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Fréttablaðið í dag

skoðun Pawel Bartoszek um 
aðförina að einkabílnum. 9 

sport Guðjón Valur Sigurðsson 
bætti heimsmet í gær. 10

lÍFið Hver er eiginlega munur
inn á að vera vegan, grænmetis
æta, rawvegan, pescetarian, 
flexitarian og svo framvegis? 20
plús 2 sérblöð l Fólk   
l  Fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

björgun Þyrlur og flugvélar Land
helgisgæslunnar fóru í 257 útköll 
á nýliðnu ári. Útköllin hafa aldrei 
verið fleiri. Ef miðað er við árið 2011 
nemur aukningin 66 prósentum. 
Þetta kemur fram í svari Landhelgis
gæslunnar við fyrirspurn Frétta
blaðsins en um er að ræða bráða
birgðatölur.

Útköllin í fyrra voru litlu færri, 
eða 251 talsins. „Sérstaka athygli 
vekur fjölgun forgangsútkalla […] 
Árið 2016 voru þau 87 en í fyrra 
voru þau rúmlega eitt hundrað,“ 
segir í svarinu. Alls voru 173 sjúkir 
eða slasaðir fluttir með loftförum 
gæslunnar á árinu en 43 prósent 
þeirra var fólk af erlendu þjóðerni. 
Erlendum sjúklingum hafi fjölgað 
á milli ára en Íslendingum fækkað.

Fram kemur að flugferðir gæsl
unnar hafi á nýliðnu ári verið 628 en 
í þeirri tölu eru æfinga og gæsluflug 
meðtalin, auk leitar og björgunarút
kalla. Það jafngildir 12 útköllum á 
viku. Flugstundir á þyrlum voru 880 
en 671 á flugvélinni TFSIF.

Í svari gæslunnar segir að tvær 
þyrluáhafnir hafi verið til taks 
rúmlega helming ársins en það sé 
forsenda þess að hægt sé að sinna 
leitar og björgunarútköllum lengra 
en tuttugu sjómílur frá landi. „Rétt 
er þó að undirstrika að oftast tekst 
að manna tvær áhafnir þegar mikið 
liggur við. Það er þó alls ekki sjálf
gefið, kostar sitt og þýðir að þyrlu
sveitin tekst meiri skyldur á herðar 
en starfið býður.“

Útköllin tengdust að sögn marg
víslegum verkefnum en nefnt er að 
þyrlusveitin hafi tekið virkan þátt í 
leitinni að Birnu Brjánsdóttur í upp
hafi ársins. Þyrlurnar hafi gegnt mik
ilvægu hlutverki í almannavörnum 
vegna flóða á Suðausturlandi í haust. 
Loks hafi öll loftför gæslunnar, þyrl
urnar þrjár og flugvélin, verið kölluð 
út vegna rútuslyssins á Suðurlandi 
milli jóla og nýárs. „Það er einsdæmi 
og sýnir glöggt þörfina á því að bæði 
þyrlur og flugvél séu ávallt fullmann
aðar og til taks.“

Útköllin reyndust fleiri á árinu 
en áætlanir gerðu ráð fyrir. Gert var 
ráð fyrir að fjórðungur flugtímans 
2017 yrði vegna leitar og björg
unarverkefna en ekki þriðjungur, 

Met slegið í 
fjölda útkalla 
hjá gæslunni
Annir vegna leitar- og björgunarverkefna loftfara 
Landhelgisgæslunnar komu á nýliðnu ári niður á 
fjölda æfinga. Slæm fjárhagsstaða stofnunarinnar 
varð til þess að verkefni fyrir Landamæra- og strand-
gæslustofnun Evrópu, Frontex, urðu fyrirferðarmikil.

Ár Fjöldi útkalla
2011 155
2012 175
2013 195
2014 195
2015 218
2016 251
2017 257

✿   Heildarfjöldi útkalla

✿   Þjóðerni slasaðra

eins og raun bar vitni. „Þetta hafði 
í för með sér að þyrlurnar sinntu 
löggæslu og eftirlitsverkefnum og 
æfingum minna en áformað var.“

Flugvélin TFSIF sinnti landa
mæraeftirliti fyrir Landamæra og 
strandgæslustofnun Evrópu, Fron
tex, á Miðjarðarhafi í fjóra mánuði á 
nýliðnu ári. Fjórir af hverjum fimm 
flugtímum flugvélarinnar voru 
vegna þessara verkefna, að því er 
fram kemur í svari Landhelgisgæsl
unnar. Þar segir að erfið fjárhags
staða stofnunarinnar hafi ráðið því 
að Frontexverkefnin hafi orðið svo 
fyrirferðarmikil. „Tölurnar sýna að 
flugvélin nýttist þess vegna ekki sem 
skyldi við eftirlit og önnur verkefni 
á Íslandi því aðeins 14 prósent flug
tíma TFSIF á síðasta ári flokkuðust 
undir gæsluflug og fimm prósent 
þjálfun.“ – bg

n Íslendingar 98    
n Útlendingar 75

Enginn slasaðist þegar rúta rann í hálku og hafnaði utan vegar á Þingvallaleið í gær. Sjö erlendir ferðamenn auk 
bílstjóra voru innanborðs. Aðeins örfáar vikur eru síðan ung kínversk kona lést og rúmlega tuttugu slösuðust í 
rútuslysi skammt frá Klaustri og skapaðist mikil umræða um öryggi á vegum í kjölfarið.  Fréttablaðið/SteFÁn

skattar Yfirskattanefnd hefur stað
fest niðurstöðu skattrannsóknar
stjóra um að skattframtalning 
athafnamannsins Karls Wer
nerssonar vegna aflandsfélags 
síns Dialog Global Invest
ment Ltd. hafi ekki verið í 
samræmi við lög. Þannig hafi 
Karl staðið skil á efnislega 
röngum framtölum fyrir 
tekjuárin 20052008; 
rúmlega 1,1 milljarður 
króna hafa ranglega 

verið talinn fram sem arður og rúm
lega 327 milljóna króna vaxtatekna 
af láni Karls til félags í eigin eigu ekki 

verið getið. Skattstofnin lækkaði 
þó um 739 milljónir þar sem 
ekki þótti sannað að hagnaður 
af hlutabréfasölu hafi runnið 

til hans. Karl hefur 
farið fram á endur

upptöku vegna 
tilkomu nýrra 

gagna.  – jóe / sjá 
síðu 4

Karl braut skattalög

Ef miðað er við árið 2011 
nemur aukning útkalla 66 
prósentum



Veður

Sunnan 8-13 og skúrir eða él, en 
norðlægari og rigning/snjókoma 
um tíma norðaustan til. Hvessir 
um tíma kringum hádegi. Gengur 
í suðaustan hvassviðri eða storm í 
kvöld. Hiti 1 til 7 stig. sjá síðu 16

BRIDS
SKÓLINN
BYRJENDUR   22. janúar  8 mánudagar frá 20-23
VÖRNIN  24. janúar  5 miðvikudagar frá 20-23

 • byrjendur  Á byrjendanámskeiði er farið vel yfir leikreglur 
 spilsins og undirstöður hins vinsæla Standard-sagnkerfis. 
 Ekkert mál að mæta ein/einn. 

 • vörnin  Samskiptareglur varnarinnar eru fjórar: útspilin,  
 kall í sama lit, hliðarkall og talning. Hvernig eru reglurnar og  
 hvenær gilda þær? 

  • Staður  . . .  Síðumúli 37, Reykjavík

 • Sjá nánar á  . . .  bridge.is/fræðsla

 • Upplýsingar og innritun í síma  . . .  898-5427
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Sigríður Klingenberg spáir í spilin á nýju ári

Sigríður Klingenberg, athafnakona og ástsælasta spákona landsins, stóð fyrir nýárs bingókvöldi á Sæta svíninu í miðborginni í gærkvöldi þar sem 
margt var um manninn og fólk skemmti sér konunglega. Sigríður var að vanda glæsileg á meðan hún spáði fyrir gestum og gangandi um hvað nýja 
árið gæti borið í skauti sér og ræddi við viðstadda um stöðu stjarnanna á því herrans ári 2018, sem nú er gengið í garð. Fréttablaðið/steFán

sAMFÉLAG „Þetta er nú bara rétt að 
komast inn á teikniborðið,“ segir 
Helga Halldórsdóttir, íbúi í Borgar-
nesi. Helga fer fyrir félagi sem stefnir 
að því að koma á koppinn skemmti-
garði sem byggir á grunnhugmynd-
inni um Latabæ.

Í Lögbirtingablaðinu á dögunum 
birtist tilkynning um skráningu 
hlutafélagsins Upplifunargarður 
Borgarnesi ehf. en tilgangur þess, 
að því er fram kemur í tilkynning-
unni, er „[u]ppbygging afþreyingar 
í ferðaþjónustu í Borgarnesi og 
nágrenni, byggt á grunnhugmynd-
inni um Latabæ.“

Latabæ kannast flestir Íslendingar 
við en árið 1991 kom út barnabókin 
Áfram Latibær! eftir Magnús Schev-
ing þolfimikappa og síðar íþrótta-
mann ársins. Sagan segir frá Sollu 
stirðu, Sigga sæta, Nenna níska 
og öðrum íbúum Latabæjar en líf 
þeirra tekur stakkaskiptum eftir að 
Íþróttaálfurinn birtist í bænum og 
rífur þá úr letirútínu sinni. Sagan 
rataði síðar í leikhús og að endingu 
voru gerðir sjónvarpsþættir um 
bæjarbúa.

„Verkefnið er til skoðunar hjá 
hópi fólks sem hefur áhuga á að 
koma einhverju á laggirnar sem 
byggt er á hugmyndafræði Magnús-
ar Scheving,“ segir Helga. „Magnús 
er auðvitað Borgnesingur og hefur 
sterkar rætur hingað heim í hérað.“

Hópurinn fékk á dögun-
um þriggja milljóna króna styrk úr 
uppbyggingarsjóði Vesturlands en 
styrkveitingin var grundvöllur fyrir 
stofnun félagsins.

„Á næstu dögum munum við ráða 
verkefnastjóra, sem gert er ráð fyrir 
að starfi í sex mánuði hið minnsta, 

til að kanna möguleg staðsetningu 
og útfærslur fyrir garðinn auk þess 
að kanna áhuga fjárfesta á verkefn-
inu,“ segir Helga.

Helga segir að upphafsmaðurinn 
Magnús komi meðal annars að 
vinnunni og að slíkt muni miklu. 
Hann hafi skapað sér nafn út fyrir 
landsteinana auk þess sem Latibær 
sé auðvitað þekkt merki á erlendri 
grund.

„Næstu sex mánuðir eru með-
göngutími og síðan verður að skýr-

ast í júlí hver næstu skref hjá okkur 
verða. Það veltur auðvitað að stærst-
um hluta á áhuga fjárfesta og ann-
arra sem leitað verður til varðandi 
aðkomu að verkefninu,“ segir Helga.

Líkt og áður segir er verkefnið á 
algjöru frumstigi og því óljóst hve-
nær garðurinn gæti verið opnaður 
ef hann nær á það stig. „Fyrir mitt 
leyti þá mætti það ekki taka meira 
en þrjú til fimm ár að koma þessu í 
gagnið,“ segir Helga. 
johannoli@frettabladid.is

Borgnesingar vilja fá 
Latabæjargarð í plássið
Félag um uppbyggingu afþreyingar sem byggð er á grunnhugmyndinni um 
Latabæ fékk þriggja milljóna styrk. Möguleg staðsetning og áhugi fjárfesta til 
skoðunar. Íþróttaálfurinn sjálfur er frá Borgarnesi og kemur að verkefninu.

latibær hefur ratað í leikhús, sjónvarp og verið gerður að borðspili. nú er 
stefnt að skemmtigarði.  Fréttablaðið/anDri MarinÓ

Jóhannes 
Gunnarsson 
látinn
Jóhannes 
Gunnarsson, 
fyrrverandi 
formaður 
Neytenda-
samtakanna, 
lést á laugar-
dag, 68 ára. Hann var fæddur 
3. október 1949. Hann barðist 
fyrir hagsmunum neytenda í 
áratugi og gegndi stöðu formanns 
Neytendasamtakanna í rúm 30 
ár. Jóhannes var fyrst kjörinn for-
maður 1984 eftir að hafa setið 
í stjórn samtakanna. Hann 
útskrifaðist úr mjólkurfræði frá 
Højby mejeri í Danmörku 1971 
og sinnti störfum við mjólkur-
framleiðslu til 1980. Þá var hann 
útgáfustjóri Verðlagsstofnunar. 
Jóhannes var tvíkvæntur og lætur 
eftir sig fimm uppkomin börn.

