLD 24, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• Stærð íbúða frá 91 til 132 fm.
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá Axis.
• Glæsilegt útsýni frá flestum íbúðum.
• Verð frá 64,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:
Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fasteignasali s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is og 
Brynjar Þór Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

Opið hús miðvikudaginn 1. mars milli 17:15 og 17:45.

HOLTSVEGUR 37-39 URRIÐAHOLTI - 210 GARÐABÆ

AÐEINS

4
ÍBÚÐIR

EFTIR

OPIÐ 

HÚS

Nýtt í sölu
Vefarastræti 7-11, Mosfellsbæ

Glæsilegar nýjar íbúðir við Vefarastræti 7-11 í Helgafellshverfi. Um er að ræða 
3ja hæða lyftuhús með 35 íbúðum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja. 
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna, innréttingar eru frá HTH. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.
 
Íbúðirnar verða afhentar í janúar 2018.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Þórarinn M. Friðgeirsson

Löggiltur fasteignasali 

og sölustjóri

thorarinn@eignamidlun.is

899 1882

Brynjar Þór Sumarliðason 

Viðskiptafræðingur og 

aðstoðarmaður fasteingasala

brynjar@eignamidlun.is

896 1168

Daði Hafþórsson

Aðstoðarmaður fasteignasala

dadi@eignamidlun.is

824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
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FRAMNESVEGUR 29
101 REYKJAVÍK

 
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herbergja 54,6 fm 
íbúð á 1. hæð í 4ra hæða steinhúsi við Framnesveg 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Af hæðinni er útgangur 
í sameiginlegan bakgarð. Örstutt er í skóla, leik - 
skóla og þjónustu. Göngufæri í miðbæinn. V. 29,9 m.                                                            
Opið hús mánud. 27. feb. milli 17:15 og 17:45 (íbúð 103).

BIRKIHLÍÐ 42
105 REYKJAVÍK

 
Falleg og mikið endurnýjuð samtals 184,4 fm hæð og ris 
auk bílskúrs í fallegu húsi við Birkihlíð í suðurhlíðunum 
í Reykjavík. Sér inngangur. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og þrjú herber-
gi (fjögur skv. teikningu). Þrennar svalir. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni. V. 65 m.

AUSTURTÚN 10
225 GARÐABÆR

 
Glæsilegt 249 fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr og stóru upphituðu plani á útsýnisstað 
við Austurtún 10 Garðabæ/Álftanes. 6 svefnherbergi og 
tvö baðherbergi. Falleg og gróin lóð með timburverönd. 
Hús í góðu standi bæði að innan sem utan. Eignarlóð. 
Nánari upplýsingar veitir: Hilmar Þór Hafsteinsson lg. 
fasteignasali s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is  Opið 
hús þriðjudaginnn 28. feb. milli 17:15 og 17:45.   V. 79,9 m.  

BREKKUHVARF 15
203 KÓPAVOGUR

 
269,2 fm einbýlishús sem skiptist m.a. í stofur, eldhús, 
tvö baðherbergi, þrjú herbergi og þvottaherbergi. 
Geymslurými yfir hluta íbúðar. Bílskúr er tvöfaldur með 
innkeyrsludyrum, gluggum og göngudyrum. Útbúið hefur 
verið íbúðarrými í bílskúr. Nánari upplýsingar veita: 
Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fs. 824 9098 og Brynjar Þór 
Sumarliðason aðst.m. fsat.sala s: 896 1168. Opið hús 
mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.  V. 79,5 m. 

KÓPAVOGSBRAUT 75
200 KÓPAVOGUR

 
Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr samtals 112,4 fm. 
Húsið stendur á mjög stórri lóð eða 986 fm og í kring er 
búið að byggja 3ja og 4ra íbúða hús.  Húsið er í leigu. 
Húsið skiptist m.a í tvær stofur, eldhús, baðherbergi og 
þrjú herbergi. Bílskúr. V. 47,9 m.

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK

 
Nýleg og glæsileg 74,6 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð  
í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. íbúðin er fullbúin með gólfef-
num. Frábær staðsetning í miðborginni. V. 47,5 m.
Nánari uppl. veitir: Andri Guðlaugsson lg. fasteignsali  
s: 662 2705, andri@eignamidlun.is.

SÓLEYJARIMI 1 – 50 ÁRA OG ELDRI
112 REYKJAVÍK

 
Einstaklega vel staðsett 4ra herbergja 105,7 fm íbúð í 
góðu lyftuhúsi við Sóleyjarima 1 í Grafarvogi, auk stæðis 
í bílgeymslu. Þvottahús er innan íbúðar. Stofa og þrjú her-
bergi. Stutt í alla helstu þjónustu. Íbúðin er fyrir 50 ára og 
eldri. V. 41,9 m. Bókið skoðun hjá: G. Anda Guðlaugssyni 
s: 662 2705, andri@eignamidlun.is 

BÁSBRYGGJA 31
LEIGA

 
Um 50 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngang við Bás-
bryggju 31 til leigu. 
Verð 195 þúsund á mánuði.
Nánari uppl. veitir Hilmar Þ. Hafsteinsson lg. leigu-
miðlari s: 824 9098.

Sala fasteigna frá
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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

Glæsileg fullbúin 161,3 fm endaíbúð á efstu hæð í nýju lyftuhúsi við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptis m.a. í 
stóra stofu sem er samliggjandi við eldhús, þrjú herbergi, fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og forstofu. 
Vandaðar innréttingar og tæki. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. Rúmgóðar svalir eru útaf stofu. Íbúðin er 
laus nú þegar. V. 94,9 m. Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. s: 864 5464,  
gudlaugur@eignamidlun.is. Opið hús mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.

SKÓGARVEGUR 12, 103 REYKJAVÍK

 
 

Glæsilegt um 270 fm parhús á tveimur hæðum á frábærum stað í Kórahverfi. 

Sérsmíðaðar innréttingar og  frágangur til fyrirmyndar að innan sem utan. 3 baðherbergi og allt að 7 svefnher- 
bergi. Eignin er með heitum potti á neðri hæð. Glæsilegur og vel frágenginn garður á nokkrum pöllum. 

V. 87,5 m. 

Bókið skoðun hjá: Hilmari Þór Hafsteinssyni lg.fasteignasala s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is

DRANGAKÓR 1, 203 KÓPAVOGUR

Fallegt og frábærlega staðsett 223,8 fm endaraðhús innst í botnlangagötu með bílskúr. Stór stofa með arni og útgangi 
út á stórar svalir. Fallegt útsýni yfir Fossvoginn, endurnýjað eldhús og baðherbergi og fjögur svefnherbergi (voru áður 
6). Suðurgarður. V. 87,9 m.

Bókið skoðun hjá: Reyni Björnssyni lg. fasteignasala s: 895 8321, reynir@eignamidlun.is 

Mjög góð 4ra herbergja 109,2 fm endaíbúð í nýlegu húsi ásamt sérmerktu stæði lokuðum bílakjallara. Íbúðin er á 
2.hæð í lyftuhúsi. Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Byggingarfélagið Eykt byggði húsið sem er í Norðl-
ingaholti. V. 44,9 m.

Opið hús mánudaginn 27. feb. milli 17:15 og 17:45.

3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. Glæsilegt 
útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin er laus 1. 
apríl 2017. V. 41,9 m. 

Opið hús miðvikudaginn 1. mars milli 17:15 og 17:45 (íbúð 0303).

LOGALAND 40, 108 REYKJAVÍK

HELLUVAÐ 13, 110 REYKJAVÍK

FROSTAFOLD 24, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• Stærð íbúða frá 91 til 132 fm.
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá Axis.
• Glæsilegt útsýni frá flestum íbúðum.
• Verð frá 64,9 millj.

Nánari upplýsingar veita:
Hilmar Þór Hafsteinsson lg. fasteignasali s: 824 9098, hilmar@eignamidlun.is og 
Brynjar Þór Sumarliðason aðst.m. fasteignasala s: 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

Opið hús miðvikudaginn 1. mars milli 17:15 og 17:45.

HOLTSVEGUR 37-39 URRIÐAHOLTI - 210 GARÐABÆ

AÐEINS

4
ÍBÚÐIR

EFTIR

OPIÐ 

HÚS

Nýtt í sölu
Vefarastræti 7-11, Mosfellsbæ

Glæsilegar nýjar íbúðir við Vefarastræti 7-11 í Helgafellshverfi. Um er að ræða 
3ja hæða lyftuhús með 35 íbúðum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja. 
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna, innréttingar eru frá HTH. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.
 
Íbúðirnar verða afhentar í janúar 2018.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Þórarinn M. Friðgeirsson

Löggiltur fasteignasali 

og sölustjóri

thorarinn@eignamidlun.is

899 1882

Brynjar Þór Sumarliðason 

Viðskiptafræðingur og 

aðstoðarmaður fasteingasala

brynjar@eignamidlun.is

896 1168

Daði Hafþórsson

Aðstoðarmaður fasteignasala

dadi@eignamidlun.is

824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
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OPIÐ 

HÚS



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali

Víglundur Helgason sölumaður
Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

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

LYNGPRÝÐI – GARÐABÆR - EINBÝLI

Hraunhamar kynnir glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum 
bílskúr samtals 246 fm. Frábær staðsetning, hornlóð við Lyngprýði 2 
Gbæ.  Húsið afhendist á fokheldisstigi eða lengra komið.  Húsið verður til 
afhendingar í vor. Teikningar á skrifstofu. Nánari uppl. gefur Helgi Jón 
Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

KIRKJUSTÉTT - GRAFARVOGUR - 5.HERB. ÍBÚÐ

Nýkomin í einkasölu  nýleg sérlega falleg 124 fm 5 herbergja íbúð á 3.hæð 
(efstu) í vönduðu fjölbýli stórt stæði í bílaskýli fylgir. S-svalir, góð stað-
setning, útsýni. Verð 47,3 millj.
Allar upplýsingar gefur Helgi Jón Harðarson sölustjóri s. 893-2233 
helgi@hraunhamar.is

BRATTAGATA – REYKJAVÍK -  GISTIHEIMILI  

Hraunhamar kynnir: Nýkomið í einkasölu sérlega falleg og virðuleg húseign 
á þremur hæðum. Húsið er samtals 325,7 fm og er innréttað sem nokkrar 
íbúðir í útleigu/gistiheimili. Einstök húseign að mörgu leyti með bílastæði 
fyrir allt að 5-6 bíla á þessum vinsæla stað í Grjótaþorpinu í göngufæri 
við miðbæ Reykjavíkur. Verðtilboð. Allar upplýsingar gefur Helgi Jón 
Harðarson sölustjóri s. 893-2233 helgi@hraunhamar.is

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

Einar Marteinsson
einar@fold.is / 893-9132 

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

Búðardalur:
EINBÝLI Á BESTA STAÐ VIÐ SJÓINN

Gott 157,2 fm steinhús ásamt 30,2 fm 
bílskúr á frábærum stað með óheftu 
sjávarútsýni í Búðardal, samtals 
187,4 fm. Fimm svefnherbergi, ágæt 
suðurverönd og garður. 

Eldhúsinnrétting og baðherbergi er 
endurnýjað og þak nýlegt að sögn 
seljanda. Skipti möguleg á eign í 
Borgarnesi. 

Verð 24,9 millj.

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 í sitt 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 / 
fold@fold.is.

Einbýli 
SELTJARNARNESI.

Ca. 42 fm fallegt steinhús á eignarlóð 
á Seltjarnarnesi. 

Á neðri hæð eru svefnherbergi, 
rúmgott baðherbergi og geymsla og 
á efri hæðinni eru stofur og eldhús. 
Hellulögð afgirt lóð. 

Einstakt tækifæri til að eignast lítið 
hús á Nesinu. 

Verð 51,3 millj.

Sumarhús við Þingvallavatn
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. sumarhús með 
gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í 
þjóðgarðinum á Þingvöllum. 

Frábært útsýni yfir vatnið. 

Lóðin er 1 ha. leigulóð.  

Einstakt tækifæri til að eignast sumar-
hús í þessari náttúruparadís,.

Bakkabraut, Kópavogi
ATVINNUHÚSNÆÐI

Ca 385 fm. atvinnuhúsnæði við  
Bakkabraut í Kópavogi. 

Um er að ræða 2 bil með tvennum 
innkeyrsludyrum og tvennum 
inngöngum.

Húsnæði á frábærum stað á Kárs- 
nesinu í Kópavogi með sjávarútsýni og 
miklum möguleikum. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Birkiholt 6, Álftanesi
OPIÐ HÚS MÁN 27.FEB KL. 16:30-17:00

2ja herbergja íbúð á 2. hæð  
(merkt 203) í litlu fjölbýli á frábærum 
stað á Álftanesinu í Garðabæ ásamt 
geymslu, samtals 76,2 fm.   
Sérinngangur af svalagangi.  
Þvottahús innan íbúðar. Parket og 
flísar á gólfum. Gott innra skipulag. 

Verð 30,9 millj. 

Opið hús mán 27.feb 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 Þú finnur okkur á fold.is

Íbúðareigendur / leigusalar
Höfum verið beðin um að útvega íbúðir til leigu  
í úthverfum Reykjavíkur fyrir opinberan aðila.  
Traustar greiðslur, leigutími að lágmarki 1 ár. 

Hafið samband við starfsmenn Foldar.

15-30 íbúða hús
Vantar húseign með 15-30 íbúðum fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur. Húsið má vera í byggingu.  

Hafið samband við starfsmenn Foldar.

SKIPTASKRÁ FOLDAR
Margir viðskiptavinir á okkar vegum  

eru tilbúnir í íbúðaskipti. 

Skráið eignina á skipta- og leitarskrá Foldar. 

Við finnum eignina fyrir þig áður en þú selur. 

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600



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.

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

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 840-0314

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
GSM 660 4777

HRÍSMÓAR 2A, GARÐABÆR 44.3M

EDWIN ÁRNASON / 893 2121

OPIÐ HÚS mánudaginn  27. feb. kl. 18:00 – 18:30. 4ra herb. íbúð með 
sérinngang af svölum í þriggja hæða fjölbýli. Íbúðin er skráð 100,2 
m². samkv. Fasteignamati Ríkisins en gólfflötur þó umþb.120 m².

OPIÐ HÚS

GYÐUFELL 2, 111 REYKJAVÍK 28.8M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. mars. kl. 17:30-18:00. Þriggja herbergja 
77.1 m² íbúð á annarri hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi við Gyðufell 
2, 111 Reykjavík.

OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 4, 203 KÓPAVOGUR 58,9M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. mars. kl. 17:00-17:30. 163,1 m² 5 
herbergja íbúð á 4. og efstu hæð. Forstofa, þrjú rúmgóð svefnherbergi, 
tvær samliggjandi stofur,  rúmgott baðherbergi og gott eldhús.

OPIÐ HÚS

GRUNDARSTÍGUR 24, 101 REYKJAVÍK 74.9M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. feb. kl. 17:00-17:30. 4 herbergja 143,6 
m² þakíbúð með glæsilegu útsýni yfir miðbæ Reykjavíkur. Stofa, 
forstofa , eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi og sjónvarpshol. 