FRAMKVÆMDIR „Hingað til höfum 
við farið eftir ráðleggingum sér-
fræðinga en nú tökum við þetta 
bara niður með okkar lagi,“ segir 
Þórarinn Auðunn Pétursson, fram-
kvæmdastjóri Work North ehf.

Work North sér um niðurrif á 
gömlu Sementsverksmiðjunni 
á Akranesi en það hefur vakið 
athygli undanfarna daga hve illa 
hefur gengið að fella fjögur síló sem 
standa á lóð verksmiðjunnar. Fyrsta 
atrenna átti sér stað síðasta laugar-
dag síðasta árs en þá var dýnamít 
brúkað til verksins. Þeirri tilraun 
lauk með því að turnarnir halla nú 
nokkuð en standa enn. Önnur til-
raun var gerð viku síðar, laugardag-
inn 6. janúar, en sprengiefnið beit 
ekki á geymunum sem hreyfðust 
ekki.

„Við vildum flýta ferlinu með því 
að nota sprengiefni. Teikningarnar 
af sílóunum eru hins vegar gamlar 
og það er ekki alveg að marka þær. 
Í þeim er mikil steypa og mikið af 
steypustyrktarjárni. Skammt frá er 
60 metra hár strompur sem á að lifa 
niðurrifið af þannig að það þurfti að 
vanda til verka,“ segir Þórarinn.

Þórarinn á ekki von á því að reynt 
verði að sanna hið fornkveðna að 
allt sé þegar þrennt er. „Nú tökum 
við þetta bara niður með vélum.“  
– jóe

Sílóin rifin 
niður með 
gamla laginu

sílóin hafa staðið af sér tvær spreng-
ingar en mæta nú vinnuvélum.   
Fréttablaðið/antOn brinK
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Yaris – verð frá: 2.230.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 2.670.000 kr.

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

Að fara af stað út í hvern dag á nettum og nýstárlegum Yaris er ómetanlegt. Þannig byrja allar ferðir vel, jafnt styttri sem lengri. 
Þessi pottþétta týpa er hlaðin orku og endurbættu Hybrid kerfi sem gerir þér fært að fljúga gegnum daginn.

Komdu og reynsluaktu Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Yaris Hybrid
Þú flýgur gegnum daginn

50% rafdrifinn

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Gott ráð við kvefi 
og kinnholubólgu

Otrivin Menthol nefúði, lausn. Inniheldur xýlómetazólínhýdróklóríð. Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Otrivin Menthol 1 mg/ml er ætlað fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. 
Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Otrivin-stifla-5x10 copy.pdf   1   09/08/2017   13:33

SKATTAR Skattframtalning Karls 
Wernerssonar vegna aflandsfélags 
síns Dialog Global Investment Ltd. 
(DGI), sem skráð var á Bresku Jóm-
frúaeyjum, var ekki í samræmi við 
lög. Þetta er niðurstaða yfirskatta-
nefndar (YSKN).

Mál Karls hófst með rannsókn 
skattrannsóknarstjóra á haust-
mánuðum 2011. Tilefni rannsókn-
arinnar var bréf frá ríkisskattstjóra 
þess efnis að Karl lægi undir grun 
um skattsvik.

Rannsókn skattrannsóknarstjóra 
leiddi í ljós að „svo virtist sem félag-
ið DGI hefði einvörðungu verið 
stofnað í skattasniðgönguskyni í 
þágu eiganda“. Í lokakafla skýrsl-
unnar kemur fram að Karl hefði 
staðið skil á efnislega röngum fram-
tölum fyrir tekjuárin 2005-2008. 
Rúmlega 1,1 milljarður króna frá 
félaginu hefði ranglega verið talinn 
fram sem arður en ekki sem tekjur. 
Þá hefðu rúmlega 327 milljóna 
vaxtatekjur af láni Karls til félags í 
eigin eigu ekki verið getið. Þá hefði 
Karl ekki skilað tekjuskatti af 739 
milljóna hagnaði af sölu í hluta-
bréfum í Actavis.

Ríkisskattstjóri endurákvarðaði 
opinber gjöld Karls fyrir tímabilið 
í samræmi við niðurstöður skýrsl-
unnar að viðbættu 25 prósent álagi 
vegna rangra skila. Sú niðurstaða 
var kærð til YSKN. Nefndin stað-
festi niðurstöðu Ríkisskattstjóra að 
hluta en nefndin féllst á kröfu Karls 
um að fella niður 739 milljóna sölu-
hagnað vegna bréfa í Actavis þar 
sem það hefði verið Dialog Global 
Investment Ltd. sem stóð í viðskipt-

unum en ekki Karl sjálfur. Dráttar-
vaxta- og málskostnaðarkröfu Karls 
var hafnað.

Úrskurður yfirskattanefndar var 
kveðinn upp fyrir jól en birtur fyrir 
helgi. Persónuupplýsingar hafa 
verið felldar úr honum en tilkynn-
ingar frá  DGI til Kauphallarinnar 
koma heim og saman við upplýs-
ingar í úrskurðinum.

„Þetta er jákvætt að því leyti 
að það er felld úr gildi heilmikil 
álagning vegna söluhagnaðar en við 
höfum farið fram á endurupptöku 
hjá YSKN vegna milljónanna 1.150 

sem nefndin taldi laun en ekki arð,“ 
segir Jón Elvar Guðmundsson, lög-
maður Karls.

Jón segir að í upphafi hafi málið 
verið skoðað hvort DGI hefði haft 
rekstrarheimildir til að greiða út 
arð. Lögð hafi verið fram gögn úr 
ársreikningum og upplýsingar af 
bankareikningum. Hjá YSKN hafi 
hins vegar verið deilt um hvort fyrir 
hafi legið ákvörðun um heimild til 
arðsúthlutunar.

„Í skýrslu skattrannsóknarstjóra lá 
fyrir umboð Karls til að taka ákvörð-
un um úthlutun arðs fyrir félagið. 

Hann taldi félagið fram og lagði fram 
upplýsingar sem sýna fram á að allar 
forsendur fyrir arðsúthlutun voru 
fyrir hendi. Á þeim grundvelli höfum 
við farið fram á endurupptöku á mál-
inu hjá YSKN,“ segir Jón.

Hvað ákvörðun um vaxtagróðann 
varðar segir Jón það ýmsum van-
köntum háð að reyna að grafa upp 
upplýsingar um það enda áratugur 
liðinn frá atvikum málsins. Reynt 
verði að finna gögn sem sýna fram 
á að greiðslurnar hafi ekki farið til 
Karls heldur til upphaflegs lánveit-
anda. johannoli@frettabladid.is

Karl Wernersson skilaði rangri 
skattskýrslu um aflandsfélag
Yfirskattanefnd staðfesti niðurstöðu Ríkisskattstjóra að hluta en féllst á kröfu Karls í einum lið. Skattstofn 
Karls lækkar um 739 milljónir. Í skýrslu skattrannsóknarstjóra segir að aflandsfélagið hafi verið stofnað sér-
staklega til skattasniðgöngu. Karl hefur farið fram á endurupptöku á málinu vegna tilkomu nýrra gagna.

Karl Wernersson vandaði sig ekki nægilega við skattskil að mati skattayfirvalda.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Nefnd um dómara-
störf tók ekki til umfjöllunar kvört-
un Jóns Steinars Gunnlaugssonar, 
lögmanns og fyrrverandi hæsta-
réttardómara, þess efnis að meiri-
hluti dómara við Hæstarétt hafi 
gert á hlut hans er Jón sótti um sem 
dómari. Niðurstöður nefndarinnar 
voru nýlega birtar á nýrri heimasíðu 
Dómstólasýslunnar.

Í kvörtun Jóns Steinars segir að 
þegar hann hafi sótt um embættið 
árið 2004 hafi átta af níu dómurum 

við dómstólinn ekki viljað fá hann 
í sinn hóp. Þá segir hann að „einum 
þeirra [hafi] verið falið á þeim tíma 
að flytja álitsbeiðanda skilaboð um 
það sem og hvatningu um að falla 
frá hugmyndum um að sækja um 
embættið. Jafnframt hefði honum 
verið tjáð að léti hann verða af því 
að sækja um embættið, yrði hann 
skaðaður með umsögn réttarins“.

Í erindinu kemur enn fremur 
fram að dómararnir hafi staðið við 
framsetta hótun. Settur dómsmála-

ráðherra hafi hins vegar „ekki látið 
meirihluta Hæstaréttar komast upp 
með þetta framferði“ og skipað Jón 
Steinar í embætti hæstaréttardóm-
ara.

Jón Steinar hafði áður kvartað 
til innanríkisráðuneytisins árið 
2016 en ráðuneytið vísaði honum 
til nefndar um dómarastörf þar 
sem erindið heyrði undir varð-
svið hennar.. Ráðuneytið taldi að 
nefndinni bæri að fjalla um öll störf 
dómara í embætti sínu, hvort sem 

þau vörðuðu einstök dómsmál eða 
stjórnsýsluverkefni sem heyra undir 
verksvið dómara landsins.

Í niðurstöðu nefndarinnar segir 
hins vegar að mál Jóns Steinars 
taki til stjórnsýslu dómstólanna en 
þangað nái valdsvið hennar ekki. Að 
auki hafi sjö af þeim átta dómurum, 
sem kvörtunin beinist að, látið af 
störfum. Agavald nefndarinnar nái 
aðeins til þeirra dómara sem enn 
séu starfandi. Málinu var vísað frá 
nefndinni af þeim sökum. – jóe

Nefnd um dómarastörf tók kvörtun Jóns Steinars ekki til greina

Máli Jóns Steinars var vísað frá.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VeðuR Það eru töluverðir umhleyp-
ingar í veðri á landinu þessa dagana 
samkvæmt upplýsingum veður-
fræðings á Veðurstofunni. Segir 
hann að búast megi við suðvestanátt 
í dag en að síðan hvessi úr suðri eða 
suðaustri aðfaranótt þriðjudags.

Þá er von á talsvert mikilli rign-
ingu á sunnanverðu landinu á 
þriðjudag. Hægari vindur verður á 
fimmtudag og snemma föstudags. 
Von er á lægð seinni hluta föstu-
dags og má því búast við talsverðri 
rigningu þá og fram á laugardag. Þá 
er einnig von á slyddu á köflum á 
sunnanverðu landinu en úrkomu-
minna verður norðan til en á sama 
tíma hvessir allnokkuð. – dfb

Umhleypingar  
eru í vændum

Ásdí s 
 Halla 
Braga-
dóttir

STJÓRNmáL Ásdís Halla Bragadóttir, 
fyrrverandi bæjarstjóri Garðabæjar 
og áhrifamanneskja innan Sjálf-
stæðisflokksins, hyggst ekki bjóða 
sig fram til forystusætis flokksins í 
komandi borgarstjórnarkosning-
um. Það staðfestir hún í samtali við 
Fréttablaðið og segir um leið að það 
hafi aldrei verið inni í myndinni.

Þá segist Jón Karl Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Isavia, vera að 
hugsa sér til hreyfings en vill ekkert 
gefa út um það hvort hann stefni á 

framboð. Frestur til að 
tilkynna um fram-

boð fyrir leiðtoga-
kjör Sjálfstæðis-
flokksins  rennur 
út á miðviku-
daginn og verður 
kosið  27. janúar 

n æ s t k o m -
andi. – dfb

Býður sig ekki  
fram í borginni
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www.kia.com

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook
facebook.com/kiamotorsisland

Spennandi úrval rafbíla

Við bjóðum fimm glæsilegar gerðir rafbíla sem uppfylla ólíkar þarfir hvers og eins.  

Magnað úrval HEV, PHEV og EV rafbíla, allir hlaðnir spennandi tæknilausnum  

og að sjálfsögðu fylgir hin einstaka 7 ára ábyrgð, bæði bíl og rafhlöðu.*

Þú finnur rafbíl sem hentar þér hjá okkur. Við tökum vel á móti þér.

Ertu klár  
í framtíðina?

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd

Það er kominn tími á rafbíl frá Kia



rauðlauk og chili,  kórónaður með kókós-

 eftir hátíðarmatinn.

gottimatinn.is. Uppskriftavefurinn er jafn 
aðgengilegur í tölvunni, spjaldtölvunni og 
snjallsímanum.

Hollustan hefst á gottimatinn.is 

ferskur 
fiskréttur

UMHVERFISMÁL„Það er áætlað að 
grafa þetta upp. Það er ekki vitað 
hvort þetta eru tómir pokar eða 
hvort það er eitthvað í þeim. Það 
er ekki hægt að sjá það nema grafa 
þetta upp,“ sagði Einar Halldórsson 
hjá Umhverfisstofnun, sem er skráð
ur eftirlitsaðili Umhverfisstofnunar 
á GMR. Eftir fjölda frávika skráðra 
á meðan endurvinnslan starfaði 
var skipað aukið eftirlit með henni 
í janúar 2016. Í eftirlitsskýrslu frá 
GMR til Umhverfisstofnunar í nóv
ember síðastliðnum, sem var hluti 
af reglubundnu auknu eftirliti, benti 
skiptastjóri GMR, Marteinn Más
son, á að síuryk virðist hafa verið 
urðað við hlið fyrirtækisins fyrir 
nokkrum árum. Varanleg geymsla 
eða urðun á verksmiðjusvæðinu er 
óheimil og því óskaði Umhverfis
stofnun eftir frekari upplýsingum 
um magn þess síuryks sem hefur 
verið urðað. Samkvæmt eftirlitsað
ila sást að minnsta kosti einn sekkur 
undir mold við skoðun, eftir ábend
ingu skiptastjóra.

„Á fyrstu rekstrarárum var síuryk
ið sett í sekki sem var svo hægt að 
flytja á vörubílum burt. Til að byrja 
með var þetta geymt bak við húsið 
og þannig var það geymt í einhvern 
tíma. Síðan var ákveðið að setja 
þetta í gáma og samkvæmt tveimur 
fyrrverandi starfsmönnum er þetta 
eflaust ekki mikið magn. Þeir töldu 
að tómir sekkir hefðu verið urðaðir 
þarna. Annar þeirra sagði mér að 
það hefði komið gat á nokkra sekki 
þegar verið var að hreinsa þetta 
upp. Þá hafi rykinu verið mokað 
upp með öðrum hætti, en sekkirnir 
síðan urðaðir þarna. Miðað við þær 
upplýsingar sem ég hef í dag virðist 

Ekki hægt að kanna mögulega 
mengun í jarðvegi vegna frosts
GMR endurvinnsla á Grundartanga urðaði hugsanlega síuryk við verksmiðjuna, sem hefur nú legið þar í 
jörðu í tvö til þrjú ár. Ekki er hægt að kanna magn eða stöðu mengunar vegna frosts í jörðu. Enginn rekstur 
hefur verið í verksmiðjunni í heilt ár eftir að Umhverfisstofnun skráði á þriðja tug frávika frá rekstrarleyfi.  

Enginn rekstur hefur verið í endurvinnslunni í heilt ár.  Fréttablaðið/Ernir

Gámar með úrgangi við GMr endurvinnslu á Grundartanga. Fréttablaðið/Ernir

þetta ekki vera mikið magn, en það 
kemur í ljós síðar,“ sagði Marteinn 
Másson lögfræðingur, sem er skipta
stjóri GMR endurvinnslunnar.

Síuryk myndast í ljósbogaofnum 
við bræðslu á brotajárni. Í skýrslu 
frá árinu 2015 til Umhverfisstofn
unar kom fram að  styrkur þung
málma í síuryki frá starfsemi GMR 
hafi verið mun meiri en vanalega 
mældist við slíka bræðslu. Var því 
ekki hægt að urða það hér á landi. 
Síurykið var því sent til Noregs 
til urðunar. Ekki eru upplýsingar 
í græna bókhaldinu frá GMR um 
hversu mikið síuryk var sent til Nor
egs til urðunar. En í starfsskýrslum 
þeirra var áætlað að 100 til 200 
tonn af síuryki myndu verða til á ári 
miðað við fulla framleiðslu endur
vinnslunnar.

GMR endurvinnsla fékk starfs
leyfi til endurvinnslu á járni í febrú
ar árið 2014. Á þeim þremur árum 
sem málmbræðslan var rekin skráði 
Umhverfisstofnun á þriðja tug frá
vika frá starfsleyfi fyrirtækisins. Aft
urkalla átti starfsleyfið vegna fjölda 
frávika í janúar á síðasta ári en fallið 
var frá því sökum þess að starfsemi 
hafði þá verið hætt. Enginn rekstur 
hefur verið í endurvinnslunni frá 
því í janúar árið 2017. 
lovisaa@frettabladid.is

Miðað við þær 
upplýsingar sem ég 

hef í dag virðist þetta ekki 
vera mikið magn, en það 
kemur í ljós
Marteinn Másson, lögfræðingur og 
skiptastjóri GMR endurvinnslunnar

ESB Evrópuþingmaðurinn Eva Joly, 
sem leitt hefur rannsókn Græningja 
á skattamálum sænska húsgagna
risans IKEA, segir að það hafi verið 
tími til kominn að Evrópusamband
ið, ESB, hæfi nákvæma rannsókn á 
málinu. Margrethe Vest a ger, fram
kvæmda stjóri sam keppn is mála 
hjá Evr ópu sam band inu, er sögð 
munu stýra rannsókninni.

Græningjar á Evrópuþinginu 
komust sjálfir að því að IKEA í Hol
landi hefði komist hjá því að borga 
skatt upp á einn millj arð evra á 
árunum 2009 til 2014 með neti 
dótturfyrirtækja í Hollandi, Liech
tenstein og Lúxemborg.

Eva Joly segir í viðtali við vef
miðilinn Dina Pengar að verja hefði 
átt þessu fé í þágu almennings. - ibs

Segir almenning 
hafa orðið af 
milljarði evra

Eva Joly fagnar rannsókn ESb á 
skattamálum iKEa. nOrDiCPHOtOS/aFP

BandaRíkIn Steve Bannon, fyrrver
andi aðalráðgjafi Donalds Trump, 
Bandaríkjaforseta, hefur dregið 
ummæli sín til baka um að sonur 
forsetans, Donald Trump yngri, 
hafi framið landráð með fundi 
sínum og hópi Rússa í New York 
árið 2016. Voru þeir Jared Kushner, 
tengdasonur Trump, og Paul Mana
fort, kosningastjóri hans, einnig 
viðstaddir fundinn sem fram fór í 
Trumpturninum.

Ummælin er að finna í bókinni 
Fire and Fury: Inside the Trump 
White House eftir blaðamanninn 
Michael Wolff sem gefin verður út á 
næstu dögum. Hefur Bannon nú lýst 
því yfir að ummælunum hafi verið 
beint að kosningastjóranum Mana
fort, sem í október var handtekinn 
fyrir samsæri gegn Bandaríkjunum, 
skattsvik og peningaþvætti. -dfb

Ummælunum 
ekki beint að 
Trump yngri

ÞýSkaLand Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands og formaður Kristilegra 
demókrata, og Martin Schulz, for
maður Jafnaðarmanna í Þýska
landi, hittust á fundi í Berlín í gær 
til þess að ræða mögulegt stjórnar
samstarf. Þá mun Horst Seehofer, 
formaður CSU, systurflokks Kristi
legra demókrata, hafa verið við
staddur viðræðurnar.

Flokkarnir þrír mynduðu einnig 

saman ríkisstjórn árin 20132017 
en samkvæmt skoðanakönnunum 
hlýtur áframhaldandi stjórnarsam
starf þeirra ekki mikinn hljóm
grunn. Stjórnarkreppa hefur ríkt í 
landinu frá því að kosningar fóru 
fram í lok september á síðasta ári 
og hefur enn ekki tekist að mynda 
ríkisstjórn.

Síðustu viðræður áttu sér 
stað í nóvember þegar Kristi

legum demókrötum, Frjálslynda 
flokknum og Græningjum  mis
tókst að  mynda stjórn. Merkel 
segist ganga að samningaborðinu 
með opnum hug en margir telja 
að þetta sé síðasti raunhæfi mögu
leiki hennar og Kristilegra demó
krata til þess að mynda sterka og 
stöðuga stjórn. Flokkar Merkel og 
Schulz biðu afhroð í kosningunum 
síðasta haust en þá töpuðu Kristi

legir demókratar 65 þingsætum og 
Jafnaðarmenn fjörutíu.

Gert er ráð fyrir því að viðræð
urnar standi yfir næstu fjóra daga 
eða svo og er ljóst að mikil vinna og 
málamiðlanir munu eiga sér stað á 
þeim tíma. Talið er að ágreiningur 
flokkanna muni helst birtast í 
afstöðu til Evrópumála, innflytj
enda, skatta og heilbrigðisþjón
ustu. – dfb

Merkel hefur stjórnarmyndunarviðræður aftur
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www.dacia.is

DACIA LOGAN
NÝ OG ENDURBÆTT INNRÉTTING - BAKKMYNDAVÉL 
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU

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
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573 lítra farangursými (rúmar 4 golfsett langsum) 
Eyðsla í blönduðum akstri 3,8 L/100 km*

2.390.000kr.

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkmyndavél, Íslenskt leiðsögukerfi, 7” LED skjár, bakkskynjarar, hraðastillir (Cruise control), 
Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp og geislaspilari með USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod, 4 hátalarar, aðgerðahnappar 
í stýri, sex aðgerða aksturstölva, útihitamælir, ræsivörn, loftkæling AC, leðurstýri, litaðar rúður, svart slitsterkt „Compass“ 
tauáklæði, niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á ökumannssæti, ESC stöðugleikastýring, þokuljós að framan o.m.fl.

JANÚAR SMELLVERÐ:

VERÐ ÁÐUR: 2.590.000 KR.

www.dacia.is
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3 TEGUNDIR AF SÚRDEIGSBRAUÐUM

Á dögunum skipaði forsætisráðherra starfshóp 
hvers yfirlýsta markmið er að efla traust á 
stjórnmálum og stjórnsýslu. Verðugt verkefni 

og þarft enda einungis um 22% Íslendinga sem treysta 
Alþingi. Hins vegar má setja spurningarmerki við þá 
nálgun að ætla sér að efla traust á stjórnmálum með 
því að skipa vinnuhóp utan um innleiðingu á alþjóð-
legum tilmælum og stöðlum er varða gagnsæi og 
góða stjórnsýslu. Það er góðra gjalda vert að lögfesta 
alþjóðlegar skuldbindingar en það sendir röng skilaboð 
að klæða það búningi eflingar trausts á stjórnmálum. 
Innleiðing skuldbindinga er sjálfsagður hluti af starfi 
framkvæmdar- og löggjafarvalds.