OPIÐ HÚS

VATNSSTÍGUR 20, ÍB. 0105 - 101 REYKJAVÍK 58.6M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 18:30-19:00. Virkilega vönduð 
og falleg 107,6 m² íbúð á 1.hæð við Vatnsstíg 20 með svölum til suð-
vesturs og útsýni af svölum til sjávar. Stæði í bílageymslu.

OPIÐ HÚS

ÞVERÁS 35, 110 REYKJAVÍK 69.5M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. feb. kl. 17:00-17:30. Tveggja hæða 
raðhús með bílskúr. Góð verönd með palli. Raðhúsið er skráð 213.9 
fm og þar af er bílskúr 24.0 fm. Góð staðsetning í Árbænum.

OPIÐ HÚS

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR 44.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

Vandaðar íbúðir í nýju fallegu þriggja hæða fjölbýlishúsi. Dæmi um 
íbúð: 4ra herbergja 112,3 fermetra íbúð á þriðju hæð. Bílastæði í 
bílakjallara fylgir eigninni. Innréttingar frá HTH. Afhending jan 2018.

BAUGHÚS 34, 112 REYKJAVÍK VERÐTILBOÐ

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 17:00-17:30. Fallegt 301,9 
fermetra einbýlishús á pöllum með tvöföldum bílskúr. 7 herbergi, 
glæsilegt útsýni. Vönduð og falleg eign. 

OPIÐ HÚS VÆNTANLEGAR EIGNIR 
Í SÖLU Á STAKFELLI

Nýjar 2-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi í Kópavogi. 
Afhendast fullbúnar með öllum tækjum og gólfefnum. 
Bílskýli fylgir.

Nýjar 2-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi í miðbæ 
Hafnafjarðar. Afhendast fljótlega fullbúnar og með öllum 
tækjum og gólfefnum.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. mars. kl. 17:30-18:00. Sérlega falleg 
þriggja herbergja risíbúð, 80,1 m² með geymslu í kjallara. Stofa, stórt 
hjónaherbergi, eldhús með upprunalegri innréttingu í góðu ástandi.

ÁSVALLAGATA 31, 101 REYKJAVÍK 42.9M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK

GUÐMUNDUR  865 3022 / BÖÐVAR 660 4777 

OPIÐ HÚS alla virka daga milli kl. 12 og 13.  Jóhanna Íris Sigurðardóttir 
er á staðnum,  sími 662-1166 eða johanna@stakfell.is. Þriggja herbergja 
íbúðir á milli 110 og 120 m² og fjögurra herbergja í kringum 160 m².

OPIÐ HÚS

DALSEL 6, 109 REYKJAVÍK 23.9M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 2. mars. kl. 17:00-17:30. Falleg stúdíóíbúð 
á jarðhæð/kjallari í snyrtilegu fjölbýli við Dalsel 6.

OPIÐ HÚS



80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð - Staðsett við fallega á 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi 

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt rúmlega 40 fm sumarhús 

Staðsett í Svínadal við Eyrarskóg 

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Hrísabrekka

Verð : 14,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

85 fm parhús í nágrenni við Garðatorg í 

Garðabæ 2 svefnherbergi, tvær hæðir, 

stofa með útgengi 

Góður pallur og garður 

Stutt í þjónustu, skóla og verslun

Kjarrmóar 21 

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 89 fm 3ja herberja á 3.hæð

Hús fyrir 55 ára og eldri

Frábærlega staðsett lyftuhús

Húsvörður er í húsinu

 Snorrabraut 56B 

Verð : 48,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Hraunbraut 33 

Verð : 87,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:30-18:00

Einbýlishús með tvö fastanúmer 

Efri hæð er 163,0 fm - Neðri hæð 76,3 fm

Bjartar rúmgóðar stofur með miklu útsýni 

Gott skipulag, rýmin nýtast vel 

Mikið útsýni 

Einstök staðsetning

Fannafold 147

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:15-18:00

Glæsilegt 221,4 fm einbýlishús á einni hæð

Staðsetning er á endalóð innst í botlanga

4 svefnherbergi, stofa og skáli, 

nýlegt eldhús og tvöfaldur bílskúr

Víðáttumikið útsýni - Heitur pottur í garði

Arkitekt: Kjartan Sveinsson

Réttarholtsvegur 1

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:30-18:00

134 fm eign með 3-4 svefnherbergjum, 

útsýni og svalir til austurs 

Nýlegt baðherbergi með baðkari 

Sérstandandi bílskúrs

.

Kirkjusandur 3

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.feb. kl.16:15-16:45

115 fm íbúð á 2.hæð með 

útsýni til Hörpu og sjávar 

Tvö til þrjú svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

Sameiginlegur húsvörður 

Stutt er í alla þjónustu

.

Selvogsgata 5

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.mars kl.17:15-18:00

Falleg og vel skipulögð tveggja herbergja  

íbúð á frábærum stað í Hafnarfirði 

Eignin er 69 fm - Suðursvalir 

Sameiginlegt þvottaherbergi og  

sérgeymsla í kjallara

Falleg og vel skipulögð endaíbúð 

Alls 100,7 fm á jarðhæð með sórri verönd 

Lítið fjölbýli á þessum eftirsótta stað 

í Salahverfi 

Seljendur leita að stærri eign í nágrenninu

Fensalir

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

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Falleg íbúð á 6. hæð

Lyftuhús með þjónustu

Stærð 107,9 fm

Eftirstótt staðsetning - VR blokkin

SV-svalir með fallegu útsýni

Hvassaleiti 56

Verð : 62,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft - Innbú getur fylgt með 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fullbúin glæsileg endaíbúð á jarðhæð

143 fm að stærð, tvö svefnherbergi

+ 24 fm yfirbyggðar svalir 

Sérinngangur, Stæði í bílgeymslu

Ísskápur, uppþvottavél innifalið

 Grandavegur 42

Verð : 68,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð 

Íbúðin er skráð 84,3 fm á 5. hæð 

Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni

 Mýrargata 26

Verð : 48,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 4ra herbergja íbúð 

131,8 fm að stærð 

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Hrísrimi 1

Verð : 44,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 183 fm íbúð á 4. hæð 

Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi 

Tvö góð barnaherbergi 

Samtals tvö baðherbergi 

Tvö stæði í bílageymslu

Mánatún 17

Verð : 82,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Framnesvegur 21 

Verð : 36,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:00-17:45

Frábærlega skipulögð 3ja herb. 

Nýlegt bað, eldhús og gólfefni 

Búið að endurnýja glugga og dren 

Góð staðsetning 

Laus fljótlega !!

.

Laugarnesvegur 40

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.18:00-18:45

Björt og vel skipulögð 53 fm, 2ja herb

Lítið fjölbýli á góðum stað

Rúmgóð stofa, eldhús og svefnherbergi

Baðherbergi með baðkari

Falleg 4ra herbergja endaíbúð 

Önnur hæð, 124,3 fm 

Gott alrými, þrjú stór herbergi 

Eignin er mjög veglega innréttuð 

Barnvænt og eftirsótt hverfi 

Hestavað 5

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

50 fm notalegt sumarhús 

með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð Skorradalur

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

33 fm sumarhús 

Í landi Galtarholts Borgarbyggð 

Tvö svefnherbergi í risi 

Geymsluskúr á lóð 

Kalt vatn og rafmagn

Mýrarvegur

Verð : 12,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

með tvennum svölum 

Mikil lofthæð er í íbúðinni 

Gengið inn frá Vitastíg

Laugavegur 63 

Verð : 47,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánast algjörlega ný 93 fm 3ja herb. 

Sér afnotaréttur út frá stofu 

Fallegar innréttingar og gólfefni

Frábær staðsetning

Skerjabraut 3 

Verð : 57,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

.

Garðatorg 2b

Verð frá: 57,5 millj.

OPIN HÚS
27.feb. og 1.mars 17:00-18:00

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

Svalalokanir fylgja flestum íbúðum

Bókaðu skoðun:

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

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

Ný raðhús sem verða tilbúin í júlí 2017  

við Gráhellu á Selfossi

GP arkitektar eru aðalhönnuðir hússins

Rúmlega 90 fm hús með 

þremur svefnherbergjum

Afhendast fullbúin fyrir utan gólfefni

29,9 millj.Verð :

Gráhella
Selfossi

Nánari upplýsingar:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



80 fm hús á góðum stað í Landssveit 

5000 fm eignarlóð - Staðsett við fallega á 

Sláttutraktor fylgir með í kaupum 

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi 

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt rúmlega 40 fm sumarhús 

Staðsett í Svínadal við Eyrarskóg 

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Hrísabrekka

Verð : 14,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

85 fm parhús í nágrenni við Garðatorg í 

Garðabæ 2 svefnherbergi, tvær hæðir, 

stofa með útgengi 

Góður pallur og garður 

Stutt í þjónustu, skóla og verslun

Kjarrmóar 21 

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 89 fm 3ja herberja á 3.hæð

Hús fyrir 55 ára og eldri

Frábærlega staðsett lyftuhús

Húsvörður er í húsinu

 Snorrabraut 56B 

Verð : 48,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Hraunbraut 33 

Verð : 87,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:30-18:00

Einbýlishús með tvö fastanúmer 

Efri hæð er 163,0 fm - Neðri hæð 76,3 fm

Bjartar rúmgóðar stofur með miklu útsýni 

Gott skipulag, rýmin nýtast vel 

Mikið útsýni 

Einstök staðsetning

Fannafold 147

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:15-18:00

Glæsilegt 221,4 fm einbýlishús á einni hæð

Staðsetning er á endalóð innst í botlanga

4 svefnherbergi, stofa og skáli, 

nýlegt eldhús og tvöfaldur bílskúr

Víðáttumikið útsýni - Heitur pottur í garði

Arkitekt: Kjartan Sveinsson

Réttarholtsvegur 1

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:30-18:00

134 fm eign með 3-4 svefnherbergjum, 

útsýni og svalir til austurs 

Nýlegt baðherbergi með baðkari 

Sérstandandi bílskúrs

.

Kirkjusandur 3

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27.feb. kl.16:15-16:45

115 fm íbúð á 2.hæð með 

útsýni til Hörpu og sjávar 

Tvö til þrjú svefnherbergi 

Stæði í bílageymslu 

Sameiginlegur húsvörður 

Stutt er í alla þjónustu

.

Selvogsgata 5

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 1.mars kl.17:15-18:00

Falleg og vel skipulögð tveggja herbergja  

íbúð á frábærum stað í Hafnarfirði 

Eignin er 69 fm - Suðursvalir 

Sameiginlegt þvottaherbergi og  

sérgeymsla í kjallara

Falleg og vel skipulögð endaíbúð 

Alls 100,7 fm á jarðhæð með sórri verönd 

Lítið fjölbýli á þessum eftirsótta stað 

í Salahverfi 

Seljendur leita að stærri eign í nágrenninu

Fensalir

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

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Falleg íbúð á 6. hæð

Lyftuhús með þjónustu

Stærð 107,9 fm

Eftirstótt staðsetning - VR blokkin

SV-svalir með fallegu útsýni

Hvassaleiti 56

Verð : 62,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Fallegt sumarhús við Skorradalsvatn  

að stærð 56,7 fm 

Hús sem hefur verið gengið mjög vel um 

Svefnloft - Innbú getur fylgt með 

Heitur pottur á palli (rafmagns) 

Indriðastaðir

Verð : 19,2 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fullbúin glæsileg endaíbúð á jarðhæð

143 fm að stærð, tvö svefnherbergi

+ 24 fm yfirbyggðar svalir 

Sérinngangur, Stæði í bílgeymslu

Ísskápur, uppþvottavél innifalið

 Grandavegur 42

Verð : 68,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð 

Íbúðin er skráð 84,3 fm á 5. hæð 

Sameiginlegir þakgarðar á 6. og 7. hæð 

Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni

 Mýrargata 26

Verð : 48,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 4ra herbergja íbúð 

131,8 fm að stærð 

Tvö stæði í bílakjallara 

Gott flæði í íbúð 

Frábær staðsetning

Hrísrimi 1

Verð : 44,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg 183 fm íbúð á 4. hæð 

Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi 

Tvö góð barnaherbergi 

Samtals tvö baðherbergi 

Tvö stæði í bílageymslu

Mánatún 17

Verð : 82,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Framnesvegur 21 

Verð : 36,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.17:00-17:45

Frábærlega skipulögð 3ja herb. 

Nýlegt bað, eldhús og gólfefni 

Búið að endurnýja glugga og dren 

Góð staðsetning 

Laus fljótlega !!

.

Laugarnesvegur 40

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 28.feb. kl.18:00-18:45

Björt og vel skipulögð 53 fm, 2ja herb

Lítið fjölbýli á góðum stað

Rúmgóð stofa, eldhús og svefnherbergi

Baðherbergi með baðkari

Falleg 4ra herbergja endaíbúð 

Önnur hæð, 124,3 fm 

Gott alrými, þrjú stór herbergi 

Eignin er mjög veglega innréttuð 

Barnvænt og eftirsótt hverfi 

Hestavað 5

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

50 fm notalegt sumarhús 

með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús

Vatnsendahlíð Skorradalur

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

33 fm sumarhús 

Í landi Galtarholts Borgarbyggð 

Tvö svefnherbergi í risi 

Geymsluskúr á lóð 

Kalt vatn og rafmagn

Mýrarvegur

Verð : 12,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

með tvennum svölum 

Mikil lofthæð er í íbúðinni 

Gengið inn frá Vitastíg

Laugavegur 63 

Verð : 47,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánast algjörlega ný 93 fm 3ja herb. 

Sér afnotaréttur út frá stofu 

Fallegar innréttingar og gólfefni

Frábær staðsetning

Skerjabraut 3 

Verð : 57,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

.

Garðatorg 2b

Verð frá: 57,5 millj.

OPIN HÚS
27.feb. og 1.mars 17:00-18:00

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

Svalalokanir fylgja flestum íbúðum

Bókaðu skoðun:

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

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

Ný raðhús sem verða tilbúin í júlí 2017  

við Gráhellu á Selfossi

GP arkitektar eru aðalhönnuðir hússins

Rúmlega 90 fm hús með 

þremur svefnherbergjum

Afhendast fullbúin fyrir utan gólfefni

29,9 millj.Verð :

Gráhella
Selfossi

Nánari upplýsingar:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir

2-4 herbergja að stærð 76-140 fm

Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og heitur matur í hádeginu

Afhending 31. maí 2017

Yfirbyggðar suður svalir

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara

Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis  
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

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

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
asgrimur@miklaborg.is

Herbergi Stærðir ca. fm Verð millj. kr.

2 76,6-82,4 43,4 - 49,8

3 89,3-97,6 48,9 - 56,5

4 111,3-139,9 61,3 - 87,9

Spennandi uppbygging í 
Sóltúnsþorpinu framundan í 
þjónustu við aldraða

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veita:

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

Höfum tekið til sölu og leigumeðferðar hinar ýmsu eignir 

við Ásbrú í Reykjanesbæ. Um er að ræða atvinnuhúsnæði 

frá 150 – 5000 fm með stórum lóðum.

- Ekki er um að ræða leigu á íbúðum til einstaklinga

Ásbrú er staðsett við hlið Keflavíkurflugvallar sem gerir 

möguleika svæðisins óþrjótandi. Svæðið er í mikilli 

uppbyggingu með samblandi af byggð og þjónustu við 

flugvallarsvæðið með mikið af byggingum og landrými.