En, á meðan ríkisstjórnin og stjórnarþingmenn eru 
ekki einu sinni reiðubúin að viðurkenna að það grafi 
undan trausti almennings á stjórnmálum að dómsmála-
ráðherra, Sigríður Á. Andersen, sem braut lög við skipan 
dómara, sitji í þeirra skjóli, er til lítils að breyta og bæta 
þau lög sem ráðherrar geta brotið án afleiðinga. Á meðan 
forsætisráðherra gerir engar athugasemdir við að starfa 
með fjármálaráðherranum Bjarna Benediktssyni, sem 
geymir eignir í skattaskjóli, felur óþægilegar skýrslur 
fram yfir kosningar og hefur bein afskipti af rannsókn 
skattrannsóknarstjóra á skattaskjólabraski fjölskyldu 
sinnar, er hræsni að ætlast til þess að almenningur finni 
fyrir trausti í garð stjórnmálamanna.

Í öllum ofangreindum tilfellum voru reglur, lög og 
siðareglur til staðar, sem hefðu átt að standa í vegi fyrir 
pólitískum skipunum dómsmálaráðherra í dómara-
stöður og fjármálapukri fjármálaráðherra. Gleymum ekki 
upplýsingalögum, sem dómsmálaráðherra braut vegna 
persónulegra hagsmuna Bjarna Benediktssonar og felldi 
síðustu ríkisstjórn.

Traust er áunnið. Stjórnmálamenn eiga ekki að vænta 
þess að vinna traust almennings með því að lögfesta 
almenna og sjálfsagða staðla alþjóðasamfélagsins um 
gagnsæja og vandaða stjórnsýslu. Því þegar stjórnvöld 
eru ekki reiðubúin að fylgja boðorðunum tíu er til lítils 
að setja boðorðin tuttugu.

Fleiri lög sem brjóta  
má án afleiðinga

Stjórnmála-
menn eiga 
ekki að vænta 
þess að vinna 
traust al-
mennings 
með því að 
lögfesta 
almenna og 
sjálfsagða 
staðla

Mörg þeirra 
slysa sem hér 
verða á 
ferðamönn-
um eru á 
ábyrgð okkar 
gestgjafanna 
hvort sem 
okkur líkar 
það betur eða 
verr.

Þórhildur Sunna 
Ævarsdóttir
þingflokksfor-
maður Pírata

Það þarf ekki að ferðast víða um Ísland til 
þess að sjá fegurð landsins. Til þess að sjá 
og skynja óendanlega frumkrafta nátt-
úrunnar gagnvart manns eigin smæð og 
dauðleika. Þessi tilfinning er engu lík en 
samt eigum við til að taka þeim forrétt-

indum sem sjálfsögðum. En ef við hugsum um alla þá 
ferðamenn sem hingað streyma til þess að upplifa þetta 
þó ekki sé nema einu sinni á ævinni þá er það okkur 
verðmæt áminning um þessi forréttindi.

Þetta ágæta fólk sem hingað kemur, vegna þess að við 
hvetjum það til þess, skilur eftir sig mikil verðmæti sem 
hafa gríðarlega jákvæð áhrif á þjóðarbúskapinn. En nú 
er líka orðið löngu tímabært að við sem samfélag förum 
að skoða hvernig við tökum á móti og búum að þessum 
ágætu gestum, því gestgjafar bera ábyrgð.

Það efast enginn um að fyrirtæki í ferðamannaiðn-
aði bera slíka ábyrgð en það gerir hið opinbera einnig. 
Samgönguöryggi, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, lög-
gæsla og fleira er á ábyrgð hins opinbera, okkar allra 
sem búum í þessu samfélagi, og því miður höfum við 
dregið lappirnar í þessum efnum allt of lengi. Þó svo 
hrörlegt ástand áðurnefndra samfélagslegra innviða 
sé kannski í hugum okkar flestra eitthvað sem kemur 
öðrum þjóðum ekki við þá er það auðvitað fjarri lagi. 
Hið opinbera og einkaaðilar fjárfesta í því að kynna 
landið sem ákjósanlegan áningarstað fyrir ferðamenn 
vegna þeirrar einstöku náttúru sem hér er að finna, 
ásamt forvitnilegri menningu og skemmtilegu mann-
lífi, en líka á þeirri forsendu að hér sé öruggt og gott 
að vera.

En er það satt og rétt? Nýverið kom fram í frétt á Vísi 
að þrettán létust af slysförum í umdæmi lögreglunnar á 
Suðurlandi á síðasta ári. Þar af voru átta erlendir ríkis-
borgarar. Dauðsföll þessara einstaklinga bar að með 
ýmsum hætti en þó oftar en ekki í tengslum við ferða-
mennsku, þar sem gæsla er oft takmörkuð og fræðslu 
um aðstæður virðist víða vera ábótavant. Síðasta bana-
slysið átti sér stað á veginum í gegnum Eldhraun þann 
27. desember þegar rúta og fólksbíll skullu saman með 
skelfilegum afleiðingum sem hefðu að líkindum orðið 
enn alvarlegri ef ekki hefði verið fyrir sjálfboðaliða á 
svæðinu. En þrátt fyrir gríðarlega aukningu á umferð 
um svæðið hafa litlar sem engar endurbætur átt sér 
stað á vegakerfinu, fjöldi löggæslumanna staðið í stað 
rétt eins og fjármögnunin og hið sama má segja um 
aðstæður heilbrigðiskerfisins og viðbragðsaðila þess.

Mörg þeirra slysa sem hér verða á ferðamönnum 
eru á ábyrgð okkar gestgjafanna hvort sem okkur líkar 
það betur eða verr. Þó að hver og einn einstaklingur 
beri að sjálfsögðu ábyrgð á sinni hegðun, lífi sínu og 
limum, þá verða að vera hér til staðar innviðir í sam-
ræmi við það sem ásættanlegt getur talist í vestrænu 
velferðarríki. Við sjálf væntum þess á ferðum okkar 
um t.d. nágrannalöndin að þar sé leitast við að tryggja 
öryggi okkar og við verðum þar af leiðandi að gera sam-
bærilega kröfu til okkar sjálfra ef við viljum teljast góðir 
gestgjafar.

Gestgjafar

Óstaðfest frétt
Hringbraut birti í gær frétt þess 
efnis að fyrrverandi forseti 
Alþingis, Unnur Brá Konráðs-
dóttir, hefði bakkað úr borginni 
eftir að hún sá niðurstöður 
óformlegrar könnunar um stöðu 
mála fyrir kosningar. Unnur 
tók til varna og sagði miðilinn 
vera að birta hreina og klára 
lygi. Mörgum er eflaust í fersku 
minni þegar Hringbraut birti 
„óstaðfesta frétt“ um að ríkis-
stjórnarviðræðum núverandi 
stjórnarflokka yrði slitið 
skömmu áður en sættir tókust. 
Útlit er fyrir að Hringbraut þurfi 
að velja betri heimildarmenn.

Endurkoma ársins
Allir aðdáendur pabbabrandara 
og háfleygra yfirlýsinga fögnuðu 
ákaft í gær þegar það var kunn-
gjört að stofnandi fýlupúka-
félags þingmanna Sjálfstæðis-
flokksins stefndi á endurkomu á 
Facebook. Brynjar Níelsson fór í 
samskiptamiðlabindindi tveim-
ur vikum eftir kosningarnar 
síðasta haust og hafði þá á orði 
að miðlarnir væru farnir „að 
hafa alvarleg áhrif á geðheilsu 
þjóðarinnar“. Fólk skiptist í tvo 
hópa, ýmsir fögnuðu brotthvarfi 
Brynjars meðan aðrir sátu sárir 
eftir. Óháð því hvaða skoðun 
fólk hefur á skoðunum Brynjars 
ættu allir að geta sammælst um 
það að hann hefur fyrir löngu 
áttað sig á því að fótbolti er ekk-
ert skemmtilegur ef það er bara 
eitt lið á vellinum. joli@365.is
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HLUTHAFAFUNDUR NÝHERJA HF.

Þriðjudaginn 30. janúar 2018 kl. 16.00
í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37

Dagskrá fundarins
   
1.  Tillaga stjórnar til breytinga á grein 1.1 í samþykktum félagsins þess efnis  
 að nafn félagsins verði Origo hf.

2. Önnur mál.

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá hluthafafundar og kosning
Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi 
ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með 
nægilegum fyrirvara til að unnt sé að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig 
skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir 
kl. 16.00 laugardaginn 18. janúar 2018. Nánari upplýsingar um þátttöku og 
atkvæðagreiðslu er að finna á heimasíðu félagsins.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf 
félagsins njóta ekki atkvæðisréttar. Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent 
á fundarstað. 

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt 
umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér 
annan hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig 
þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og 
hvernig þeim skuli skilað til félagsins. 

Aðrar upplýsingar
Endanleg dagskrá svo og öll skjöl sem kunna að vera lögð fyrir hluthafafundinn, 
þ.m.t. tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins og munu jafnframt 
liggja frammi á skrifstofu félagsins. 

Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn er að finna á heimasíðu 
félagsins, www.origo.is.

Stjórn Nýherja hf.
FRAMTÍÐIN ER

Það er ekki auðvelt að segja hvenær aðför 
stjórnvalda að einkabílaeign Íslendinga 
hafi hafist af alvöru. En ef velja ætti ein-
hverja eina upphafsdagsetningu þá er 
kannski nærtækast að miða við 17. júlí 
1751, daginn sem Innréttingarnar voru 

stofnaðar. Frá þeim degi hafa yfirvöld, oftar en ekki 
erlend yfirvöld, reynt að leggja stein í götu einkabíls-
ins, gjarnan með stuðningi nytsamlegra sakleysingja 
innanlands.

Áður en Innréttingarnar voru stofnaðar bjuggu 
Íslendingar frjálsir og sjálfstæðir, hver á sínum bæ, 
sjálfbjarga um flest og engum háðir. Ef menn vildu 
ferðast, þurftu þeir ekki að bíða eftir strætó. Menn 
löbbuðu bara. En þá komu boð að ofan, frá einvald-
inum sjálfum í Kaupmannahöfn, um að nú skyldi iðn-
væðast, þétta byggð og skapa grundvöll undir Borgar-
línur, sérakreinar og hjólastíga.

Hefðu menn þá vitað að þeir þyrftu 250 árum síðar 
að ofgreiða fyrir bílastæði á háannatíma og niðurgreiða 
almenningssamgöngur með himinháum bensínskött-
um þá hefðu menn hugsanlega spyrnt við fótum. En, 
nei, einfaldir þegnar Danakonungs í Norður-Atlants-
hafi sáu ekki í hvað stefndi og hlýddu, grunlausir um 
þá aðför að lífsstíl þeirra sem í vændum var.

Það sem er einstaklega grátlegt við þetta er að Íslend-
ingum hafði þá tekist að verjast aðförinni að einka-
bílnum þær fimm aldir sem þeir höfðu verið undir 
erlendri stjórn. Engin tilraun þeirra erlendu kónga 
sem stjórnuðu landinu til að skapa grundvöll undir 
niðurgreiddar hágæða-almenningssamgöngur gekk 
eftir. Öll þéttingaráform í Danaveldi féllu útbyrðis í 
Norðursjóinn og náðu ekki til Íslands. Fyrr en komið 
var á 18. öldina.

Manntalið 1703 – innrásin undirbúin
Veturinn 1702 til 1703 framkvæmdi Árni Magnússon 
fyrsta manntal Íslandssögunnar, að beiðni konungs. 
Flestir líta eflaust á þetta sem fremur jákvætt framtak: 
Tilraun til að ná utan um ástand fátækrar þjóðar. En 
bak við sakleysislegt yfirbragð lá í raun annar og dekkri 
ásetningur: Friðrik 4. Danakonungur var nefnilega að 
leita að heppilegum stöðum til að láta til skara stríða 
gegn rétti hvers einstaklings til að að velja sér ferða-
máta í samræmi við sínar raunverulegu þarfir. Það átti 
að kortleggja heppilega þéttingarreiti framtíðarinnar!

Það var svo barnabarn hans, Friðrik 5., sem tróð 
áðurnefndum Innréttingum ofan í friðsæla Kvosina við 
Reykjavíkurtjörn og sá næsti í röðinni, Kristján 7., bætti 
svo um betur með því að fyrirskipa eins konar aðför 
gegn einkabílnum á sex stöðum á landinu árið 1786. 
Á þessum sex stöðum; Grundarfirði, Ísafirði, Akureyri, 
Eskifirði og Vestmannaeyjum, auk Reykjavíkur, skyldi 
komið á fót svokölluðum „kaupstöðum“ í því skyni að 
neyða fólk til að búa þétt og þurfa væntanlega að taka 
strætó eða hjóla þegar fram liðu stundir. Sem betur 
fer tókst, um stundarsakir, að hrinda þessari árás, alls 
staðar nema í Reykjavík. Þar var skaðinn skeður.

Hjólhýsahöfuðborgin
Í mörg hundruð ár höfðu Íslendingar komist upp með 
einhverja sveitalubbalegustu hugmynd að höfuðborg 
sem hugsast getur. Höfuðborgin okkar var nefnilega 
einhvers konar hjólhýsagarður. Já, einu sinni á sumri 
keyrðu allir merkustu menn landsins á Þingvelli, 
tjölduðu þar, ákváðu lög, dæmdu fólk, framkvæmdu 
dómana og grilluðu á milli. Árleg útihátíð ríkisvaldsins. 
Og enginn strætó.

Ekki þótti evrópsku þéttingarsinnunum þetta nógu 
fínt og eftir farsæl 870 ár var hugmyndinni um sumar-
höfuðborg í hjólhýsagarði slaufað. Þegar Alþingi var 
svo endurreist 1844 voru þeir vissulega til sem vildu 
sjá það á gamla staðnum en þeir frelsiselskandi ein-
staklingshyggjumenn urðu undir.

Það var svo Kaupmannahafnarbúinn og þéttingar-
sinninn Jón Sigurðsson sem vildi dúndra þinginu 
inn í þéttingarreit í Kvosinni, væntanlega í enn einni 
örvæntingarfullri tilraun til að neyða fólk til að nota 
almenningssamgöngur. Þar með gat Jón bara látið 
nægja að skjótast milli Reykjavíkur og Köben og stund-
að sinn bíllausa lífsstíl á sitthvorum staðnum. En sögur 
fara af því að Jón hafi lítið farið út fyrir póstnúmerið 
101 þá mánuði sem hann dvaldi í bænum.

Þegar allt kom saman, flutningur biskupsseturs, 
Alþingis, elsta skóla landsins, ríkisrekin iðnvæðing 
og samþjöppun verslunar með konunglegu boðvaldi, 
var jarðvegurinn undir aðförina kominn. Restina af 
sögunni þekkja allir.

Í dag eru einungis 75% allra ferða á höfuðborgar-
svæðinu farnar á einkabíl.

Aðförin 1751
Í dag

Það sem er 
einstaklega 
grátlegt við 
þetta er að 
Íslendingum 
hafði þá tekist 
að verjast 
aðförinni að 
einkabílnum 
þær fimm 
aldir sem þeir 
höfðu verið 
undir erlendri 
stjórn.

Pawel  
Bartoszek

Save the Children á ÍslandiSave the Chih ldren
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GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Volkswagen Caddy

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

HEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen Caddy. 
Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur lengdum 
- hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi). 

Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við öryggi 
og aksturseiginleika bílsins. Fjórhjóladrifinn Caddy hentar 
einstaklega vel við íslenskar aðstæður og eykur til muna 
notkunarmöguleika Caddy, hvort heldur er í snjó, hálku 
eða erfiðu færi.
 

Volkswagen Caddy kostar frá 

2.590.000 kr.
(2.072.000 kr. án vsk)

Handbolti Guðjón Valur Sigurðs-
son skráði sig á spjöld handbolta-
sögunnar þegar hann skoraði úr 
vítakasti fram hjá Andreas Wolff á 
47. mínútu í vináttulandsleik Þýska-
lands og Íslands í Neu-Ulm í gær. 
Þetta var 1.798 mark Guðjóns Vals 
fyrir íslenska landsliðið. Hann er nú 
orðinn markahæsti landsliðsmaður 
handboltasögunnar. Ungverjinn 
Péter Kovács hafði átt metið frá 
árinu 1995.

„Þetta er einstakt, það er alveg 
ljóst. Það er ekki slæmt að þetta 
heimsmet sé í okkar herbúðum. 
Hann er einstaklega vel að þessu 
kominn, frábær íþróttamaður og 

fyrirmynd,“ sagði landsliðsþjálfar-
inn Geir Sveinsson í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn í gær.

Markametið var hér um bil það 
eina jákvæða við leikinn í gær sem 
Þýskaland vann 30-21. Aron Pálm-
arsson gat ekki leikið með vegna 
bakmeiðsla og fjarvera hans auð-
veldaði þýsku vörninni lífið. Þjóð-
verjarnir lágu aftarlega, lokuðu á 
línuspil Íslendinga og létu reyna á 
skytturnar. Ólafur Guðmundsson 
reyndi hvað hann gat og skoraði 
sex mörk en Janus Daði Smárason 
og Ómar Ingi Magnússon áttu erfitt 
uppdráttar gegn gríðarlega öflugri 
vörn Evrópumeistaranna.

Ísland tapaði einnig fyrir Þýska-
landi á föstudaginn, 36-29. Þótt 
tapið í gær hafi verið stærra sá Geir 
framfarir á leik liðsins, allavega hvað 
viðhorf og baráttu varðar.

„Þetta var erfið brekka á móti 
gríðarlega öflugu liði. Mér fannst 
vera meira blóð á tönnunum hjá 
mönnum og við sýndum okkar rétta 
andlit hvað það varðar allan leikinn. 
Menn lögðu sig fram og börðust,“ 
sagði Geir sem kvaðst ánægðari 
með íslensku vörnina í leiknum í 
gær heldur en á föstudaginn.

„Þótt við höfum fengið á okkur 30 
mörk var allt annað að sjá varnar-
leikinn. Við tökum það jákvæða út.“

Íslenska liðið dvelur áfram í Þýska-
landi fram á miðvikudag þegar það 
heldur til Split í Króatíu. Íslendingar 
þurfa að nýta tímann fram að fyrsta 
leik gegn Svíum á föstudaginn vel ef 
ekki á illa að fara. Miðað við frammi-
stöðuna í leikjunum gegn Þýskalandi 
er hætt við að stoppið í Króatíu gæti 
orðið stutt. ingvithor@frettabladid.is

Heimsmetið féll en annars fátt jákvætt 
Guðjón Valur Sigurðsson er orðinn markahæsti landsliðsmaður handboltasögunnar. Hann sló heimsmet Péter Kovács í 30-21 tapi fyrir 
Þýskalandi í gær. Frammistaða íslenska liðsins var slök, annan leikinn í röð, og þarf að batna mikið ef ekki á illa að fara á EM í Króatíu.

Vináttulandsleikur

Þýskaland  30- 21 Ísland 
(13-8)

Mörk Íslands: Ólafur Guðmundsson 
6, Ómar Ingi Magnússon 3/2, Arnar 
Freyr Arnarsson 3, Arnór Þór Gunn-
arsson 3/1, Guðjón Valur Sigurðsson 
2/1, Bjarki Már Elísson 2, Janus Daði 
Smárason 1, Kári Kristján Kristjánsson 
1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 
3, Ágúst Elí Björgvinsson 5/2.

mörk fyrir íslenska karla-
landsliðið í handbolta

guðjón Valur Hefur 
skorað1.798

Guðjón Valur Sigurðsson hefur skorað 1.798 mörk fyrir íslenska landsliðið síðan hann byrjaði að spila með því síðla árs 1999. Landsliðsfyrirliðinn er á leið á sitt 21. stórmót. nordicphotS/afp
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Nám sem nýtist mér beint í starfi. Einstakt að geta tekið 
allt í fjarnámi án þess að þurfa sérstakan búnað til. 
Signý Björk Kristjánsdóttir, Bókaranám fyrir lengra komna.

UPPLIFUN NEMENDA

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

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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BÓKHALD – GRUNNUR

Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá 
sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Hentar einnig 
einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur sem vilja vera sem 
mest sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst 29. janúar  •  Morgun- og kvöldhópur  •  23 skipti

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem 
hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og
bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Einnig 
kjörinn undirbúningur fyrir námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer 

að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst 24. og 27. janúar  •  Morgun- og kvöldhópur  •  24 skipti

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem 
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir 
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í fimm hluta: • Bókhald – grunnur 
  • Verkefnastjórnun með MindManager
  • Bókaranám fyrir lengra komna   
  • Skattskil einstaklinga með rekstur   
  • Viðurkenndur bókari
  

Hefst 29. janúar  •  Lýkur í desember 2018

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

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

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

SKRIFSTOFUSKÓLI 1 OG 2

Tvær mjög gagnlegar námsbrautir í samstarfi við Framvegis fyrir 
þá sem hafa áhuga á að ná frama með almennum 
skrifstofustörfum, styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn 
fyrir frekara nám.

 
Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er 20 ára eða eldra og hefur 
stutta formlega skólagöngu að baki. Námsbrautin er styrkt af 
Fræðslusjóði og er þess vegna hægt að bjóða hana á ótrúlegu verði, 
eða 54.000 kr. (pr. námsbraut) í stað 293.000 kr.
 
Hefst 1. febrúar •  Morgun- og kvöldhópur  •  48 skipti 

EINSTAKT VERÐ

NÁMSKYNNING
OG RÁÐGJÖF 

BÓKHALDSGREINAR 
þriðjudaginn 
16. janúar kl. 17:30  

Námið hjá Promennt gagnast mér gríðarlega vel á nýjum 
starfsvettvangi vel enda mjög hagnýtt bókhaldsnám. 
Möguleiki á stað- og fjarnámi skipti mig mjög miklu þar 
sem ég var í fæðingarorlofi mestan hluta námstímans. 
Í kjölfar þessa skemmtilega og krefjandi náms sinni ég nú 
verkefnum aðalbókara/fjármálastjóra í nýju starfi í ört vaxandi 
nýsköpunarfyrirtæki.

Ingunn Guðbrandsdóttir, fyrrverandi nemandi í Bókhaldi   



Brottrekstrarhrina í ensku úrvalsdeildinni
Þegar tímabilið er rétt rúmlega hálfnað hafa sjö knattspyrnustjórar í ensku úrvalsdeildinni verið látnir taka pokann sinn. Sá fyrsti, Frank de Boer, var rekinn eftir aðeins 
fjóra deildarleiki við stjórnvölinn hjá Crystal Palace og í fyrradag bættist Mark Hughes í hóp brottrekinna stjóra. Banabiti hans var tap Stoke fyrir D-deildarliði Coventry.
fótbolti Mark Hughes var rekinn 
sem knattspyrnustjóri Stoke City 
á laugardagskvöldið. Kornið sem 
fyllti mælinn hjá annars þolin-
móðum stjórnarmönnum Stoke var 
neyðarlegt 2-1 tap fyrir D-deildar-
liði Coventry City í 3. umferð ensku 
bikarkeppninnar. Það var 200. og 
síðasti leikur Hughes við stjórn-
völinn hjá Stoke. Hann er sjöundi 
stjórinn í ensku úrvalsdeildinni sem 
missir starfið sitt í vetur. Þeir ágætu 
menn sem starfa þar búa ekki við 
mikið starfsöryggi.