Ásbrú
Miklaborg kynnir í einkasölu

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

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

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl 17.30-18.00

Klapparhlíð 30    270 Mosfellsbæ 29.900.000

Falleg og björt  2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. 
Sérinngangur er inn í íbúðina. Íbúðin er sérlega vel skipulögð með þvottaherbergi 
innaf baðherbergi. Stutt er í Lágafellsskóla, leikskóla, sundlaugina og heilsurækt. 
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2    Stærð: 67 m2       Sérinngangur  

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 1. mars kl. 17:30 – 18:00

Kleppsvegur 122  104 Reykjavík

Mjög skemmtileg, rúmgóð og björt 4ra herb íbúð á annarri hæð á þessum frábæra 
stað í Reykjavík.Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús 
og aðalrými með stofu/borðstofu ásamt útgengi á suð-vestur svalir. Íbúðin er að 
mestu leiti flísalögð fyrir utan 2 barnaherbergi með parketi, sameiginlegt þvotta- og 
þurrkherbergi í sameign. Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4      Stærð: 103,2 m2

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl.17:30-18:00

Hlíðarhjalli 69    200 Kópavogur 35.900.000 

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Eignin skiptist í 
forstofuhol, stofu/borðstofu með útgengi á s-svalir með góðu útsýni, eldhús með 
borðkrók, þvottahús og geymsla í sameign. Sameiginlegur gróinn garður.  
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 82,9 m2  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. feb. kl. 17:30-18:00

48.900.000

Eign á tveimur hæðum með 44,5 fm þaksvölum, heitur pottur og garðskáli. 
Einstakt útsýni. Mikil lofthæð. Neðri hæð: Eldhús, borðstofa, tvöföld stofa, hjóna-
herb. og baðherb. Innaf baðherb. er þvottarými. Hringstigi milli hæða. Efri hæð: 
sjónvarpshol, svefnherb. og geymslurými. Sérgeymsla í sameign.      
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

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

Hrísmóar 4    210 Garðabæ

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

114.500.000

*Einstakt útsýni* Glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr á Álftanesi. Vandaðar 
sérsmíðaðar innrétt. Eignin er að mestu á einni hæð með 4 herb.,þremur bað-
herbergjum, tveimur stofum, sjónvarpsrými og hjónaherb.svítu með útgengi út á 
timburverönd með heitum potti. Eldhús rúmgott með eldunareyju, opið að hluta 
við stofu. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 7    Stærð: 294,8 m2  

Tjarnarbrekka 12    225 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 17:30-18:00

35.900.000

Forstofa með fatahengi, stofa með útgengi út á svalir í suður. Hjónaherbergi með 
skápum, útgengi út á svalir í suður. Eldhús endurnýjað. Baðherbergi endurnýjað. 
Barnaherbergi með lausum fataskáp. Góð sérgeymsla í sameign, sameiginlegt 
þvottahús og hjólageymsla. Merkt bílastæði.      
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3    Stærð: 72,3 m2  

Hjarðarhagi 30    107 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28.feb. kl. 17.30-18.00

Brattholt 21    270 Mosfellsbæ 57.900.000

Fallegt  og vel skipulagt, einbýlishús á einni hæð með rúmgóðum 
bílskúr.  Garðurinn er glæsilegur og gróinn með mjög fallegum 
gróðri, stórri timburverönd og skjólveggjum. Góður garðkofi 
er á lóðinni.  Húsið er á einni hæð, skiptist í rúmgóða forstofa, 
hol, stofa, borðstofa, eldhús,  baðherbergi, 3 svefnherbergi, 
þvottahús, geymsla. Þetta er mjög fallegt fjölskylduhús á rólegum 
stað þar sem örstutt er í alla þjónustu svo sem skóla, leikskóla, 
heilsugæslu, verslanir og fl.    
  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4    Stærð: 153,9 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 17:30-18:00

Fagrahlíð 3    221 Hafnarfirði 34.900.000

Falleg, mikið endurnýjuð og vel skipulögð, 3ja herbergja íbúð 
með góðum suðursvölum í Setberginu Hafnafirði. Búið er að 
endurnýja innréttingu á baðherbergi og í eldhúsi, og opna inn í 
stofu. Búið að endurnýja gólfefni fyrir utan í þvottahúsi. Frábær 
staðsetning á gróðursælum stað, þar sem stutt er í leikskóla, 
skóla og alla þjónustu og frábærar gönguleiðir.     
  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3    Stærð: 83,1 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 17.00 - 17.30

Víðimelur 48    107 Reykjavík 28.800.000

Endurnýjuð 2ja herbergja góð íbúð með sérinngangi. Húsið er staðsett mitt í 
hringiðu Vesturbæjarins en þó í afar kyrrlátri götu. Komið er inn á forstofugang og 
er gengið inn í íbúðina í opið miðrými hennar. Eldhús og stofa eru í þessu opna 
rými. Stofan er ágætlega rúmgóð og björt. 
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 2     Stærð: 46,3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. feb. kl. 18.30-19.00

Kötlufell 3    111 Reykjavík 29.800.000

Snyrtileg 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í góðu húsi sem búið er að klæða. Svalir glerlo-
kaðar. Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð. Tvö svefnherbergi bæði með pl.parketi 
á gólfi, fataskápum og frábæru útsýni yfir óbyggt svæði. Í eldhúsi er tengi fyrir 
þvottavél. Borðkrókur er við glugga og útsýni yfir Víðidalinn. 
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3     Stærð: 78,0 m2   

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 893 4416

Ögurhvarf 2    203 Kópavogi 59.800.000

Verslunar og þjónustuhúsnæði á afar góðum stað að Ögurhvarfi 2 í Kópavogi. 
Vaxandi starfsemi í hverfinu og mikil umferð á nærliggjandi stofnbrautum. Umrætt 
rými snýr að umferðinni, innst við efra bílastæðið. Stærð þess er 230 fm, nánast 
einn salur með lofthæð rúmir 5,5 metrar. 
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: Opinn salur      Stærð: 230 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. feb kl.17:30-18:00

Strandgata 43   220 Hafnarfirði 46.900.000

Glæsileg 3ja herb. íbúð á þriðju og efstu hæð með miklu útsýni til suðurs, 
yfir miðbæinn og út á höfnina. Íbúðin er með sér inngangi af svölum í nýlegu  
fjölbýlishúsi. Sér stæði fylgir íbúðinni bak við hús. Húsið er steypt, byggt 2005. 
Íbúðin er innréttuð 2008 og öll hin glæsilegasta, flísar á aðalrými, harðparket á 
svefnherbergjum. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4      Stærð: 97,9 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Skógarvegur 12-14  103 Rvk

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við Skógarveg. Vandaðar inn-
réttingar. Hiti í gólfum. Borðaplata er með 20 mm qarts steini í ljósum lit. Span-
helluborð og blástursofn.  Tvö baðherbergi eru í flestum íbúðunum. Þvottahús og 
baðherbergi verða með flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan gólfefni. Stæði í 
bílageymslu. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Fjölbýlishús       Herbergi: 3-4       Stærð: 117-161m2

Verð frá: 61,8 m



Gefjunarbrunnur – 113 Reykjavík Flúðasel – 109 Reykjavík Reiðvað  – 110 Reykjavík Kringlan – 103 Reykjavík

101 Reykjavík fasteignasala og um allt land

Virkilega fallegt raðhús á tveimur hæðum, ásamt rúmgóðu 
stæði í bílahúsi. Sólpallar eru bæði fyrir framan hús og á 
bak við. Fallegt fjölskylduhús sem hefur fengið gott viðhald 
og mikið endurnýjað.  V – 59,7 millj

Falleg, björt og rúmgóð 121,2 fm. 4ra herb. íbúð á 3. 
hæð (2. hæð frá bílaplani) með sér inngangi og stæði í 
bílageymslu. Suður svalir og glæsilegt útsýni til Heiðmerkur 
og Bláfjalla. V – 49,9 millj.

Vel innréttað skrifstofuherbergi á 9. hæð í Kringlunni. 
Ásamt eldhúskrók og sturtuaðstöðu. Sameiginleg snyrting. 
Marmari og parket á gólfum. Glæsilegt útsýni og einstök 
staðsetning. V – 29,8 millj

Gott parhús á tveimur hæðum í Úlfarársdalnum.  Húsið 
er skráð 252,2 fm samkvæmt þjóðskrá Íslands.  Eignin er 
skráð á byggingarstigi 4 en verður kláruð á byggingarstig 7 
fyrir sölu. V – 74,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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 857 2267Ólafía 

898 8242
Sigurlaug 

891 8308 Árný

     
Ritari

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

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

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

Steinar S. Jónsson
Sölustjóri • Lögg. leigumiðlari í 
námi til lögg.fast. sala
S: 898-5254 • steinar@gardatorg.is 

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

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Síminn okkar er 515 4500 og netfangið 
nyhofn@nyhofnfasteignir.is

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Björt og opin 210 fm efri hæð/loft án milliveggja með mikilli 
lofthæð, góðri aðkomu og miklu útsýni til norðurs og suðurs.

Búið er að stúka af eldhús- og salernisaðstöðu en því má  
breyta eftir hentugleika. 

Gott pláss fyrir utan, næg bílastæði.

Möguleiki á eitthvað lægri leigu fyrstu mánuðina a meðan 
leigutaki er að koma sér fyrir.

Rýmið afhendist 1. apríl 2017.

Eyjarslóð 9 
210 fm.

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
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Erlendur  
Davíðsson

Löggiltur  
fasteignasali

erlendur@450.is 
897 0199

Kristberg 
Snjólfsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

ks@450.is 
892 1931

Baldur  
Jezorski

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

baldur@450.is 
776 0615

Bárður Hreinn  
Tryggvason
Aðstoðarmaður 

fasteignasala

bardur@450.is 
896 5221

Elías  
Haraldsson

Löggiltur  
fasteignasali

elias@450.is 
777 5454

Hafdís  
Sveinbjörnsdóttir

Skrifstofustjóri

hafdis@450.is 
778 8900

Páll Heiðar  
Pálsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

palli@450.is 
775 4000

Árni Sigurgeirsson

Velkominn 
til starfa

Árni Sigurgeirsson hdl, er framkvæmdastjóri  
450 Fasteignasölu. 

Árni setur hagsmuni viðskiptavina fasteigna
sölunnar ávallt í fyrsta sæti og er annt um að 
fasteignaviðskipti hjá 450 Fasteignasölu gangi  
fyrir sig með traustum og öruggum hætti.

Sími: 692 7203
Netfang: arni@450.is



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

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

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   

SJÁVARÚTSÝNI

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

RAUÐAVAÐ 25
• 110 Rvk.  
• 4ra herb. 
• 2. hæð. 
• 117,7 fm. 
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni 
• Verð 46,4 milljónir. 
Opið hús þriðjudag frá kl. 
17:00 til 17:30   

KRÓKAMÝRI 14
• 210 Gbæ.  
• Parhús 
• 4ra herb. 
• 106,3 fm. 
• Verð 49,5 milljónir. 

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

SKÓLAGERÐI 57
• 200 Kóp.  
• 2ja herb. 
• 56,1 fm. 
• Ný standsett,
   innréttingar, rafmagn.  
• Laus við kaupsamning.  
• Verð 32,5 millj. 

BRAUTARLAND
• 108 Rvk. 
• Ein hæð. 
• Endaraðhús. 
• 183 fm.  
• Stór  lóð.
• Innbyggður bílskúr.  
• Mikið endurnýjað innan 
  sem utan.  

STIGAHLÍÐ 28
• 105 Rvk. 
• 3ja herb. 
• 83 fm.  
• Góð svefnherbergi.  
• Verð 36,9 millj.   

EIN HÆÐ

RJÚPNASALIR
• 201  Kóp. 
• 92,0 fm.  
• 3ja herb. 
• 11. hæð. 
• Stæði í bílgeymslu. 
• Falleg íbúð. 
• Verð 41,9 millj.   

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

MIKIÐ ÚTSÝNI

Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.

Þann 1. febrúar sl. tók það ákvæði 
gildi í lögum um sölu fasteigna og 
skipa að þeir einir geti fengið nema-
heimild sem lokið hafa fyrstu önn í 
námi til löggildingar í fasteignasölu 
– en um er að ræða tveggja ára há-
skólanám til að verða fasteignasali. 
Slík nemaheimild veitir nema heim-
ild til að aðstoða fasteignasala við 
vissa þætti í milligöngu um fast-
eignaviðskipti. Listi yfir þá er hafa 
nemaheimild má sjá inni á heima-
síðu Félags fasteignasala, ff.is, ásamt 
því sem þar má sjá myndir og nöfn 

allra fasteignasala innan Félags fast-
eignasala.

Mikilvægt er að árétta að með 
þessu er löggjafinn að tryggja neyt-
endavernd þegar fólk á almennt 
sín stærstu viðskipti á lífsleiðinni. 
Öðrum en fasteignasölum og þeim 
er hafa nemaheimild til að aðstoða 
fasteignasala við störf er óheimilt 
með öllu að sinna verkefnum við 
milligöngu fasteignaviðskipta.
Grétar Jónasson hdl 
framkvæmdastjóri  
Félags fasteignasala

Réttur til milligöngu  
í fasteignaviðskiptum

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

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

SkúlaSkeið - einbýli - Hafnarfjörður

Hraunhamar kynnir einstakt einbýlishús ásamt vinnustofu staðsett á frábærum útsýnisstað í Vesturbæ Hafnarfjarðar rétt við Skrúðgarð 
Hafnfirðinga, Hellisgerði. Eign sem býður upp á ýmsa möguleika. Húsið er eitt af fallegustu húsum Hfj. og einstakt að mörgu leyti. Húsið er 
samtals um 220 fm. 

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson hjá Hraunhamri í síma 698-2603 eða í gegnum tölvupóst á hlynur@hraumhamar.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega. 

89%

Allt sem þú þarft ...

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.

Heimild : Prentmiðlamæling Gallup júl.-des. 2016. 

Lesa bara FBL

67%

Lesa bæði
FBL OG MBL

22%

Lesa bara MBL

11%



Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.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.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



tryggðu þér miða!

Atburðir sem mega ekki gleymast!

Miðasala | borgarleikhus.is

„þetta er að öllum líkindum ein 
mikilvægasta sýning leikhúsanna í nokkurn 

tíma og listamönnunum til mikils sóma.”
B.L. - DV



„Þegar ég söng verkið með kórn-
um fyrir rúmum tveimur árum 
var það afar töfrandi stund enda 
var viburðurinn tilnefndur til Ís-
lensku tónlistarverðlaunanna 
sem tónlistarviðburður ársins 
2014,“ segir Hallveig sem sömu-
leiðis var tilnefnd sem söng-
kona ársins fyrir flutning sinn í 
flokknum Sígild- og samtímatón-
list. Hún er einnig tilnefnd til Ís-
lensku tónlistarverðlaunanna í ár 
sem afhent verða í vikunni.

„Verkið er ótrúlega fallegt 
og magnað að sitja á sviðinu og 
hlusta. Ég syng ekki nema einn 
kafla og fæ því að njóta verksins 
mjög vel,“ segir Hallveig og bætir 
glettin við að sólósöngvarar þurfi 
oft að sitja aðgerðarlausir í kór-
verkum en það sé varla vandamál 
í Ein deutsches Requiem þar sem 
verkið sé afar fallegt áheyrnar.