Eftir að hafa stýrt Stoke til 9. 
sætis ensku úrvalsdeildarinnar á 
fyrstu þremur tímabilum sínum 
við stjórnvölinn hjá liðinu féll það 
niður í 13. sæti í fyrra. Í vetur hefur 
svo sigið enn frekar á ógæfuhliðina. 
Stoke skorar lítið og ekkert lið í 
ensku úrvalsdeildinni hefur fengið 
á sig fleiri mörk, eða 47 talsins.

Hughes var gagnrýndur fyrir að 
tefla fram veiku liði í 5-0 tapi fyrir 
Englandsmeisturum Chelsea 30. 
desember. Walesverjinn réttlætti 
þá ákvörðun með því að Stoke 
ætlaði að einbeita sér að leiknum 
gegn Newcastle United á nýársdag. 
En hann tapaðist og það þrengdi 
enn frekar að Hughes sem skilur 
við Stoke í 18. sæti ensku úrvals-
deildarinnar. 

Martin O’Neill, landsliðsþjálfari 
Írlands, er efstur á lista veðbanka 
yfir líklegustu eftirmenn Hughes 
hjá Stoke.

Eins og áður sagði hafa hæstráð-
endur liðanna í ensku úrvalsdeild-
inni ekki sýnt neina miskunn þegar 
kemur að því að skipta um stjóra í 
vetur. Sjö stjórar hafa fengið að taka 
pokann sinn þegar tímabilið er rétt 
rúmlega hálfnað.

Leikmaður helgarinnar
Eric Lichaj skoraði tvívegis þegar Nottingham Forest 
gerði sér lítið fyrir og sló ríkjandi bikarmeistara 
Arsenal úr leik, 4-2, í 3. umferð ensku bikarkeppn-
innar í gær. Bæði mörk Lichajs komu í fyrri hálf-
leik. Í þeim seinni fékk Forest tvær vítaspyrnur en 
Bandaríkjamaðurinn fékk ekki tækifæri til að ná 
þrennunni.

„Þetta var gott. Konan mín var búin 
að lofa mér að fá hund ef ég skoraði 
þrennu á þessu ári, svo ég reyndi að 
fá að taka vítin,“ sagði Lichaj léttur í 
lund eftir sigurinn frækna í gær.

Stuðningsmenn Forest gátu 
loksins glaðst í gær en liðinu 
hefur gengið illa í vetur og 
knattspyrnustjórinn Mark War-
burton var rekinn á gamlárs-
dag. Gary Brazil tók tíma-
bundið við og stýrði liðinu í 
leiknum gegn Arsenal. - iþs

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Manchester City 
lenti undir gegn 
Burnley en tvö 
mörk frá Sergio 
Agüero á þremur 
mínútum komu 
liðinu í bílstjórasætið. City vann á 
endanum 4-1 sigur og hefur ekki 
enn tapað fyrir enskum and-
stæðingi á tímabilinu. Liðið á enn 
möguleika á að vinna alla þá titla 
sem í boði eru á þessu tímabili.

Hvað kom á óvart? 
Coventry leikur í D-
deildinni í dag og má svo 
sannarlega muna fífil 
sinn fegurri. Þrátt fyrir 
það vann liðið frábæran 
2-1 sigur á úrvalsdeildarliði Stoke 
City á heimavelli á laugardaginn. 
Coventry varð bikarmeistari árið 
1987 og það er spurning hvort 
annað bikarævintýri sé í upp-
siglingu hjá hinum himinbláu.

Mestu vonbrigðin 
Arsenal varð bikar-
meistari í þriðja sinn 
á fjórum árum í fyrra. 
Það er hins vegar ljóst 
að Skytturnar verja 
ekki titilinn í ár því þær 
töpuðu óvænt, 4-2, fyrir Notting-
ham Forest í gær. Þetta er í fyrsta 
sinn síðan Arsene Wenger tók við 
Arsenal (1996) sem liðið fellur 
úr leik í 3. umferð ensku bikar-
keppninnar.

Það voru bara fjórar umferðir 
búnar þegar Steve Parish, stjórnar-
formaður Crystal Palace, gafst upp 
á Hollendingnum Frank de Boer. 
Palace tapaði öllum fjórum deild-
arleikjunum undir hans stjórn og 
skoraði ekki mark. De Boer var 
aðeins 77 daga við stjórnvölinn hjá 
Palace.

Við starfi De Boers tók Roy Hodg-
son og sá gamli hefur heldur betur 
gert góða hluti hjá uppeldisfélaginu. 
Palace hefur safnað 22 stigum síðan 
Hodgson tók við og er komið upp í 
14. sæti deildarinnar.

Þann 17. október var punkturinn 
settur aftan við veru Craigs Shake-
speare hjá Leicester City. Maðurinn 
með skáldlega nafnið tók við Ref-

unum af Claudio Ranieri í febrúar 
2017 og þeir byrjuðu frábærlega 
undir hans stjórn. Leicester fékk 
hins vegar afar erfiða leiki í byrjun 
þessa tímabils og fá stig komu í 
hús. Shakespeare var því rekinn 
og Frakkinn Claude Puel tók við. 
Leicester hefur klifið töfluna undir 
hans stjórn og er búið að koma sér 
þægilega fyrir í 8. sætinu.

Aðeins sex dögum eftir að Shake-
speare var rekinn fór Ronald Koem-
an sömu leið. Hollendingurinn 
stýrði Everton í síðasta sinn í 2-5 
tapi fyrir Arsenal. Koeman keypti 
leikmenn fyrir rúmar 150 milljónir 
punda í sumar en mistókst að fylla 
skarðið sem Romelu Lukaku skildi 
eftir sig.

Enska bikarkeppnin
Úrslit 3. umferðar 2017-18

Man. City - Burnley 4-1
0-1 Ashley Barnes (25.), 1-1 Sergio Agüero 
(56.), 2-1 Agüero (58.), 3-1 Leroy Sané (71.), 
4-1 Bernardo Silva (82.).

Coventry - Stoke 2-1
1-0 Jordan Willis (24.), 1-1 Charlie Adam, víti 
(54.), 2-1 Jack Grimmer (68.).

Fulham - Southampton 0-1 
0-1 James Ward-Prowse (29.). 

Newcastle - Luton 3-1
1-0 Ayoze Pérez (30.), 2-0 Pérez (36.), 3-0 
Jonjo Shelvey (39.), 3-1 Danny Hylton (49.).

Norwich - Chelsea 0-0 

Watford - Bristol City 3-0
1-0 André Carrillo (37.), 2-0 Troy Deeney 
(57.), 3-0 Étienne Capoue (85.).

B’mouth - Wigan 2-2
0-1 Will Grigg (4.), 0-2 Emerson Hyndman, 
sjálfsmark (29.), 1-2 Lys Mousset (55.), 2-2 
Steve Cook (90+2.). 
 
Exeter - West Brom 0-2 
0-1 Salomón Rondón (2.), 0-2 Jay Rodriguez 
(25.). 
 
Bolton - Huddersfield 1-2 
0-1 Rajiv van La Parra (51.), 0-2 Danny 
Williams (52.), 1-2 Derik Osede (64.).

Tottenham - Wimbledon 3-0
1-0 Harry Kane (63.), 2-0 Kane (65.), 3-0 Jan 
Vertonghen (71.).

N. Forest - Arsenal 4-2
1-0 Eric Lichaj (20.), 1-1 Per Mertesacker 
(23.), 2-1 Lichaj (44.), 3-1 Ben Brereton, víti 
(64.), 3-2 Danny Welbeck (79.), 4-2 Kieran 
Dowell, víti (85.).

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum í Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Skoraði mark Everton í 
2-1 tapi fyrir Liverpool í 
grannaslag á föstudagskvöldið. Lék 
allan leikinn.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Er meiddur og lék ekki 
með Cardiff sem gerði 
markalaust jafntefli við Mansfield.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Lék ekki með Reading 
sem gerði markalaust 
jafntefli við Stevenage.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Byrjaði inn á og lék fyrstu 
80 mínúturnar í 1-3 tapi 
fyrir Peterborough.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Lék allan leikinn fyrir 
Brist ol City sem tapaði 3-0 
fyrir Watford á útivelli.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Var í byrjunarliði Burnley 
sem tapaði 4-1 fyrir Manc-
hester City. Jóhanni Berg 
var skipt af velli á 75. mínútu.

Önnur helstu úrslit
Boro  2 – 0 Sunderland
Aston Villa 1 – 3 Peterborough
Birmingham 1 – 0 Burton
Blackburn 0 – 1 Hull
Fleetwood 0 – 0 Leicester
Wolves  0 – 0 Swansea
Brentford 0 – 1 Notts County
Cardiff 0 – 0 Mansfield
Carlisle 0 – 0 Sheff. Wed.
Doncaster 0 – 1 Rochdale
Ipswich 0 – 1 Sheff. Utd.
Millwall 4 – 1 Barnsley
QPR 0 – 1 MK Dons
Stevenage 0 – 0 Reading
Wycombe 1 – 5 Preston
Shrewsbury  0 – 0 West Ham
Yeovil 2 – 0 Bradford
Newport  2 – 1 Leeds

Crystal Palace
frank  

de boer 
11. september 2017

Leicester
Craig 

ShakeSpeare 
17. október 2017

Everton
ronald 
koeman 

23. október 2017

West Ham
Slaven  

biliC 
6. nóvember 2017

West Brom
tony  
puliS 

20. nóvember 2017
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Kynningarblað
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Tónlistarmaðurinn Daníel Óliver var nýlega fenginn í einn vinsælasta sjónvarpsþátt Svía, raunveruleikaþáttinn Halv 8 hos mig, sem er í anda bresku sjónvarps-
þáttanna Come dine with me. Þar var fylgst með Daníel í heilan dag og hann bauð til veislu. yfir milljón áhorfenda horfir á hvern þátt. MynD/STEFÁn

Vill ekki fá nei  
við bónorði

Daníel Óliver er ástfanginn  
og hamingjusamur.  
Samt semur hann tónlist  
um brostnar vonir og svik  
í ástum. Hann segir ástarsorg  
eðlilegan hluta af þroska.  ➛2

NÝTT ÁR 
NÝ MARKMIÐ

NÝ NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST
Stundaskrá gildir frá 8. janúar. Engin binding.

Sjö stöðvar  ·  Þrjár sundlaugar  ·  reebokfitness.is 



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@365.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@365.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga 
Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 |  Þórdís 
Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@365.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 
| Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095,

Daníel Óliver segir alla nema hann hafa vitað að hann væri samkynhneigður á uppvaxtarárunum. MYND/STEFÁN

Við erum ekki giftir. Ekki 
enn. Ég hef reynt að fá minn 
mann niður á skeljarnar því 

þar verð ég ekki fyrri til. Daniel 
hefur nefnilega þrívegis fengið 
bónorð og ég ætla mér ekki að fá 
fjórða nei-ið,“ segir Daníel Óliver 
og brosir blítt í kampinn. „Það 
hefur heldur enginn beðið mín svo 
mér finnst ég eiga það skilið!“

Daníel Óliver er að tala um 
sænskan nafna sinn og heittelsk-
aðan kærasta, Daniel Nyback. Þeir 
Daníel og Daniel hafa verið saman 
í sex ár.

„Það var Roger Lundgren, 
talsmaður sænsku konungs-
fjölskyldunnar, sem kynnti mig 
fyrir mínum manni þegar ég var 
nýfluttur til Svíþjóðar 2012,“ 
útskýrir Daníel Óliver. „Roger 
sagði þá við Daniel að ég væri 
hrifinn af honum og við mig að 
Daniel væri hrifinn af mér. Síðan 
lét hann spilin falla til að sjá hvað 
úr yrði og ég er ekki viss um að 
hann hafi haldið að úr þessu yrði 
ástarsaga. Þetta var þó ekki ást við 
fyrstu sýn en vissulega gagnkvæm 
hrifning og á þriðja degi hlógum 
við báðir dátt þegar við komumst 
að plottinu hans Rogers.“

Daniel Nyback starfar sem 
innanhússhönnuður í Stokkhólmi, 
með hönnun verslana að sérsviði, 
og hefur Daníel Óliver viðrað þá 
hugmynd við Daniel að þeir prófi 
að búa á Íslandi í eitt ár.