Hallveig segir uppfærsluna á 
þriðjudaginn nánast þá sömu og 
fyrir tveimur árum. „Verkið er 
flutt í útsetningu fyrir tvö píanó 
og pákur. Kórinn er sá sami líkt 
og stjórnandinn, píanóleikar-
arnir og pákuleikarinn en hins 
vegar syngur Ágúst Ólafsson með 
okkur núna í stað Kristins Sig-
mundssonar,“ segir Hallveig en 
tónleikarnir fara fram í Norður-
ljósum í ár í stað Langholtskirkju. 
„Ég mjög spennt að heyra hvern-
ig verkið muni koma út í Norður-
ljósum.“

Í minningu móður og  
SchumannS
Hið þýska requiem Brahms þykir 
afar krefjandi kórverk en er einn-
ig sérstakt fyrir margra hluta 
sakir. „Í fyrsta lagi má nefna að 
það er samið og sungið á þýsku 
sem er afar óvenjulegt fyrir sálu-
messur sem iðulega eru á latínu,“ 
lýsir Hallveig en Brahms notað-
ist við þýskan texta lúterskrar út-
gáfu Biblíunnar. „Þá er stundum 
talað um verkið sem hina mann-
legu sálumessu þar sem Brahms 
lagði mikla áherslu á að hugga eft-
irlifendur í verkinu þó hinn trag-

íski þráður sé aldrei langt undan.“
Upphaf sálumessunnar má 

rekja til sorga Brahms sjálfs. 
„Hann var góður vinur Robert 
Schumann og eiginkonu hans 
Clöru. Veikindi, sjálfsmorðstilraun 
og dauði Schumanns árið 1856 
hafði mikil áhrif á hann en annar 
kafli sálumessunnar var upphaf-
lega saminn sem hægur scherzo 
þáttur í sinfóníu sem Brahms 
vann að eftir fráfall Schumanns. 
Það var hins vegar andlát móður 
Brahms árið 1865 sem fékk hann 
til að semja sálumessuna enda 
var fráfall hennar honum mikið 
áfall,“ segir Hallveig og telur vel 
þess virði að koma og hlusta á Ein 
deutsches Requiem enda ekki á 
hverjum degi sem slíkar perlur 
klassískrar tónlistar séu fluttar.

margt annað á döfinni
Hallveig hefur ýmis önnur járn 
í eldinum. „Ég syng Jóhannesar-
passíu Bachs í byrjun apríl. Svo 
fer ég til Færeyja að syngja sum-
armessuna eftir Mozart og er með 
tvö stór verkefni í maí. Annars 
vegar Guðbrandsmessuna eftir 
Hildigunni systur sem ég syng 
með Söngsveitinni Fílharmóníu og 
hins vegar óratoríuna Judas Macc-
abaeus eftir Händel.“

Tónleikarnir fara fram í Norður-
ljósasal Hörpu þriðjudaginn 28. 
febrúar.

Hallveig Rúnarsdóttir er tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem besta söngkona í flokknum Sígild- og samtímatónlist. 
Hún var einnig tilnefnd 2014 fyrir frammistöðu sína í Ein deutsches Requiem sem hún syngur á ný á þriðjudag. MyNd/VilHElM

Söngsveitin Fílharmónía flytur Ein deutsches Requiem undir stjórn Magnúsar Ragnarssonar.  

Johannes Brahms.

EndurSkapa 
töfrandi Stund
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona syngur í hinu magnaða kórverki 
Ein deutsches Requiem eftir Johannes Brahms sem Söngsveitin 
Fílharmónía flytur í Norðurljósasal Hörpu á þriðjudaginn.

#akraborgin

AKRABORGIN
SPORT OG ROKK
HJÖRTUR HJARTAR

ALLA VIRKA DAGA 16:00 - 18:00

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

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

Komið í 
VERSLANIR

Save the Children á Íslandi

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir  
neysluvatnshitarar 
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,  
hitastýringar og flest annað  

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Land cruiser 200 vx. Árgerð 
2009, ekinn 173 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.35” breyttur. Verð 
6.450.000. Rnr.111461.Höfðabilar 
S.577-4747

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar óskast

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann. S. 8682352

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

BílalyftUR- DeKKjaVélaR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

NýjU sailUN DeKKiN á 
fRáBæRU VeRði.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku notuð 
uppí ný. Vaka s. 5676700

tecHKiNg 
ViNNUVélaDeKK

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist á 
okspares@simnet.is

 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

fRamtal 2017
Framtöl einstaklinga, verktaka 

og rekstraraðila. 

Góð og traust þjónusta. 

Vönduð vinna. 

FRAMTALSÞJÓNUSTAN, Ármúla 
19. 

Sími 533 1533.

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

 málarar

Málarameistari getur bætt við sig inni 
og úti verkefnum Upp. s. 821 1333 
Verkfar ehf

Faglærðir málarar geta bætt viðs sig 
sparsl og málningarvinnu.  Jón og 
Marteinn  8611242

 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

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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

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

 Spádómar

SpÁSíMINN 908 5666

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

 Rafvirkjun

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

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 til sölu

Lok Á heItA pottA oG 
hItAveItUSkeLjAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 217x174, 
8 hyrnd lok. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Vel einangruð 
og koma með 10 cm svuntu. Sterkustu 
lokin á markaðnum. Litir: Brúnt eða 
Grátt. Opnarar til þess að auðvelda 
opnun á loki. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

kAUpUM GULL - jÓN & 
ÓSkAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & 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.

HEILSA

 Nudd

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir 
að ráða 2 kokka sem geta eldað asíu 
mat. Uppl. Sukhothai.sukhothai@
yahoo.com

 Atvinna óskast

pRoveNtUS 
StARfSMANNAþjÓNUStA

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 551 
5000 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is

NÝTT DEILISKIPULAG
Nýtt deiliskipulag Kaldárselsvegar frá Sörlatorgi að Hlíðarþúfum

Bæjarstjórn Hafnar�arðar samþykkti á fundi sínum þann 15. febrúar 2017 að auglýsa nýtt deili- 
skipulag fyrir Kaldárselsveg í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  Samhliða verða 
gerðar breytingar á mörkum deiliskipulagsáætlana fyrir Mosahlíð og Áslandi 3. 

Deiliskipulagið afmarkast frá Sörlatorgi og að Hlíðarþúfum alls 8 ha að stærð.

Deiliskipulagstillagan, greinargerð ásamt breytingum fyrir Mosahlíð og Ásland 3, verða til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2 frá 27.02 - 10.04.2017. 
Einnig er hægt að skoða tillögurnar á hafnar�ordur.is. Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað á netfangið: berglindg@hafnar�ordur.is eða skrif- 
lega til umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 10.04.2017. Þeir sem eigi gera 
athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfis- og skipulagsþjónustu.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

tilkynningar

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Höfðabakki 9, 
110 Reykjavík
Sími 578 6300 
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is

til sölu

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

#BYLGJANBYLGJAN989

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA
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SALTKJÖT 
FRÁ 198 KR/KG

Sa
ltk

jöt
 og baunir, túkall!FRÁBÆR
VERÐ

31%
AFSLÁTTUR

 ... bolla, bolla, bolla
MIKIÐ ÚRVAL 

FYRIR BOLLUDAGINN

MEGGLE JURTARJÓMI 
SPRAUTU 250ML

Verð áður: 289 kr

Tilboðsverð: 199 kr

netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

30%
AFSLÆTTI

GULRÆTUR OG 
GULRÓFUR Á

LAMBASALTKJÖT  
BLANDAÐ

ÁÐUR: 898 KR/KG | 23% AFSL.

691 -KR
KG

SALTKJÖT
SÍÐUBITAR

ÁÐUR: 430 KR/KG | 54% AFSL.

198 -KR
KG

SÉRVALIÐ
SALTKJÖT

1.998 -KR
KG



Sömu nöfn á bikurunum og á síðasta ári

handbolti Það væri kannski rétt að 
endurnefna bikarinn sem keppt er 
um í Coca Cola-bikar karla Óskar-
inn. Enginn þjálfari hefur nefnilega 
unnið bikarinn jafn oft og Óskar 
Bjarni Óskarsson sem stýrði Val í 
fimmta sinn til sigurs í bikarkeppn-
inni á laugardaginn. Valur vann þá 
fjögurra marka sigur á Aftureldingu, 
22-26.

„Þetta er alltaf jafn gaman. Ég held 
að Valur sé búinn að fara 14 sinnum í 
bikarúrslit og unnið 10 sinnum. Það 
er frábært og mér fannst þessi helgi 
stórkostleg,“ sagði Óskar Bjarni sem 
stýrir Valsliðinu ásamt Guðlaugi 
Arnarssyni.

Honum hefur verið legið á hálsi 
fyrir rýra uppskeru í úrslitakeppni 
Íslandsmótsins en í bikarkeppninni 
er enginn betri. Óskar Bjarni er 
eflaust montinn af öllum bikartitl-
unum fimm en þessi síðasti hlýtur 
að vera ansi sérstakur.

Mikið álag á Valsmönnum
Bikarúrslitaleikurinn á laugardaginn 
var fimmti leikur Vals á 11 dögum. 
Þeir unnu Aftureldingu í Olís-deild-
inni miðvikudaginn 15. febrúar, fóru 
svo til Svartfjallalands og slógu RK 
Partizan 1949 út í Áskorendabikar 
Evrópu, komu svo heim og tryggðu 
sér bikarmeistaratitilinn.

Valsmenn virtust að þrotum 
komnir í seinni hálfleiknum gegn 
FH en fundu samt kraft til að landa 
sigrinum. Gegn FH héldu Valsmenn 

hreinu síðustu sex mínúturnar og 
gegn Aftureldingu fengu þeir aðeins 
eitt mark á sig á síðustu sex mínút-
unum leiksins. Bræðurnir Orri Freyr 
og Ýmir Örn Gíslasynir voru magn-
aðir í miðri Valsvörninni og hinn 
síungi Hlynur Morthens varði mikil-
væga bolta á lokakaflanum.

Anton Rúnarsson stýrði 
sóknarleik Vals af festu í 
bikarúrslitaleiknum. Undir 
lok hans breytti Afturelding yfir 
í framliggjandi vörn sem gafst svo 
vel gegn Haukum. Anton segist hafa 
verið undir það búinn.

„Mér fannst við leysa það mjög 
vel. Ég var alveg viðbúinn því að 
þeir myndu spila þetta og við vorum 
alveg klárir fyrir þetta,“ sagði Anton 
sem skoraði sex mörk í leiknum.

Góð sending frá Króatíu
Besti sóknarmaður Vals í leiknum 
var hins vegar króatíska skyttan 
Josip Juric Grgic sem kom til félags-
ins fyrir tímabilið. Josip valdi svo 
sannarlega rétta tímann til að eiga 
sinn besta leik í treyju Vals. Hann 
skoraði 10 mörk í leiknum, þar af sjö 
í seinni hálfleik. Tvö þeirra komu á 
síðustu fjórum mínútum leiksins. .

„Að sjálfsögðu kom ég hingað til 
að vinna titla. Það er kannski djarft 
að segja það en við undirbúum 
okkur fyrir það,“ sagði hinn 21 árs 
gamli Josip sem ítrekaði mikilvægi 
liðsheildarinnar. „Ég skoraði kannski 
10 mörk en þetta var liðssigur. Þetta 
er sigur okkar allra. Það skiptir ekki 
máli hver skorar.“

Draumabyrjun Garðbæinga
Stórkostleg byrjun Stjörnunnar 
lagði grunninn að sigrinum á Fram, 
19-18, og öðrum bikarmeistaratitli  
Garðbæinga í röð. Stjörnukonur 

Hafdís Renötudóttir fór illa með 
sína gömlu félaga í Fram. Hafdís 
varði alls 17 skot, eða 49% þeirra 
skota sem hún fékk á sig. Hafdís var 
sérstaklega öflug í byrjun og undir 
lok leiksins en hún varði samtals 
níu skot fyrstu 10 og síðustu 10 
mínútunum. Hafdís reyndist Ragn-
heiði Júlíusdóttur sérstaklega erfið 

en hún varði níu 
skot frá henni í 

leiknum.

Josip Juric Grgic var markahæstur 
á vellinum í bikarúrslitaleik karla. 
Þessi öfluga skytta frá Króatíu 
skoraði 10 mörk úr aðeins 14 
skotum. Josip átti erfitt uppdráttar 
í undanúrslitaleiknum gegn FH á 
föstudaginn en fann sig vel gegn 
Aftureldingu og mörkin hans komu 
á mikilvægum augnablikum. Ef 

Josip verður í þessum ham 
í úrslitakeppninni eru Vals-
mönnum allir vegir færir.

voru tilbúnar strax frá upphafsflauti 
á meðan Framkonur sáu sér ekki 
fært að byrja leikinn fyrr en eftir 20 
mínútur. 

Stjarnan spilaði frábæra vörn í 
byrjun leiks og fyrir aftan hana var 
Hafdís Renötudóttir í miklum ham. 
Hún varði sex af fyrstu sjö skotunum 
sem hún fékk á sig, þar af fjögur frá 
Ragnheiði Júlíusdóttur. Hafdís kom 
til Stjörnunnar frá Fram fyrir tíma-
bilið og reyndist sínum gömlu félög-
um óþægur ljár í þúfu í Höllinni.

Stjarnan keyrði stíft á Fram í upp-
hafi leiks og það skilaði einföldum 
mörkum. Eftir 18 mínútna leik var 
staðan orðin 11-3 og staða Stjörn-
unnar afar vænleg.

„Ég hef aldrei spilað jafn geðveika 
vörn og fyrstu tíu mínúturnar. Það 

voru allir á tánum,“ sagði Helena Rut 
Örvarsdóttir sem var frábær í vörn 
Stjörnunnar og skoraði auk þess 
sex mörk, þar af sigurmarkið þegar 
mínúta var eftir.

Algjör viðsnúningur
Það var kannski eins gott að Stjarnan 
byrjaði leikinn jafn vel og hún gerði 
því liðið var í ævintýralegum vand-
ræðum í sókninni síðustu 42 mínút-
ur leiksins. Stjörnukonur skoruðu 11 
mörk á fyrstu 18 mínútum leiksins 
en bara sjö eftir það.

Á sama tíma vaknaði Framliðið 
til lífsins; þétti vörnina, Guðrún Ósk 
Maríasdóttir fór að verja og Ragn-
heiður snögghitnaði í sókninni. Hún 
skoraði aðeins eitt mark úr fyrstu 
sjö skotunum sínum en næstu fimm 

Anton Rúnarsson og Orri Freyr Gíslason lyfta Coca Cola-bikarnum eftir sigur á Aftureldingu, 22-26, í úrslitaleik. Valsmenn vörðu þar með bikarmeistaratitilinn en þeir hafa alls tíu sinnum orðið bikarmeistarar, oftast allra liða. FRéttAblAðið/AnDRi MARinó

Í dag
19.50 leicester - liverpool Sport
22.00 Messan   Sport

Nýjast

Stjarnan - Fram 19-18 
Stjarnan - Mörk (skot): Helena Rut Örvars-
dóttir 6 (17), Rakel Dögg Bragadóttir 5 
(13), Sólveig Lára Kjærnested 4 (8), Hanna 
Guðrún Stefánsdóttir 3/1 (3/1), Elena 
Elíasbet Birgisdóttir 1 (1), Esther Viktoría 
Ragnarsdóttir (1), Stefanía Theodórsdóttir 
(2), Brynhildur Kjartansdóttir (3), Þorgerður 
Anna Atladóttir (7).  
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 17 (35/2, 
49%).  
 