„Daniel elskar Ísland og er 
allur að koma til, en hefur hingað 
til verið óheppinn með veður í 
Íslandsferðum sínum og óttast 
að verða hér veðurtepptur í heilt 
ár,“ segir Daníel og hlær. „Ég vil 
endilega sýna honum fleiri íslensk 
veðrabrigði og sumarsól, en við 
höfum verið svo lengi saman að 
hann hefur skilning á því að ég 
þurfi stundum og oft að fara heim.“

Saknar íslenskrar þjóðar
Daníel Óliver er heimsborgari og 
sveitamaður í senn. Hann ólst upp 
í Hafnarfirði en hefur frá barnæsku 
verið með annan fótinn í Vík í 
Mýrdal.

„Með árunum finn ég aukna 
þörf á jafnvægi milli þess að lifa og 
starfa í borgarys Stokkhólms og 
því að vera úti í íslenskri náttúru, 
með fjölskyldunni og Íslendingum. 
Ég sakna oft Íslendinga þegar ég 
er í Svíþjóð. Þeir eru alveg sér á 
báti, sterkir karakterar sem segja 
það sem þeim býr í brjósti og eru 
miklum mun hugrakkari en Svíar. 
Sænska þjóðin er þó þroskaðri og 
þar hugsa menn áður en þeir tala. 
Í Svíþjóð er lítið svigrúm fyrir mis-
tök og þar þurfa stjórnmálamenn 

að taka afleiðingum gjörða sinna 
og segja strax af sér þegar hneyksl-
ismál koma upp. Íslendingar eru 
í þeim efnum tillitssamari, þeir 
gefa meiri sénsa, hafa skilning á 
mannlegum mistökum og velta 
sér ekki of lengi upp úr hlutunum, 
sem er líka fallegt, en ég reyni að 
tileinka mér það besta frá báðum 
heimum,“ segir Daníel Óliver.

Líf hans er að mestu í höfuðborg 
Svíaríkis þar sem hann keypti sér 
íbúð í miðbænum árið 2014.

„Ég er hamingjusamur í Stokk-
hólmi en hef mikla þörf fyrir að sjá 
Esjuna, fara í sveitina til Víkur og 
skreppa í Bláa lónið; hlutir sem við 
Íslendingar tökum sem sjálfsögð-
um þegar við erum heima en verða 
manni mjög mikilvægir þegar við 
búum fjarri fósturjörðinni,“ segir 
Daníel sem flaug til Stokkhólms 
í gær eftir langt og gott jólafrí í 
faðmi fjölskyldunnar.

„Þegar ég er heima fer ég á 
uppáhalds veitingastaðina mína, 
Noodle Station og KFC, sem fyrir-
finnst ekki í Svíþjóð, og fæ mér 
salat á Fresco. Ég ver mestum tíma 
með fjölskyldunni og við spilum 
mikið, en mér finnst líka gaman 
að fara í bíó því hér er hlé sem ekki 
tíðkast hjá Svíum. Ég veit að margir 
eru á móti hléum en mér finnst 
þau frábær til að geta farið að pissa 
og keypt mér meira í sjoppunni,“ 
segir Daníel og hlær.

Tútnar út yfir hátíðarnar
Daníel Óliver er næstelstur níu 
systkina. Sum eru sammæðra og 
önnur samfeðra en öll eru þau 
miklir vinir og hittast eins oft og 
færi gefst.

„Mamma er fædd og uppalin í 
Vík, þar á ég stóran frændgarð og 
hef unnið öll sumur síðan ég var 
krakki,“ segir Daníel sem kann 
einkar vel við sig í Mýrdalnum. Í 
fyrrasumar opnaði hann súpueld-
hús í Vík í félagi við móður sína og 
móðursystur.

„Þá var ég kominn með svolítinn 
leiða á Svíþjóð og vildi koma heim 
að fást við eitthvað annað. Við 
urðum okkur úti um rússneskan 
hergám hjá móðurbróður mínum 
og breyttum honum í æðislegan 
súpustað. Svo sáum við mamma 
um eldamennskuna, kokkuðum 
upp úrval súpa og bökuðum 
dýrindis brauð alla daga, líka fyrir 
grænkera. Viðtökurnar voru frá-
bærar, fullt út úr dyrum alla daga 
og oftar en ekki seldist maturinn 
upp,“ segir Daníel og vonast til að 
geta endurtekið leikinn í sumar.

Hann segist mikill matmaður og 
réði sig sextán ára sem kokkanemi 
á Grillið á Hótel Sögu. „Eftir viku á 
Grillinu ákvað ég að vinna aldrei 
framar sem kokkur því mér líkaði 
ekki hvað eldri kokkarnir sýndu 
ungu kokkunum brútal framkomu. 
Ég veit að þeir tímar eru liðnir í 
kokkabransanum en vinnutíminn 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

þótti mér líka langur og strangur. 
Ástríða fyrir matargerð fylgir mér 
þó enn og ég get alltaf veitt henni 
farveg sjálfur, eins og við gerðum í 
súpueldhúsinu í Vík.“

Jólin séu matarhátíð og þá éti 
hann allt sem tönn á festir.

„Ég á það til að tútna út á 
jólunum og finn nú þegar mikinn 
mun enda búinn að blása upp um 
tvær fatastærðir yfir hátíðarnar,“ 
segir Daníel Óliver og skellir 
upp úr. „Það er ekkert sérstak-
lega skemmtilegt en sleppur fyrir 
horn ef maður veit hvernig líkami 
manns virkar. Ég dregst svo aftur 
saman í febrúar þegar ég verð 
búinn að vera duglegur á hlaupa-
brettinu og missti reyndar tíu 
kíló á hlaupum með badminton-
spaðann í fyrrasumar. Badminton 
er frábært sport og mig langar að 
stofna minn eigin badminton-
klúbb í Svíþjóð.“

Afneitaði því að vera hommi
Daníel Óliver er augnayndi.

„Takk!“ segir hann hláturmildur. 
„Þetta liggur allt í hárinu, sjáðu til. 
Það er mitt bjútítrix. Ég er duglegur 
að klippa mig því með nýklipptan 
kollinn lítur maður alltaf betur út. 
Annars er ég nú orðinn 32 ára og á 
mörkunum að verða kall.“

Það skynji hann á ýmsu.
„Ístran er fljótari að koma en 

áður. Það er óneitanlega pínu 
kallalegt. Ég hef líka orðið minni 
nennu fyrir kjaftæði í dag og fúlsa 
við öllu sem ekki er vert að leggja 
tíma sinn í. Aukinn aldur og þroski 
hefur kennt mér að tíminn er 
ekki ótakmarkaður. Því ráðlegg 
ég öðrum að hlusta vel á innsæi 
sitt. Það hefur reynst mér vel og í 
hvert sinn sem ég reyni að stjórna 
hlutum og hunsa innri rödd er það 
dæmt til að mistakast.“

Daníel gefur annað heilræði.
„Allt niður í grunnskóla vissu 

allir á undan mér að ég væri 

hommi. Sjálfur gekkst ég ekki 
við því fyrr en ég varð átján ára. 
Kannski vegna þess að allir aðrir 
sögðu það og ég þrjóskaðist við í 
afneitun. Því er ráð mitt til annarra 
að þrýsta ekki á viðkomandi ef þeir 
halda að einhver sé hinsegin né að 
tala um fyrir fólki hvað eða hvert 
það er, heldur leyfa því að komast 
að því sjálft. Hitt getur nefnilega 
skemmt helling,“ segir Daníel sem 
tók því ekki alvarlega þótt honum 
hafi verið strítt á uppvaxtarár-
unum.

„Margir reyndu að hafa mig að 
háði og spotti en ég hafði bara 
húmor fyrir því og tók mig ekki of 
hátíðlega. Það gaf þeim ekki sama 
færi á mér en ella.“

Kominn úr stórum systkina-
hópi segist Daníel mundu taka 
því fagnandi að verða faðir. „Mig 
langar að eignast börn en í mínu 
tilfelli er það ekki gefið og ég skil 
líka vel að maður getur ekki fengið 
allt. Mig langar að vinna í tónlist en 
það kallar á óreglulegan vinnutíma 
með mismunandi fólki og vilji 
maður eignast börn þarf maður 
að geta boðið þeim það besta. Ég 
tæki af skarið væri ég kominn á 
þann stað en ég trúi á örlögin þegar 
kemur að svona hlutum; ef það á 
að verða, mun það verða.“

Ást, svik og sambandsslit
Daníel Óliver hefur nú verið 
búsettur í Svíþjóð í sex ár.

„Ég flutti út því ég átti mér 
draum um að geta unnið í tón-
list. Strax þegar þangað kom fékk 
ég samning hjá mikils metnum 
umboðsmanni, gaf út mitt fyrsta 
lag og hélt tónleika í Bretlandi 
ásamt því að fara í viðtöl á MTV 
og við Independent. Allt fór á flug 
en skjótt skipast veður í lofti og 
klúbbatónlist, sem ég samdi aðal-
lega, var á undanhaldi. Eftir sat ég 
með sárt ennið,“ útskýrir Daníel 
sem í kjölfarið fór að vinna með 
öðru tónlistarfólki til að finna sig 
aftur sem tónlistarmann. 

Afraksturinn hefur nú litið 
dagsins ljós og fyrsta lag Daníels 
í sex ár, „Got my number“, hefur 
fengið góðar viðtökur í Svíþjóð, 
Þýskalandi og á Spáni. Hægt er að 
hlusta á nýju lögin á Spotify og 
YouTube, en listamenn fá tækifæri 
til að ná lengra og fá greitt fyrir efni 
sitt þegar hlustað er á Spotify.

„Mér að yrkisefni er lífið og 
mjög oft ástin, brostnar vonir og 
svik. Lífsreynsla sem ristir djúpt 
inn í hjartarætur þegar maður 
er ungur og gengur í gegnum sín 
fyrstu sambönd og sambandsslit; 
þroskar mann og jafnvel breytir. 
Ástin er endalaus uppspretta og 
á henni eru mismunandi vinklar. 
Þannig fjallar „Got my number“ 
um yfirborðskennt samband þar 
sem manneskjan notar kynlíf sem 
vopn. Næsta lag mitt, „Drunk“, 
kemur út nú í janúar og fjallar um 
að stundum þurfi að drekka í sig 
kjark til að leika næsta leik í upp-
hafi ástarsambanda,“ segir Daníel 
sem byggir lagasmíðarnar á eigin 
reynslu og annarra.

„Í dag er ég hamingjusamur og 
heppinn í ástum, en sú hamingja 
hefur ekki enn skilað sér í laga-
smíðarnar. Ég á nokkur slæm 
sambönd að baki, en flest góð, sem 
betur fer. Að upplifa svik og ástar-
sorg er hluti af því að þroskast, 
en það sem gerir mann að góðum 
listamanni er þörfin til að tjá sig, 
miðla reynslunni og koma tilfinn-
ingum í orð þannig að aðrir skilji 
og kannski finni sig í texta eða 
melódíu. Mér liggur margt á hjarta 
og hef þörf fyrir að koma því frá 
mér. Ég veit að tónlist er heilandi 
og getur gert kraftaverk, og ég vil 
vera hluti af því.“

Daníel stundar nú nám við laga-
smíðar og upptökustjórnun við 
SAE-tónlistarskólann í Stokkhólmi 
og í haust stofnaði hann plötufyrir-
tækið Rebel Heart Records ásamt 
fleiri lagahöfundum og upptöku-
stjórum.