Fram - Mörk (skot): Ragnheiður Júlíusdóttir 
7 (23), Steinunn Björnsdóttir 4 (5), Guðrún 
Þóra Hálfdánsdóttir 2 (3), Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir 2/2 (4/2), Marthe Sördal 1 (1), 
Rebekka Rut Skúladóttir 1 (1), Hildur Þor-
geirsdóttir 1 (8), Elva Þóra Arnardóttir (1), 
Hafdís Shizuka Iura (3).  
Varin skot: Guðrún Ósk Maríasdóttir 20 
(39/1, 51%). 

Coca-Cola bikar kvenna

Afturelding - Valur 22-26 
Afturelding - Mörk (skot): Árni Bragi 
Eyjólfsson 5/3 (6/3), Elvar Ásgeirsson 4 (8), 
Guðni Már Kristinsson 3 (3), Jón Heiðar 
Gunnarsson 3 (3), Ernir Hrafn Arnarson 3 
(7), Mikk Pinnonen 2 (7), Gunnar Þórsson 1 
(2), Kristinn Bjarkason 1 (3).  
Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 
10 (25/2, 40%), Davíð Hlíðdal Svansson 2 
(13/2, 15%).  
 
Valur - Mörk (skot): Josip Juric 10/1 (14/1), 
Anton Rúnarsson 6/3 (11/3), Vignir Stefáns-
son 3 (4), Ýmir Örn Gíslason 2 (4), Sveinn 
Aron Sveinsson 2 (5), Sturla Magnússon 1 
(1), Orri Freyr Gíslason 1 (2), Ólafur Ægir 
Ólafsson 1 (3), Alexander Örn Júlíusson (1). 
Varin skot: Hlynur Morthens 11 (26/2, 42%), 
Sigurður Ingiberg Ólafsson 3 (10/1, 30%). 

Coca-Cola bikar karla

SEBASTiAn lÁTinn FARA  
Sebastian Alexanders-
son og aðstoðar-
manni hans, 
Zoran ivic, var 
í gær sagt upp 
störfum hjá liði 
Selfoss í Olís-
deild kvenna. Við 
starfi þeirra taka 
taka Grímur Hergeirsson og Árni 
Steinn Steinþórsson. Grímur er 
aðstoðarþjálfari karlaliðs Selfoss 
og Árni leikmaður þess. Selfoss er 
í 7. sæti Olís-deildar kvenna, fimm 
stigum frá öruggu sæti.

ÁTTA MÖRK ARnÓRS ÞÓRS  
Arnór Þór Gunnarsson skoraði átta 
mörk úr 10 skotum 
þegar Bergischer 
vann mikil-
vægan sigur á 
Coburg, 29-25, 
í fallslag í þýsku 
úrvalsdeildinni 
í handbolta. Þetta 
var annar sigur Arnórs 
Þórs, Björgvins Páls Gústavs-
sonar og félaga í Bergischer í röð 
en Íslendingaliðið er nú aðeins 
þremur stigum frá öruggu sæti 
þegar 13 umferðum er ólokið.

MARKAHæSTUR Í ÍSRAEl 
Viðar Örn Kjartansson getur 
hreinlega ekki hætt að skora þessa 
dagana. Á laugardaginn gerði hann 
seinna mark Maccabi Tel Aviv í 
2-0 heimasigri á Yehuda. Viðar 
er markahæsti 
leikmaður ísra-
elsku úrvals-
deildarinnar 
með 15 mörk 
en níu þess-
ara marka 
hafa 
komið á 
þessu ári. 

Valsmenn og Stjörnu-
konur eru bikarmeistar-
ar annað árið í röð. Valur 
lagði Aftureldingu að 
velli en Stjarnan Fram.

leikmenn helgarinnar
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zlatan færði united bikar

Þriðja Þrennan á árinu

fótbolti Þrátt fyrir að hafa bara 
spilað með Manchester United í 
sjö mánuði er Zlatan Ibrahimovic 
kominn í guðatölu á Old Trafford.

Zlatan tryggði United deildar-
bikarinn í gær þegar hann skoraði 
sigurmarkið gegn Southampton í 
úrslitaleiknum á Wembley. Zlatan 
skallaði þá boltann í netið af stuttu 
færi eftir fyrirgjöf Anders Herrera. 
Lokatölur 3-2, United í vil.

„Þetta er ástæðan fyrir því að 
ég koma, til að vinna og ég er að 
vinna. Því meira sem ég vinn því 
ánægðari verð ég,“ sagði Zlatan 
sem var alveg með það á hreinu 
deildarbikarinn væri titill númer 
32 á hans glæsilega ferli.

Einhverjar efasemdaraddir 
heyrðust þegar hinn 35 ára Zlatan 
kom á frjálsri sölu til United. En 
hann hefur þaggað niður í þeim; 
spilar alla leiki og skorar í þeim 
flestum. „Ég spáði þessu. Margir 
héldu að ég gæti þetta ekki, en ég 
held bara áfram,“ sagði Zlatan sem 
er kominn með 26 mörk í öllum 
keppnum í vetur.

United átti undir högg að sækja 
í úrslitaleiknum gegn spræku liði 

Southampton. Zlatan kom United 
yfir með skoti beint úr aukaspyrnu 
á 19. mínútu. Sjö mínútum fyrir 
hálfleik tvöfaldaði Jesse Lingard 
forskotið en Ítalinn Manolo 
Gabbiadini minnkaði muninn í 
uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Gabbiadini var svo aftur á 
ferðinni á 48. mínútu þegar hann 
jafnaði metin með skemmtilegu 
skoti. Hann hefur skorað fimm 
mörk í fyrstu þremur leikjum sín-
um fyrir Southampton. Gabbiadini 
var tekinn af velli á 83. mínútu 
og fjórum mínútum síðar skoraði 
Zlatan sigurmarkið og tryggði 
United fimmta deildarbikartitilinn 
í sögu félagsins.

„Í hreinskilni sagt vann hann 
leikinn fyrir okkur því hann var 
frábær. Í leik þar sem andstæð-
ingurinn var betri en við á löngum 
köflum gerði hann gæfumuninn og 
færði okkur bikarinn,“ sagði José 
Mourinho um Zlatan eftir leik. 

Portúgalinn varð í gær fyrsti 
stjórinn í 139 ára langri sögu 
Manchester United til að vinna titil 
á sínu fyrsta tímabili við stjórn-
völinn hjá liðinu. – iþs

fótbolti Harry Kane fór heim með boltann eftir 
leik Tottenham og Stoke City í ensku úrvals-
deildinni í gær. Spurs vann leikinn 4-0 og 
skoraði Kane þrjú fyrstu mörk liðsins í 
leiknum og það tók hann aðeins 23 mínútur 
að skora þrennuna.

Þetta var önnur þrenna Kanes á einni viku 
en hann skoraði öll þrjú mörk Spurs í 0-3 úti-
sigri á Fulham í 16 liða úrslitum ensku bikar-
keppninnar á sunnudeginum fyrir viku. Þetta 
er jafnframt þriðja þrenna hans á 
árinu 2017 en hann gerði einnig 
þrjú mörk í 4-0 sigri á West Brom 
12. janúar síðastliðinn.

Með sigrinum á Stoke komst 
Spurs upp í 2. sæti ensku úrvals-
deildarinnar. Sigurinn var líka mikilvægur eftir 
vonbrigðin í Evrópudeildinni á fimmtudaginn. Kane 
skoraði þá sjálfsmark í 2-2 jafntefli við Gent á 
Wembley. Belgarnir unnu fyrri leikinn og fóru 
áfram, 3-2 samanlagt.

Kane er nú orðinn markahæstur í ensku 
úrvalsdeildinni ásamt Romelu Lukaku, leik-
manni Everton, og Arsenal-manninum Alexis 
Sánchez en þeir hafa allir skorað 17 mörk. 
Kane, sem varð markakóngur deildarinnar í fyrra, 
hefur reyndar þurft færri leiki til að ná þessum 17 
mörkum en Lukaku og Kane.

Uppgangur Kanes á síðustu rúmu tveimur árum er 
magnaður en þessi öflugi framherji er búinn að skora 
63 mörk í 93 leikjum á síðustu þremur tímabilum í 
ensku úrvalsdeildinni. – iþs

Sömu nöfn á bikurunum og á síðasta ári

skot fóru í markið. Fram minnkaði 
muninn í fjögur mörk fyrir hálfleik, 
13-9, og jafnaði metin í 17-17 þegar 
10 mínútur voru til leiksloka.

„Við byrjuðum leikinn hræðilega 
og gerðum ekki neitt eins og við 
ætluðum okkur að gera en náum að 
koma til baka sem sýnir ógeðslega 
mikið hvað við erum góðar,“ sagði 
Steinunn Björnsdóttir, fyrirliði Fram, 
sem var að venju öflug í vörninni 
og skoraði auk þess fjögur mörk af 
línunni.

Síðustu 10 mínútur leiksins voru 
taugar leikmanna þandar til hins ýtr-
asta. Helena Rut kom Stjörnunni yfir 
en Steinunn jafnaði. Helena Rut kom 
Stjörnunni svo aftur yfir, 19-18. Fram 
fékk tvær sóknir til að jafna metin. 
Þær enduðu báðar með skotum frá 
Ragnheiði; Hafdís varði annað þeirra 

en hitt fór framhjá þegar 20 sekúndur 
voru eftir.

Öll eggin í sömu körfunni
Stefán Arnarson, þjálfari Fram, setti 
öll eggin í körfu Ragnheiðar sem 
virtist vera með frjálst skotleyfi. Hún 
tók 23 skot í leiknum (og skoraði sjö 
mörk), allir hinir leikmenn Fram 
tóku samtals 26 skot. Ragnheiði var 
þó að vissu leyti vorkunn því hinir 
útileikmenn Fram horfðu varla á 
markið á lokakaflanum.

„Við fáum bara 18 mörk á okkur 
sem hefur ekki oft tekist í vetur og 
sem betur fer náum við því í bik-
arúrslitaleik. Hafdís var líka frábær 
fyrir aftan okkur og við unnum vel 
saman,“ sagði Sólveig Lára Kjærne-
sted, fyrirliði Stjörnunnar, sem lyfti 
bikarnum í leikslok. ingvithor@365.is 

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 26. umferðar 2016-17

Chelsea - Swansea 3-1
1-0 Cesc Fábregas (19.), 1-1 Fernando Llo-
rente (45+2.), 2-1 Pedro (72.), 3-1 Diego 
Costa (84.).

C. Palace - Middlesbr. 1-0
1-0 Patrick van Aanholt (34.).

Everton - Sunderland 2-0 
1-0 Idrissa Gueye (40.), 2-0 Romelu Lukaku 
(80.). 

Hull - Burnley 1-1
1-0 Tom Huddlestone, víti (72.), 1-1 Michael 
Keane (76.). 
Rautt spjald: Ashley Barnes, Burnley 
(90+2.).

West Brom - Bournem. 2-1
0-1 Joshua King, víti (5.), 1-1 Craig Dawson 
(10.), 2-1 Gareth McAuley (21.).

Watford - West Ham 1-1
1-0 Troy Deeney, víti (3.), 1-1 André Ayew 
(73.). 
Rautt spjald: Michail Antonio, West Ham 
(86.).

Tottenham - Stoke 4-0
1-0 Harry Kane (14.), 2-0 Kane (32.), 3-0 
Kane (37.), 4-0 Dele Alli (45+1.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Chelsea 26  20  3  3  55-19  63
Tottenham 26  15  8  3  50-18  53
Man. City 25  16  4  5  51-29  52
Arsenal 25  15  5  5  54-28  50
Liverpool 25  14  7  4  54-30  49
Man. Utd. 25  13  9  3  38-21  48
Everton 26  12  8  6  42-27  44
WBA 26  11  7  8  36-32  40
West Ham 26  9  6  11  35-44  33
Stoke City 26  8  8  10  30-40  32
Burnley 26  9  4  13  28-37  31
Watford 26  8  7  11  30-43  31
S’ton 25  8  6  11  28-31  30
B’mouth 26  7  5  14  36-51  26
Swansea 26  7  3  16  32-57  24
M’brough 26  4  10  12  19-28  22
C. Palace 26  6  4  16  33-46  22
Leicester 25  5  6  14  24-43  21
Hull City 26  5  6  15  23-50  21
Sunderland 26  5  4  17  24-48  19

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Swansea City
Gylfi Þór Sigurðsson
Lagði upp jöfnunarmark 
Swansea fyrir Fernando 
Llorente. Þetta var níunda stoð-
sending Gylfa á tímabilinu.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Lék allan leikinn fyrir Car-
diff sem gerði 2-2 jafntefli 
við Fulham á heimavelli.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Fagnaði sínum fyrsta sigri 
sem leikmaður Aston Villa 
þegar liðið vann Derby á heimavelli.

Fulham 
Ragnar Sigurðsson
Var ekki í leikmannahópi 
Fulham sem kom til baka 
og náði í jafntefli gegn Cardiff.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Spilaði síðustu 19 mínút-
urnar þegar Bristol City 
gerði 2-2 jafntefli við Newcastle.

Anton Rúnarsson og Orri Freyr Gíslason lyfta Coca Cola-bikarnum eftir sigur á Aftureldingu, 22-26, í úrslitaleik. Valsmenn vörðu þar með bikarmeistaratitilinn en þeir hafa alls tíu sinnum orðið bikarmeistarar, oftast allra liða. FRÉTTABLAðið/AndRi MARinó

Zlatan ánægður með dagsverkið; tvö mörk og bikar. nORdiCPHOTOS/GETTy

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Er á sjúkralistanum og lék 
ekki með Burnley þegar 
liðið náði í sjaldséð úti-
vallarstig gegn Hull.

Stjörnuliðin finna sig vel í bikarúrslitunum

Stjörnukonur urðu bikarmeistarar annað árið í röð um 
helgina og hafa þar með unnið bikarinn átta sinnum. 
Kvennalið Stjörnunnar lék sinn fyrsta bikarúrslita-
leik árið 1986 en stelpurnar úr Garðabænum náðu 
aðeins að vinna einn af fyrstu sjö bikarúrslita-
leikjum sínum. Frá árinu 1996 hafa þær aftur á 
móti unnið sjö af átta bikarúrslitaleikjum sínum 
en ekkert annað félag hefur unnið bikarinn oftar 
en fjórum sinnum á þessum tuttugu árum.

Það er líka fróðlegt að skoða frábært 
sigurhlutfall Stjörnuliðanna í handbolta og 
körfubolta í Höllinni á nýrri öld. Frá og með 
árinu 2001 hafa Stjörnuliðin unnið 10 af 12 
bikarúrslitaleikjum sínum. Kvennahandboltaliðið 
hefur unnið 5 af 6 úrslitaleikjum, karlahandbolta-
liðið hefur unnið 2 af 3 úrslitaleikjum sínum og karla-
körfuboltaliðið síðan alla þrjá úrslitaleiki sína. Við þetta 
bætist að karlalið Stjörnunnar í blaki hefur sex sinnum 
orðið bikarmeistari á þessum tíma. Stjörnufólk kann 
greinilega mjög vel við sig í bikarúrslitunum í Höllinni.

s p o r t   ∙   f r É t t a b l a ð i ð 19M á n u d a G u r   2 7 .  f e b r ú a r  2 0 1 7



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 móðir mín og tengdamóðir,
María Kristjánsdóttir

Sléttuvegi 21,
lést þann 23. febrúar á  

Landspítalanum við Hringbraut.

Arinbjörn Arnbjörnsson 
Sigurlaug Kristjánsdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Gíslína Björnsdóttir
Grandavegi 47, Reykjavík, 

áður Holtsgötu 41, Reykjavík,
sem lést mánudaginn 20. febrúar, 

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju, 
fimmtudaginn 2. mars, kl. 13.00.

Sigríður Pálsdóttir, Ólafur Hauksson
Inga Þóra Ingvarsdóttir

Gíslína Skúladóttir
Haukur Þór Ólafsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Bergþóra Bjarnadóttir 
frá Brekkugerði, Búðum við 

Fáskrúðsfjörð, til heimilis að  
Ásatúni 20, Akureyri, 

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar þann 4. febrúar. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Svanur Torfason Eva Grete Torfason
Ragnheiður Emilía Torfadóttir 
Bjarni Torfason Sigrún Gunnarsdóttir
Orri Torfason Jean Vivien Cambray
Gunnar Torfason Þórey Friðriksdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Helga Jóhannesdóttir
ljósmóðir,

lést 18. febrúar á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útförin fer fram frá 

Laugarneskirkju föstudaginn 3. mars kl. 13.00.

Jóhannes Steingrímsson Rannveig B. Ragnarsdóttir
Ingólfur Steingrímsson Guðrún Erna Þórhallsdóttir

og barnabörn.

Keppnin Mývatnssleðinn fer fram í 
fjórða sinn í mars á hinu fallega en 
umdeilda Mývatni. Vatnið og nágrenni 
hefur verið mikið á vörum fólks vegna 
alls konar skítamála að undanförnu. 
Keppnin hefur verið haldin á tveggja 
ára fresti frá 2011 en hún byrjaði sem 
létt grín þeirra félaga Stefáns Péturs Sól-
veigarsonar og Albans Schultz. Stefán er 
uppalinn í Mývatnssveit en býr í Reykja-
vík þar sem hann er starfar sem vöru-
hönnuður og flugþjónn. Hann heldur 
tengslum sínum við sveitina meðal ann-
ars með því að halda keppnina.

„Fyrir mörgum árum byrjuðum við 
Alban að fara í ferðir í Mývatnssveit 
sem gengu út á það að fara í gangna-
mannakofa með alls konar gúmmelaði. 
Til að komast með allt góssið í kofann 
var auðveldast að smíða góðan sleða, því 
ekki áttum við vélsleða. Bæði fórum við 
tveir og líka með fleiri vinum. Í þessum 
ferðum kom oft fyrir að einhver partur 
af sleðanum bilaði eða brotnaði og við 
enduðum jafnvel á að nánast krafla 
okkur á nöglunum inn í kofann en þegar 
það loksins tókst þá urðu bæði matur 
og drykkur að bestu veigum og steikum 
sem við höfðum smakkað.

Þegar við höfðum gert þetta í nokkur 
ár vorum við orðnir nokkuð góðir í að 
smíða sleða sem hægt var að draga yfir 
úfið hraun, hjarn og púður. Þá var bara 
kominn tími til að breyta til. Úr varð 
Mývatnssleðinn sem er með allt öðru 
formi,“ segir Stefán.

Hvert lið er skipað tveimur kepp-
endum sem hanna og smíða sleða sem 
hvorki má vera knúinn vélarafli né 
dreginn eða ýtt af dýri. Hönnunin er 
algjörlega frjáls að öðru leyti. Keppt er 
í stuttri hraðabraut þar sem liðin fara 
tvo hringi ein og sér. Í lengri braut þar 
sem liðin öll fara á sama tíma má trufla 
aðra keppendur upp að vissu marki en 
dómari getur dæmt stig af fyrir að fara 
yfir strikið í truflun. Keppnin fer fram á 
sama stað og stórmyndin Fast and the 
Furious 8 var tekin upp. Þá voru skrið-
drekar og hraðskreiðir bílar á vatninu en 
sleðakeppendur munu væntanlega fara 
ögn hægar yfir.

„Þetta er ekta hressileika rugludalla 
gleðikeppni. Fyrir okkur er jafn gaman 
dagana fyrir keppnina þegar hönnun og 
smíði fer fram,“ segir Stefán. 
benediktboas@365.is

Ekta hressileika 
rugludalla gleðikeppni

Alban og Stefán á sínum sleða í fyrra. Myndir/AgneS LebeAupin 

Mikið stuð hefur verið á vatninu þegar keppnin fer fram. 

brynja björk og Hildur skautuðu með sinn sleða á síðasta ári. 

Mývatnssleðinn fer fram í 4. 
sinn þann 11. mars þar sem 
stórmyndin Fast and the 
Furious 8 var tekin. Fyrst 
var keppnin ástæða til að 
gera eitthvað hressandi og 
skemmta sér með vinunum 
en nú verður raunveruleg 
keppni. Reglurnar eru ein-
faldar. Smíða þarf sleða sem 
hvorki er knúinn vélarafli 
né dreginn eða ýtt af dýri.

Í þessum ferðum kom 
oft fyrir að einhver 

partur af sleðanum bilaði eða 
brotnaði og við enduðum 
jafnvel á að nánast krafla okkur 
á nöglunum inn í kofann.
Stefán Pétur Sólveigarson 

1812 Manúel Belgrano hífir argentínska fánann að húni í fyrsta 
sinn í miðju frelsisstríði Argentínu. 
1812 Skáldið George Byron flytur sína fyrstu ræðu í lávarðadeild 
breska þingsins. 
1900 Breski verkamannaflokkurinn er stofnaður. 
1927 Kolakrani er reistur í Reykjavíkurhöfn. 
1928 Togarinn Jón forseti strandar við Stafnes á Reykjanesskaga. 
Fimmtán farast en tíu er bjargað. 
1933 Marinus van der Lubbe, hollenskur kommúnisti, leggur eld 
að þýska þinghúsinu og brennur húsið til grunna. Nasistar nýttu 
atburðinn til að herða löggjöf landsins. 
1941 Togarinn Gullfoss ferst ásamt nítján manna áhöfn út frá 
Snæfellsnesi. 
1953 Barnaskólahúsið í Hnífsdal fýkur af grunni í fárviðri og tætist 
í sundur. Tæplega fjörutíu manns eru í húsinu og slasast sumir. 
2010 Jarðskjálfti, 8,8 að styrk, ríður yfir Chile. Yfir 500 látast og 
tugþúsundir slasast eða missa heimili sín. Flóðbylgja frá skjálft-
anum lendir á Havaí.

Merkisatburðir
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ENDALAUS
Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

GSM
Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

790kr.

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

1.680kr.

LEIÐ 3
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.

LEIÐ 4
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

365.is      Sími 1817

*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Norðaustanátt í dag, 10-18 m/s, hvassast verður austan til á landinu og á Vest-
fjörðum. Léttskýjað sunnan- og vestanlands. Snjókoma eða slydda um landið 
norðaustanvert fram að hádegi, en annars él. Dregur úr ofankomu um kvöld. Hiti 
kringum frostmark.

Raumgestalt bretti
Verð frá 2.980 kr.

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

Jæja. Ég skil ekki hvernig 
þú þorir þessu. Þú 
ert með eþíópíska 
morð-ýsu þarna.

Við erum 
með... 

samning.

Batteríið 
mitt er 
dautt.

Hleðslutæki 
kosta fimm-
þúsund kall.

Má ég sjá 
það?

Fæ ég að 
opna pakk-

ann?
Geturðu horft í hina átt-

ina í tuttugu mínútur?

Ekki gleyma, Solla 
fer í próf fyrir 

sitt fyrsta belti í 
karateinu í kvöld.

Hvað þýðir 
það?

Það þýðir að hún hefur 
náð valdi á ákveðnum 

karate-grunni...
...og við þurfum 
að skrá hana í 

fleiri tíma.

Annað 
hringspark 

í veskið.

LÁRÉTT
2. dægurs
6. í röð
8. viður
9. draup
11. hreyfing
12. rabb
14. helmings
16. málmur
17. festing
18. skjön
20. komast
21. yfirstétt

LÓÐRÉTT
1. elds
3. strit
4. goðsagnavera
5. útsjónarsöm
7. afturhluti
10. bar
13. mjög
15. lítill
16. tunna
19. átt

LÁRétt: 2. dags, 6. áb, 8. tré, 9. lak, 11. ið, 12. skraf, 
14. hálfs, 16. ál, 17. lím, 18. mis, 20. ná, 21. aðal.
LÓðRétt: 1. báls, 3. at, 4. griffín, 5. séð, 7. bakhlið, 
10. krá, 13. all, 15. smár, 16. áma, 19. sa.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hvítur á leik
Indverski undradrengurinn Praggnan-
andhaa (2.452) átti leik gegn Allan Stig 
Rasmussen (2.502) á Hastings-mótinu fyrir 
skemmstu. 

42. Be7!! Bf3 43. Bf6+ Kg6 44. Bxf3! 1-0.  Sá 
indverski sló í gegn á mótinu og var í hópi 
efstu manna. Hann er aðeins 11 ára og er af 
mörgum talinn líklegur til að verða yngsti 
stórmeistari allra tíma. Hann tekur þátt í 
Gamma Reykjavíkurskákmótinu í apríl.
www.skak.is:  Skákþing Reykjavíkur hefst 
á morgun.    
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

SALTKJÖT
OG BAUNIR, TÚKALL

SALTER

9999
NUTRI PRO 1200

KR

SALTER 
NUTRI PRO

fæst einungis 
í Iceland

Takmarkað magn!

SA
NUTRI

SALTER 
NUTRI PRO

fæst einungis 
í Iceland

gg

Takmarkað magn!!

R
1200

KR

LTER
PRO 

GULAR BAUNIR
JACK RABBIT

169
454G

KR

BAUNASÚPU-
GRUNNUR

449
1 L

KR

499
KJARNAFÆÐI

LAMBA SALTKJÖT
ÓDÝRT

KR.
KG.

TILBOÐSVERÐ
1999

KJARNAFÆÐI
LAMBA SALTKJÖT

VALIÐ

KR.
KG.

TILBOÐSVERÐ

1399
KJARNAFÆÐI

LAMBA SALTKJÖT
BLANDAÐ

KR.
KG.

TILBOÐSVERÐ

U-

KR



Festival Stockfish
Bíó Paradís

stockfishfestival.is
Tickets: tix.is

February 23rd          March 5th 2017

Fi
lm

SHERWAN HAJI  
     SAKARI KUOSMANEN

THE OTHER SIDE THE OTHER SIDE
OF HOPE

Written and directed by  AKI KAURISMÄKI  

SPUTNIK Presents

Production SPUTNIK OY with BUFO, THE FINNISH FILM FOUNDATION, YLE COPRODUCTIONS, PANDORA FILM, ZDF/ARTE, 
FINLAND 100 PROGRAMME and THE CHURCH MEDIA FOUNDATION

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Sprettfiskur     18:00
Kate Plays Christine    18:00
Being 17  18:00
The King’s Choice   20:30
The Yard 20:00 
Pretenders 20:15
Paradise  23:00
The Other Side of Hope  22:00
Mother   22:15

ÁLFABAKKA
FIST  FIGHT KL. 5:50 - 8 - 10:20
FIST  FIGHT  VIP KL. 5:50 - 8 - 10:20
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 8 - 10:20
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 6 - 9
XXX 3 KL. 8 - 10:20
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

FIST  FIGHT KL. 5:50 - 8 - 10:10
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 8
FIFTY SHADES DARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8
XXX 3 KL. 10:20

EGILSHÖLL

GAMLINGINN 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
FIFTY SHADES DARKER KL. 8 - 10:30
LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

FIST  FIGHT KL. 8 - 10:20
GAMLINGINN 2 KL. 10:40
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8

AKUREYRI

FIST  FIGHT KL. 8
SPLIT KL. 10:40
THE SPACE BETWEEN US KL. 10:10
LA LA LAND KL. 8

KEFLAVÍK

m.a. Besta mynd
Besti leikari í aðalhlutverki - Ryan Gosling

Besta leikkona í aðalhlutverki - Emma Stone
Besti leikstjóri - Damien Chazelle

14 B t d
óskarstilnefningar

�����
THE GUARDIAN

�����
THE TELEGRAPH

�����
EMPIRE

7
M.A. 

BESTA MYNDIN

77
M A

Golden globe
Verðlaun

B

Frábær grínmynd fyrir alla fjölskylduna.
Sýnd með íslensku og ensku tali.

91% 7.7
Hinn 101 árs gamli Allan er kominn aftur 

í þessari frábæru gamanmynd.

Geggjuð grínmynd

NEW YORK DAILY NEWS
����

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND KL. 5.15, 8, 10.30 SÝND KL. 8, 10.30

5%

SÝND KL. 8 SÝND KL. 5.40 SÝND KL. 5.40

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

27. febrúar 
Viðburðir
Hvað?  Litlir jafnréttisdagar
Hvenær?  09.00
Hvar?  Háskóli Íslands
Jafnréttisdeild SHÍ stendur fyrir 
Litlum jafnréttisdögum í Háskóla 
Íslands. Ýmsir áhugaverðir við-
burðir verða á boðstólum, auk 
vitundarvakningar um jafn-
réttismál. Í dag verða aðgengismál 
tekin fyrir.

Hvað?  Kynning á skýrslu um að-
lögun flóttafólks og innflytjenda
Hvenær?  09.00
Hvar?  Norræna Húsið
Hvað finnst flóttafólkinu sjálfu 

um þann stuðning og þjónustu 
sem það fékk þegar það kom til 
landsins? Hvaða áskoranir og 
möguleikar eru fyrir hendi að 
mati sérfræðinga sem vinna 
dagsdaglega við aðlögun 
flóttafólks?  Hvernig taka 
nágrannalönd okkar á 
móti flóttafólki?  Auk 
þess að leita svara við 
þessum spurningum 
voru skoðaðir mögu-
leikar á umbótum á 
málefnum útlendinga 
og innflytjenda 
almennt með það í 
huga að auka sam-
þættingu og skil-
virkni stjórnsýslunn-
ar. Jón Atli Benedikts-
son, rektor HÍ, stýrir 
fundinum. Boðið verður 
upp á léttar kaffiveitingar 
fyrir fundinn.

Hvað?  Heimsmeistaramót 
kvenna í 2. deild í íshokkí
Hvenær?  20.00

Hvar?  Skautahöllin Akureyri
Heimsmeistaramót kvenna í 
2. deild í íshokkí verður haldið 
í Skautahöllinni á Akureyri frá 
27. febrúar til 5. mars 2017. Þátt-
tökuþjóðir eru auk Íslands, Spánn, 
Tyrkland, Rúmenía, Nýja-Sjáland 
og Mexíkó. Aldrei áður hefur slíkt 

mót verið haldið á Akureyri og 
eigum við von á æsispennandi 

móti. Stelpurnar okkar mæta 
einbeittar til leiks og reiðu-

búnar að leggja allt í söl-
urnar og sanna fyrir 

öllum heiminum 
að þær ætli sér að 

vinna mótið og 
koma sér í næsta 

styrkleikaflokk. 
Allur hagnaður 
af miðasölu 
verður notað-
ur í uppbygg-
ingu kvenna-
íshokkís 
á Íslandi. 

Miðasala fyrir 
stuðningsmenn 

íslenska liðsins 
fer fram á tix.is.

Sýningar
Hvað?  The Rocky Horror 

Show
Hvenær?  20.00

Hvar?  Iðnó
Leikfélag Borgarholtsskóla kynnir: 
Rocky Horror, söngleikur eftir 
Richard O'Brien. Í Rocky Hor-
ror segir frá tveimur þægum og 
prúðum unglingum, þeim Brad og 
Janet, sem verða fyrir því óláni að 
bíllinn þeirra bilar úti á þjóðvegi. 
Eina húsið í nágrenninu er kastali 
Dr. Frankenstein. Húsbóndi 
kastalans reynist vera Dr. Frank N 
Furter sem kemur frá plánetunni 
Transilvaníu.

Heimsmeistaramót kvenna í 2. deild í íshokkí verður haldið í Skautahöllinni á Akureyri. nordicpHotoS/getty/eyeem

Leikfélag Borgarholtsskóla tekur 
klassíkina rocky Horror fyrir.  
nordicpHotoS/AFp
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SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900 lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Gott verð, gæði og fjölbreytni

THIS IS TV

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás: 
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

KU6175

WW80 ÞVOTTAVÉL
8 KG. 1600 SN.

Eco Bubble
Verð áður: 109.900,-

Verð nú: 99.900,-

WF70 ÞVOTTAVÉL
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð áður: 79.900,-
Verð nú: 69.900,-

DV70 ÞURRKARI
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð áður: 114.900,-

Verð nú: 99.900,-

TM

TM

RB29 Blásturskældur
KÆLI- OG 

FRYSTISKÁPUR
178 cm / 192+98 ltr.

Verð: 89.900,-

RB31 Blásturskældur 
KÆLI- OG 

FRYSTISKÁPUR
185 cm / 208+98 ltr.
Verð nú: 109.900,-

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

Samsung HW-J6511R
300w með þráðlausu bassaboxi. WiFi eða Bluetooth 

þráðlaus soundbar. Til í svörtu og gráu.
Verð: 99.900,-

Samsung HW-K661
320w með þráðlausu bassaboxi. WiFi eða Bluetooth 

þráðlaus soundbar. Til í svörtu og gráu. 
Verð: 89.900,-

Samsung HW-J7510-R
320w með þráðlausu bassaboxi. WiFi eða Bluetooth 

þráðlaus soundbar. Til í svörtu og gráu.
Verð: 109.900,-

kr. 139.900,-
55”

Verð: 98.900,-

Gerð: Sjálfhreinsandi, tvöfaldur 
blástursofn. 

SANV70K3370BS/EE

SAMSUNG 
OFN, VEGG-STÁL
PYROLYTIC - 70 LÍTRA

Verð: 79.900,-
SANV70K3370BS/EE

SAMSUNG
SPAN HELLUbORð

60 cm með tímastilli.



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

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Dagskrá

Stöð 2 Sport 

Stöð 2 bíó

Stöð 2 KraKKar

UM LAND ALLT
Vandaðir þættir þar sem Kristján Már Unnarsson heimsækir 
samfélög vítt og breitt um landið. Í þessum þætti heimsækir 
Kristján Berufjörð og Berufjarðarströnd á sunnanverðum 
Austfjörðum. Í mögnuðum fjallasal búa bændur með kýr og 
kindur í gróskumikilli sveitabyggð og þar voru menn frumkvöðlar 
í ferðaþjónustu bænda.

365.is

 

 

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
MÁNUDAGSKVÖLD

SHAMELESS
Skemmtileg þáttasería um 
þessa skrautlegu og stór-
skemmtilegu fjölskyldu sem er 
ekki eins og fólk er flest og 
ekki alveg til fyrirmyndar.

GRAND DESIGNS
Vönduð sería þar sem fylgst er 
með stórkostlegum endur-
bótum á heimilum fólks í 
Bretlandi. Þar fer ríkt hug-
myndaflug og góður smekkur 
saman og útkoman yfirleitt 
mikið augnayndi.

SUITS
Við höldum áfram að fylgjast 
með klækjarefunum Mike Ross 
og Harvey Specter í þessum 
vinsælu og stórgóðu þáttum.

SIX
Hörkuspennandi þættir, 
byggðir á raunverulegum 
atburðum, og fjalla þeir um 
hóp sérsveitarmanna sem 
freista þess að handsama 
leiðtoga innan raða talibana í 
Afganistan.

BYGGT Á
SANNRI SÖGU

VICE
Glæný sería af þessum fersku og vönduðu fréttaþáttum frá HBO 
þar sem rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum hitamálum um víða 
veröld.

NÝ
ÞÁTTARÖÐ

FRÁ                          

 
07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Mayday 
11.10 Sullivan & Son 
11.35 Who Do You Think You Are? 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor UK 
14.25 The X-Factor UK 
15.45 The X-Factor UK 
16.55 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 Grand Designs 
20.10 Um land allt 

20.45 Suits 
21.30 Six 
22.15 Shameless 
23.10 Vice Ferskur fréttaþáttur frá 
HBO þar sem rýnt er ofan í kjölinn á 
ýmsum hitamálum um víða veröld. 
00.10 Timeless 
00.50 Blindspot 
01.35 Major Crimes 
02.20 Mistresses 
03.05 Bones 
03.50 Trigger Point Spennumynd 
um unga konu sem ákveður að 
ganga til liðs við hóp aðgerðarsinna 
og mótmæla því þegar fólki er sagt 
upp hjá stórfyrirtæki. 
05.20 Murder In The First

17.35 Modern Family 
17.55 Raising Hope 
18.20 2 Broke Girls 
18.45 The Big Bang Theory 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 Stelpurnar 
20.10 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
20.40 One Born Every Minute - 
What Happened Next 
21.30 Grimm 
22.15 Game of Thrones 
23.10 Klovn 
23.40 Salem 
00.25 The Mentalist 
01.10 Grimm 
01.50 Game of Thrones 
02.45 Tónlist

12.10 Collaborator 
13.40 Goosebumps 
15.25 The Citizen 
17.05 Collaborator 
18.35 Goosebumps 
20.20 The Citizen 
22.00 Ender’s Game 
23.55 The Thin Red Line 
02.40 Burnt Gamanmynd með 
dramatísku ívafi frá 2015 með 
Bradley Cooper og Siennu Miller 
ásamt fleiri þekktum leikurum. 
Matreiðslumaðurinn Adam Jones 
var í frábærum málum, en klúðraði 
því öllu. Hann var kokkur á tveggja 
Michelin-stjörnu veitingastað en á 
sama tíma var hann með skelfilega 
ósiði sem komu honum í koll. Hann 
var alræmdur í frönsku veitinga-
húsaflórunni og óútreiknanlegur, 
og hugsaði bara um það eitt að gera 
stórkostlega nýja rétti. 
04.20 Ender's Game

12.10 Óskarsverðlaunahátíðin 
2017 
15.10 Vikan #12stig 
16.10 Kiljan 
16.50 Silfrið 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Níu mánaða mótun 
21.10 Nóbel 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Óskarsverðlaunin - saman-
tekt 
23.55 Scott og Bailey 
00.40 Kastljós 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.23 Dr. Phil 
09.07 90210 
09.46 Three Rivers 
10.32 Síminn + Spotify 
13.20 Dr. Phil 
14.03 Rachel Allen. All Things 
Sweet 
14.43 Chasing Life 
15.15 Black-ish 
15.38 Jane the Virgin 
16.21 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.08 The Late Late Show with 
James Corden 
17.49 Dr. Phil 
18.32 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 The Good Place 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 24. Legacy 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Californication 
00.20 CSI 
01.05 Code Black 
01.50 Madam Secretary 
02.35 Hawaii Five-0 
03.20 24. Legacy 
04.05 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
04.45 The Late Late Show with 
James Corden 
05.25 Síminn + Spotify

09.00 The Honda Classic 
14.05 Golfing World 2017 
14.55 The Honda Classic 
20.00 PGA Highlights 2017 
20.55 BMW South African Open

07.00 Lengjubikarinn/Víkingur R. 
og FH 
08.40 Lengjubikarinn/KR og Fjölnir 
10.20 Roma - Villarreal 
12.00 Tottenham - Gent 
13.40 Saint Etienne - Man. Utd. 
15.25 Shakhtar Donetsk - Celta de 
Vigo 
17.40 Evrópudeildarmörkin 
18.30 Aston Villa - Derby County 
20.10 L.A. Lakers - San Antonio 
Spurs 
22.05 WBA - Bournemouth 
23.45 Watford - West Ham

07.35 Tottenham - Stoke 
09.15 Villarreal - Real Madrid 
10.55 L.A. Lakers - San Antonio 
Spurs 
12.45 Premier League World 
13.15 Chelsea - Swansea 
14.55 Tottenham - Stoke 
16.35 Manchester United - Sout-
hampton 
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
18.50 Football League Show 
19.20 Spænsku mörkin 
19.50 Leicester - Liverpool 
22.00 Messan 
23.40 Leicester - Liverpool 
01.20 Messan

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Grettir 
08.11 Zigby 
08.25 Blíða og Blær 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
11.00 Strumparnir 
11.22 Hvellur keppnisbíll 
11.34 Ævintýraferðin 
11.46 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Grettir 
12.11 Zigby 
12.25 Blíða og Blær 
12.47 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
15.00 Strumparnir 
15.22 Hvellur keppnisbíll 
15.34 Ævintýraferðin 
15.46 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Grettir 
16.11 Zigby 
16.25 Blíða og Blær 
16.47 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar

09.00 
Dóra 

könnuður
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Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar 
og margt fleira.

Komdu í heimsókn 
og gerðu góð kaup 

SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

LÚR      Suðurlandsbraut 24      108 Reykjavík      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ

LAGER-
HREINSUN

VIÐ RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ 60

%

Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Gerið frábær kaup fyrir heimilið, bústaðinn, gistiheimilið eða hótelið



byrjum að átta 
okkur á flóknu 
sambandi 
feðginanna. Toni 

Erdmann sló í gegn 
á Cannes, var valin 

besta kvikmyndin á 

Evrópsku kvikmyndaverðlaununum 
2016 og er tilnefnd til Óskarsverð-
launanna sem besta erlenda myndin 
2017! Hún er svo fyndin að maður 
þarf að sjá hana aftur … og aftur! 
Myndin fer í almennar sýningar í Bíó 
Paradís að hátíð lokinni.

I, DanIel Blake 
leikstjóri: Ken Loach
Daniel Blake er 59 ára gamall smiður 
sem er nýbúinn að fá hjartaáfall. 
Læknirinn hans segir Daniel að hann 
megi ekki vinna – en eftir að hafa 
svarað fáránlegum spurningum skrif-
stofustarfsmanns segir kerfið hins 
vegar að hann sé vinnufær. Í kjölfarið 
tekur við löng og erfið barátta við 
ómanneskjulegt kafkaískt kerfi – en í 
gegnum það kynnist hann ungri ein-
stæðri tveggja barna móður í jafnvel 
ennþá þrengri stöðu og tekst að gera 
sitthvað til að hjálpa henni. Þetta 
er mynd um hvunndagshetjur sem 
standa saman þegar hið opinbera 
bregst þeim. Myndin hefur hlotið 
fjölda verðlauna, Gullpálmann á Can-
nes og BAFTA-verðlaun fyrir bestu 
bresku mynd ársins þar á meðal.

The SaleSman 
leikstjóri: Asghar Farhadi
Emad og Rana eru ungt par sem leika 
aðalhlutverkin í uppfærslu á leikriti 
Arthurs Miller, Sölumaður deyr. En 
það fer að reyna á sambandið þegar 
húsið þeirra hrynur og þau þurfa að 
flytja – en fyrri leigjandi nýju íbúðar-
innar var vændiskona og hlutirnir 
taka að flækjast þegar gamlir kúnnar 
hennar banka upp á. Myndin hefur 
verið tilnefnd til bæði Óskarsverð-
launa og Golden Globe-verðlauna 
sem besta erlenda myndin. The 
Salesman fer í almennar sýningar í 
Bíó Paradís að hátíð lokinni.

STayIng VerTIcal 
leikstjóri: Alain Guiraudie, heiðurs-
gestur Stockfish
Þessi er blanda af drama og gamni. 
Kvikmyndagerðarmaður endar einn 
með barn sem hann eignast með 
smalastúlku. Samhliða uppeldinu 
reynir hann að finna innblástur 
fyrir næsta kvikmyndaverkefni. Ein 
umtalaðasta kvikmyndin á Cannes 
2016. Gagnrýnendur eru á einu máli 
um það að í þessari mynd gerist 
ýmislegt og áhorfendur hafa gengið 
út af sýningunni og segja flestir: Nú 
hef ég séð allt! Franski leikstjórinn 
Alain Guiraudie er þekktur fyrir 
kvikmyndir sem fjalla yfirleitt á einn 
eða annan hátt um kynhneigðir, 
ástir og ástríður en hann er heiðurs-
gestur hátíðarinnar og mun sitja fyrir 
svörum í eigin persónu á völdum 
sýningum hátíðarinnar. Myndin fer 
í almennar sýningar í Bíó Paradís að 
hátíð lokinni.

Brot af því  
     besta á 

HÖGGBORVÉL 
PSB 500-RE, 500W 
13mm patróna, 1,5 kg, taska     

7.995kr.
74860500 
Almennt verð: 9.895kr.

RAFHLÖÐUBORVÉL 
PSR 14,4 LI-2, 2x2,5Ah  
rafhlöður, 2 gírar, 40 Nm hám. 
hersla, 10 herslustillingar,  
taska, 1,14 kg     

22.995kr.
74864116     
Almennt verð: 27.995kr.                                                          

Tilboðsverð

Tilboðsverð

MULTISÖG 
PMF 220 CF, 220W,  
4x fylgihlutir, 1,1 kg, taska     

15.995kr.
74862194     
Almennt verð: 19.995kr.                                                           

Tilboðsverð

byko.is

TILBOÐ GILDA TIL 13.MARS

Stockfish
Stockfish-kvikmyndahátíðin hófst á þriðju-
daginn í Bíó Paradís en þá hátíð ætti ekkert 
alvöru kvikmyndaáhugafólk að láta fram 
hjá sér fara. Hvort sem þú fílar drama- eða  
gamanmyndir, nú eða eitthvað fræðandi, þá 
ættir þú að finna eitthvað við þitt hæfi.

The OTher SIDe  
Of hOpe
leikstjóri: Aki Kaurismäki
Nýjasta kvikmynd nafntogaðasta 
kvikmyndagerðarmanns Finnlands, 
Aki Kaurismäki. Wikström er farand-
sölumaður og pókerspilari sem 
ákveður að kaupa niðurníddan veit-
ingastað. Á sama tíma er sýrlenski 
flóttamaðurinn Khaled á leið til Finn-
lands. Hann fær vinnu á veitingahúsi 
Wikströms og óvenjulegur vinskapur 
tekst með þeim. The Other Side of 
Hope hlaut Silfurbjörninn á nýaf-
staðinni kvikmyndahátíð Berlinale 
fyrir bestu leikstjórn. Myndin fer í 
almennar sýningar í Bíó Paradís að 
hátíð lokinni.

glOry 
leikstjórar: Kristina Grozeva  og 
Petar Valchanov
Veröld fátæka verkamannsins Tsanko 
umturnast þegar hann finnur stóra 
bunka af reiðufé í vinnu sinni við 
járnbrautarteina. Hann gerir lög-
reglunni viðvart, en þegar stjórn-
málamenn komast á snoðir um 
söguna vilja þeir gera Tsanko að hetju 
í innlendum fjölmiðlum. Sjúklega 
góð og sjúklega fyndin. Myndin fer í 
almennar sýningar í Bíó Paradís að 
hátíð lokinni.

TOnI erDmann 
leikstjóri: Maren Ade
Ines er ung framakona 
í viðskiptaheiminum 
sem fær föður sinn í 
heimsókn. Skringileg-
heit pabbans afhjúpa 
innantóman heim við-
skiptalífsins á meðan við 

nOcTurama 
leikstjóri: Bertrand Bonello
24 klukkustundir í París. Hópur ungra 
Parísarbúa af öllum kynþáttum er 
búinn að fá nóg af þjóðfélaginu sem 
þau búa í og skipuleggur sprengju-
árásir á París, sprengja meðal annars 
tímasprengjur í ráðuneyti, skrifstofur 
og á götum, og skjóta valdamikinn 
bankastjóra. Í kjölfarið reynir lögregla 
borgarinnar að hafa uppi á þeim um 
nóttina. Eldfim mynd sem var tekin 
upp fyrir árásirnar í París 2015 en var 
fyrst sýnd eftir þær.

  Dramatík

Gaman

Öðruvísi og áhugavert

hOw 
TO leT gO 
Of The wOrlD anD lOVe 
all The ThIngS clImaTe 
can’T change 
leikstjóri: Josh Fox
Josh Fox ferðaðist til tólf landa í sex 
heimsálfum og ræddi við vísinda-
menn sem og baráttumenn gegn 
loftslagsbreytingum. Ef það er ekki 
hægt að stoppa þessar loftslags-
breytingar – hvað verður þá eftir? 
Hverju getur hlýnun jarðar ekki 
grandað?
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Royal búðingur
Góður á milli.

Mömmu rabbabarasulta
500 g.

GÓMSÆTAR RJÓMABOLLUR

Myllu bollur með súkkulaði
6 stykki í pakka.

Kötlu glassúr
Bleikur og súkkulaði.

Bolluvendir
Handgerðir, Margir litir.

Síríus Konsum
Gamla góða konsum í nýjum umbúðum. 300 g.

Joe&Seph´s karamellusósur
Tilvaldar á bollurnar.

849 kr/stk

519 kr/pk498 kr/pk

209 kr/stk

215 kr/pk

399 kr/stk

ALLT FYRIR BOLLURNAR

Rjómabollur

299 kr/stk

•  Gerbollur með súkkulaði glassúr
•  Berlínarbollur með heslihnetukremi
•  Vatnsdeigsbollur með súkkulaði glassúr
•  Vatnsdeigsbollur með Irish Coffee

•  Vatnsdeigsbollur með karamellu og 
bönunum

•  Vatnsdeigsbollur með Daim og kaffi
•  Vatnsdeigsbollur með kókosbollu

699 kr/stk

Barnabollur

125 kr/stk



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

Þetta lag er fyrir 
okkur eins mikið 

sturla atlas og sturla 
atlas verður.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

F E R M I N G A R T I L B O Ð  
H E I L S U R Ú M  F Y R I R  U N G T ,  V A X A N D I  F Ó L K

S TÆ R Ð  F U L LT  V E R Ð  F E R M I N G A R- A F B O R G U N
  M/CL ASSIC BOTNI T I L B O Ð  Á  M Á N U Ð I*

90X 200 79.900 K R.  59.900 K R.   5 .571  K R.  

100X 200 89.900 K R.  69.900 K R.   6 .434 K R.  

120X 200     99.900 K R.  79.900 K R.   7 .296 K R.  

140X 200 114.900 K R.  94.900 K R.   8 .590 K R.  

*  Miðað vaxta lausar  kred itkortagre iðs lur  í  12  mánuði ,  með 3,5% látökug ja ld i   
og  405 kr.  gre iðs lug ja ld i  pr.  a fborgun       

C H I R O  U N I V E R S E

Aukahlutur  
á  mynd:  Gaf l .

C H I R O  U N I V E R S E  H E I L S U R Ú M
�		Fimm	svæðaskipt	poka

gormakerfi.	

�		Heilsu	og	hægindalag	

tryggir	réttan	stuðning.

�		Vandaðar	kantstyrkingar.

�		Slitsterkt	og	mjúkt	áklæði.

�		Val	um	svart	eða	hvítt	PU	

leður	eða	grátt	áklæði	á	botni.

H E I L S U R Ú MH E I L S U R Ú M

K R Ó N U M
5.571

F E R M I N G A R T I L B O Ð

VAXTAL AUSAR*  
AFBORGANIR FRÁ

C H I R O

FULLT VERÐ

FERMINGARTILBOÐ

23.900 K R.  

29.800 K R.  
ÞYKK OG HLÝ DÚNSÆNG

 D Ú N S Æ N G  + D Ú N KO D D I

Dúnsæng	og	dúnkoddi.	100%	bómull	í	

áklæði.	Sæng:	60%	moskusdúnn,		

40%	smáfiður	og	fáðu	vandaðan	

dúnkodda	með.

V ið byrjuðum að 
smíða okkur nýtt 
stúdíó í ágúst, minnir 
mig, og gátum farið 
að nota það í nóv-
ember. Þá fórum við 

að vinna í nýrri plötu, sem kemur 
út núna 16. mars. Við erum búnir 
að vinna í þessu síðasta mánuðinn. 
Þetta voru ég, Sveinbjörn Hermi-
gervill og Arnar Ingi sem erum 
búnir að vera að stýra upptökum,“ 
segir Logi Pedro Stefánsson, upp-
tökustjóri og tónlistargúrú, sem er 
einn heilinn bak við Sturla Atlas-
verkefnið – en Sturla gefur í dag út 
nýtt lag og myndband sem líta má 
á sem upphitun fyrir plötuna sem 
kemur núna út um miðjan mánuð-
inn.

Sturla gaf síðast út plötuna Season 
2 síðasta sumar en það var þriðja 
plata hans, eða þeirra – fer eftir því 
hvernig litið er á málið. Áður höfðu 
komið út plöturnar Love Hurts og 
These Days en þær komu báðar út 
árið 2016.

„Það sem gerist þegar við erum 
að smíða stúdíóið er að við smíðum 
líka skrifstofurými. Þar fáum við 
klippara og myndatökumann sem 
vinna vídeóið við lagið. Jóhann 
– Joey, leikstýrir myndbandinu, 
Andri sem leigir með okkur skrif-
borð sér um að munda myndavélina 

og svo er það Ágúst Elí sem klippir. 
Þannig að þetta er allt gert hérna 
„in house“,“ segir Logi aðspurður  
hverjir komi að myndbandinu.

Hver er sagan bak við lagið – er 
þetta gamli góði Sturla eða er um 
einhverja nýja stefnu að ræða?

„Þetta lag er fyrir okkur eins 
mikið Sturla Atlas og Sturla Atlas 
verður. Arnar Ingi byrjaði að semja 
lagið fyrir nokkrum mánuðum og ég 
var í Tókýó að vinna á þeim tíma – 
svo kem ég heim og heyri lagið, þá 
er það bara undirspil sem er rosa-
lega hægt, það er svona „chopped 
up not slopped up“ dæmi. Ég hrað-
aði því um helming, byrja að koma 
með sönglínur og þannig – síðan 
skiptum við út öllum hljóðborðum 
og því og þetta lag bara liggur í 
desember. Við negldum þetta frekar 
fljótt.“

Sturla Atlas hefur ekki alltaf ein-
ungis verið í tónlistinni – hönnun 
hefur verið áberandi hjá þeim 
drengjum og til að mynda hefur 
verið hannað buff, vatnsflöskur 
og fatnaður undir merkjum Sturlu 
Atlas. Má búast við einhverju slíku í 
tengslum við þessa nýju plötu?

„Við gefum plötuna eða mixteipið 
í „physical formatti“ sem verður 
mjög sérstakt – en ég má ekki tjá 
mig um það strax því að það verður 
partur af HönnunarMars. En eins og 
við segjum eru hlutirnir „cooking“ – 
það er eitthvað í gangi í eldhúsinu. 
Við erum líka samhliða þessu að 
gera verkefni með 66°Norður sem 
við erum búnir að vera að pæla í 
síðasta mánuðinn. Þetta verður 
alveg ný nálgun á þetta. Við verð-
um með heilgalla, flíspeysujakka 
með bróderingu framan á, merki á 
ermunum og fleira – og hanska, við 
gerðum hanska. Það kemur allt út á 
föstudaginn.“

Ýmislegt á döfinni hjá Sturla Atlas, 
greinilega. Þeir hafa verið mjög dug-
legir að koma fram upp á síðkastið 
og hafa spilað á öllum helstu stöð-
unum hér á landi, voru til að mynda 
að spila á Sónar-hátíðinni og spil-
uðu í Bretlandi í janúar. Sturla Atlas 
spilar á The Great escape hátíðinni 
í Brighton í maí.
stefanthor@frettabladid.is

nóg að gerast í 
                eldhúsinu
sturla atlas sendir frá sér nýtt lag í dag og er það fyrsta smáskífan 
af nýrri plötu sem kemur út um miðjan mars. Laginu fylgir mynd-
band og er þetta allt saman afrakstur síðustu mánaða í nýja  
stúdíóinu þeirra en myndbandið er allt saman framleitt í því.

Það er ýmislegt á leiðinni frá Sturlu Atlas og félögum á næstunni. MyND/KJARTAN HREINSSON
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BOLLA! BOLLA! BOLLA!  

TILBOÐ Á 
KJÖTBOLLUBÁT  

GILDIR AÐEINS Í DAG, 27. FEBRÚAR

12” 
799 KR.



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.

Pálmars 
Ragnarssonar

Bakþankar

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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FERMINGARTILBOÐ

ER KOMIN TÍMI Á NÝTT RÚM?

ROYAL CORINNA
Hágæða 5 svæða skipt heilsudýna sem veitir góðan stuðning 

við mjóbak, poka-gorðma-kerfi sem býr til stöðuleika í rúminu 
og með steyptum köntum þannig að rúmflötur nýtist mjög vel. 

Kemur með áföstum topp, PU-leðurbotni og fótum.

VINSÆLU STILLANLEGU RÚMIN FRÁ 
ERGOMOTION ERU KOMIN AFTUR.  

Stillanlegu rúmin frá Ergomotion eru með allra öflugustu og 
sterkustu á markaðnum í dag. Rúmin eru hljóðlát og öflug þar 
sem öll tannhjól, fóðringar, festingar og liðamót eru úr næloni 
og þarf því ekkert að smyrja. Í rúminu eru tveir mótorar, annar 
þeirra fyrir höfuðgafl og hinn fyrir fótagafl sem gerir að verkum 

að lyftigetan er gífurleg. Undir rúminu er svo tvíhert stálgrind.

Einföld og góð fjarstýring.

Einnig fáanlegt rúm sem dregst að vegg, þannig að ljós á nátt-
borði nýtist því vel. Öflugu nuddi, með þremur mismunandi 
hraðastillingum og tímarofa. Þráðlausri fjarstýringu með útvarps-
sendi svo þú þarft aldrei að beina fjarstýringunni á móttakara. 
Stillingar vistaðar í minni fjarstýringar, það er því hægt að setja 
rúmið í þyngdarleysisstöðu (zero g), sjónvarpsstöðu og svefn-

stöðu með einum takka.

20%
AFSLÁTTUR!

Stærð: 120x200 cm

7.170 kr. Á MÁNUÐI*

Fullt verð 98.036 kr. 

FERMINGARTILBOÐ 78.429 kr.

Stærð: 150x200 cm

9.004 kr. Á MÁNUÐI*

Fullt verð 124.620 kr. 

FERMINGARTILBOÐ 99.696 kr.

ERGOMOTION RÚMBOTNAR
MEÐ AVIANA ÞRÝSTIJÖFNUNAR-DÝNUM.

TVÍSKIPT HJÓNARÚM 160 EÐA 180X200 CM.

VERÐ FRÁ AÐEINS
30.583 kr. Á MÁNUÐI*

STAÐGREITT 349.899 kr.

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

24. febrúar til 12. mars
laugardalsvelli

öll kvöld

opið frá:
kl. 10 – 21 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Ein besta ákvörðun sem ég hef 
tekið í lífinu var að byrja að 
tala við ókunnuga. Frá því að 

ég var 17 ára hef ég meðvitað talað 
við þúsundir ókunnugra. Það líður 
í raun ekki sá dagur að ég tali ekki 
við ókunnuga manneskju. Ég tala 
við ókunnuga í sundlaugum, bið-
röðum, ræktinni og verslunum. Ég 
geng jafnvel svo langt að tala við 
ókunnuga á miðri bíómynd.

Ég: Hey, hvernig finnst þér 
myndin?

Hún: Uhh... fín?
Síðasta dæmið er að sjálfsögðu 

grín, við viljum aldrei vera uppá-
þrengjandi.

Ákvörðunin hefur veitt mér 
ómetanlega reynslu og gert líf mitt 
skemmtilegra. Um leið hefur hún 
vonandi lífgað upp á daginn hjá 
þeim sem ég rekst á. Flestum þykir 
nefnilega gaman að ræða saman.

Við getum gefið fólki margt. Glatt 
eldra fólkið sem við hittum í sundi 
og fólkið sem situr eitt í skólanum. 
Við getum líka lífgað upp á daginn 
hjá þeim þúsundum sem starfa í 
þjónustustörfum. Úti í sjoppu getur 
dugað að spyrja um pylsu og vatns-
glas. En það getur líka verið gaman 
að spyrja um pylsu, vatnsglas og 
hvernig manneskjan hafi það.

Við kennum börnum að tala 
ekki við ókunnuga og það er góð 
og gild ástæða fyrir því. En þegar 
við verðum eldri getur verið gott 
að snúa hugarfarinu við og einmitt 
leggja áherslu á að tala við ókunn-
uga. Það er aldrei að vita nema 
einhver hluti af þessu fólki sem við 
rekumst á þurfi virkilega mikið á 
brosi og samræðum að halda.

Munið bara gullnu regluna. Ef 
fólk langar ekki að spjalla þá ber 
að stöðva samstundis. Það er stór 
munur á samræðum og einræðum. 
Svo mega þeir sem ætla að vera 
óviðeigandi vera heima hjá sér.

Gefum af okkur, brosum og 
spjöllum. Við erum nefnilega öll 
ókunnug þar til við tölum saman.

Tölum saman
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