„Það veitir mun meira frelsi og 
ég fæ að gefa út eigin lög að vild. 
Mig dreymir um að gefa út plötu og 
þótt plötusala sé ekki sniðugasta 
markaðstólið í dag hef ég trú á að 
maður geti vel hent í góða plötu ef 
maður hefur gefið út nokkur lög 
sem gengið hafa vel.“

Daníel Óliver tók þátt í undan-
keppni Eurovision með laginu 
Fyrir alla árið 2015.

„Það var rosalega skemmtileg 
upplifun og mig langar að taka þátt 
aftur, en ekki fyrr en ég er með lag 
sem ég er viss um að vinni. Ég er 
keppnismaður að eðlisfari og vil 
gjarnan vinna ef ég tek þátt í ein-
hverju. Ég verð því ekki með núna, 
en hver veit með næsta ár?“

Framhald af forsíðu ➛

Nánari upplýsingar í síma 568-3868 eða esther@mfm.is 

EINSTAKT TÆKIFÆRI
5 daga meðferðarnámskeið við matarfíkn og átröskunum verður 
haldið 11-16/02/18. í Hlíðardalssetri, Ölfusi.  Stjórnendur eru Philip 
Werdell og Esther Helga.

GRUNNÞÆTTIR ÞJÓNUSTU MFM MIÐSTÖÐVARINNAR

•	 NÝTT	LÍF	5	vikna	grunnnámskeið	hefst	12.janúar	2018
•	 Meðferðarhópar	fyrir	endurkomufólk	og	framhald		
•	 Ráðgjöf,	viðtals-,	úrvinnslu-	og	dáleiðslumeðferðir

VILT ÞÚ ÖÐLAST FRELSI FRÁ  
STJÓRNLEYSI Í ÁTI OG ÞYNGD?

Mitt ráð til annarra 
er að þrýsta ekki á 

þá sem þeir halda að séu 
hinsegin, né að tala um 
fyrir fólki hvað það sé, 
heldur leyfa því að kom-
ast að því sjálft.
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Fasteignasala Mosfellsbæjar, 
sími 586-8080 kynnir: Falleg og 
rúmgóð 145,8 m2, 5 herbergja 

endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu við 
Litlakrika í Mosfellsbæ.

Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni 
að Esjunni, Helgafelli, Reykjafelli, 
Reykjaborg og Lágafelli. Gott skipu-
lag. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Suðursvalir. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, forstofu, eldhús, stofu og 
borðstofu. Bílastæði í bílageymslu er 
rúmgott, um 4,5 metrar á  breidd.

Komið er inn í forstofu með fata-
skáp. Á vinstri hönd er gengið inn 
í svefnherbergi með fataskáp. Úr 
forstofu er komið inn á gang. Á vinstri 
hönd á gangi eru tvö svefnherbergi 
með fataskápum. Á hægri hönd er 
flísalagt baðherbergi með innréttingu 
og sturtuklefa. Þar við hlið er flísalagt 
þvottahús með vinnuborði og vaski.

Af gangi er komið inn í opið 
rými sem skiptist í eldhús, stofu og 
borðstofu. Í eldhúsi er falleg U-laga 

eikarinnrétting með blástursofni 
í borðhæð, keramik helluborði og 
viftu. Gert er ráð fyrir uppþvottavél 
og ísskáp í innréttingu. Stór gluggi 
er í eldhúsinu með mjög fallegu 
útsýni. Úr stofu er gengið út á svalir 
í suður með fallegu útsýni. Á hægri 
hönd úr stofu er hjónaherbergi með 
fataskápum og flísalagt baðherbergi 
með baðkari, sturtuklefa og innrétt-
ingu. Harðparket er á gólfum en gólf 

á baðherbergjum og þvottahúsi eru 
flísalögð. Eigninni fylgir sér geymsla á 
jarðhæð og hlutdeild í sameiginlegri 
vagna- og hjólageymslu.

allar nánari upplýsingar fást hjá 
Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma 
586 8080. Einnig er hægt er að ná í 
starfsmenn utan vinnutíma Svan-
þór 698-8555, Ingimar 612-2277 og 
Einar Páll 899-5159

Falleg íbúð í Mosfellsbæ

Fjögur svefnberbergi eru í íbúðinni og þar af hjónaherbergi með sér baðherbergi.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skrifstofustjóri

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

160,2 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr innst í botlanga. eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,  
forstofu, baðherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús, stofu og bílskúr með stóru geymslulofti. 
skemmtilegt skipulag. Mikil lofthæð. Gólfhiti. V. 66,9 m.

Vefarastræti 11, íbúð 02-10 - 270 Mosfellsbær

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

ný 85,2 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
lyftuhúsi með bílastæði í bílageymslu við 
vefarastræti 11 í Mosfellsbæ. íbúðin skilast 
fullbúin með hth innréttingum, án gólfefna, 
en gólf baðherbergis/þvottaherbergis eru 
flísalögð.  

V. 39,9 m.

Vogatunga 82 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús fimmtudaginn 11. janúar frá kl. 17:00 
til 17:30 

falleg 70,2 m2, 2ja herbergja íbúð með sérin-
ngangi á jarðhæð við háaleitisbraut 44 í rey-
kjavík. Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla 
og verslun. 

V. 34,9 m.

211,7 m2 einbýlishús með rúmgóðum 
bílskúr.  eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, stofu, 
borðstofu, eldhús m/borðkrók, hol og sólská-
la. stór bakgarður í suður með nýlegri ca. 90 
m2 tilburverönd með heitum potti. 

V. 74,9 m.

Akurholt 7 - 270 Mosfellsbær 

Háaleitisbraut 44 - 108 Reykjavík Svöluhöfði 8 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 191,8 m2 parhús á einni hæð, 
innst í botnlanga. fjögur góð svefnherber-
gi.  Mikil lofthæð er í húsinu.  Mjög stór 
timburverönd í suðvesturátt og gott tvöfalt 
bílaplan fyrir framan húsið er hellulagt. Góð 
staðsetning.  V. 84,9 m.

Leirutangi 13B - 270 Mos.

92,5 m2 íbúð á neðri hæð í fjórbýlishúsi með 
sér inngangi, timburverönd og sérgarði.  
íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er 
gluggalaust, en það skiptist í tvö herbergi, 
þvottahús og geymslur.  V. 40,9 m.

Miðholt 4 - 220 Hafnarfjörður 

Miðholt 4 - 220 hafnarfjörður fallegt og vel 
staðsett einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr innarlega í litlum botn-
langa. Glæsilegt útsýni yfir hvaleyrarvöll, til 
sjávar, að snæfellsjökli, reykjanesi og víðar. 
bílaplan er hellulagt með hitalögn. timbur-
verönd í suðvestur. húsið er skemmtilega 
hannað með stórum gluggum. stutt á er á 
golfvöllinn, skóla og leiksskóla. V. 79,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 9. janúar frá kl. 17:00 til 
17:30 

rúmgóð og björt 106,3 m2, 3ja herbergja íbúð 
með mjög fallegu útsýni á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýlishúsi. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. 
Góð staðsetning. stutt í skóla, leikskóla, líkams-
rækt og sundlaug. V. 43,9 m.

Bjartahlíð 9 - 270 Mosfellsbær 

falleg og rúmgóð 145,8 m2, 5 herbergja 
endaíbúð á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi með 
rúmgóðu stæði í bílageymslu. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni. Gott skipulag. 4 góð herbergi. 2 
baðherbergi. fallegar innréttingar og gólfefni. 
suðursvalir. 

V. 65,5 m.

fallegt 173,2 m2 einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr. eignin er skráð 173,2 m2, þar af einbýli 
148,0 m2 og bílskur 25,2 m2. eignin skiptist í 
forstofu, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofu og bílskúr. 
falleg eign á vinsælum stað í Mosfellsbænum. 
stórt hellulagt bílaplan og timburverandir með 
heitum potti. V. 76,0 m.

Litlikriki 76 - 270 Mosfellsbær 

Reykjabyggð 36 - 270 Mosfellsbær 

225,8 m2 einbýlishús á einni hæð í byggingu. 
eignin er skráð 225,8 m2, þar af einbýli 188,6 m2 
og bílskúr 37,2 m2. húsið afhendist fokhelt - á 
byggingarstigi 4.  húsið er steypt og verður 
frágengið að utan með ljósum marmarasalla, 
rennur frágengnar og þakkantur klæddur með 
áli. V. 52,0 m.

Laxatunga 19 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax
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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 Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.
Útibú Höfn í Hornafirði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

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

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
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ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til 
lögg. fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

Vorum að fá í einkasölu fallega, bjarta og töluvert endurnýjaða 4ra herbergja rishæð í tvíbýli. Sérinngangur. 
Íbúðin er skráð 70.7 fm en gólfflötur töluvert stærri. 3 svefnherbergi. Endurnýjað eldhús og baðherbergi.

LANGHOLTSVEGUR 35, 104 REYKJAVÍK - LAUS STRAX

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

37.9M

Gistiheimili á besta stað í Kópavogi.  14-15 herbergja gistiheimili á efri hæð með sér inngangi á jarðhæð, 
rúmgott anddyri auk geymslu.  Sameiginlegt eldhús, baðherbergi og þvottahús.  Góðar leigutekjur. 

AUÐBREKKA 23, 200 KÓPAVOGUR

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON / 820 2399

126M

Studió íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Íbúðunum fylgir geymsla í sameign hússins. Um er að ræða framtíðar 
byggingarsvæði Kópavogsbæjar. Íbúðirnar er til afhendingar við undirritun kaupsamnings.

KÁRSNESBRAUT 106, 200 KÓPAVOGUR

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

VERÐ FRÁ 19.9M

Íbúðin sem er rúmgóð, björt og falleg, skiptist í stofu, eldhús, hjónherbergi, 3 barnaherbergi, baðherbergi 
og gesta salerni. Þvottahús, auk sér geymslu í sameign.

BAUGANES 6, 101 REYKJAVÍK

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

58.9M

Snyrtileg fjögurra herbergja, 103,2 fm. íbúð. Íbúðin skiptist í anddyri 
og hol, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi/búr og 3 
svefnherbergi. Stutt í alla helstu þjónustu.

VESTURBERG 118, 119 REYKJAVÍK 36.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

Fallegt lítið tvíbýli með sérinngangi, á frábærum stað í miðbænum. 
Sérgeymsla og þvottahúsi á neðri hæð hússins.

ÓÐINSGATA 28, 101 REYKJAVÍK 31.9M

MATTHILDUR 690 4966 / KAREN 869 9967

63.9M

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:00-17:30. Stór þriggja 
herbergja 132,5 fm íbúð á fyrstu hæð. Mikið útsýni yfir Elliðavatn og 
til Esjunnar. Sérinngangur, 50 fm vel frágenginn bílskúr á jarðhæð.

GULAÞING 32, 203 KÓPAVOGUR

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

49.7M

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 18:00-18:30. Sérlega skemmtileg 
120,7 fermetra fjögurra herbergja endaíbúð með stæði í bílageymslu í 
þriggja hæða fallegu fjölbýli. Sérlega rúmgóð og björt stofa, sérinngangur.

ÁLFKONUHVARF 32, 203 KÓP.

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

Erum með til leigu tvö mjög góð atvinnurými, 164 og 200 fm. til afhendingar 
strax. Hentar vel undir ýmiskonar atvinnustarfsemi, heildverslun, lager, 
þjónustu, smáverkstæði, starfsstöð iðnaðarmanns, dótakassa  og þess háttar.

NORÐLINGABRAUT

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049

TIL LEIGU

Vorum að fá í einkasölu þetta vandaða atvinnuhús. Um ræðir heila húseign 
á góðum stað við Bæjarflöt í Grafarvogi, sem er skráð 1200 fm auk ca.200 
fm millilofts, samtals 1.400 fm. Húsið er nýtt í tvennu lagi í dag.

BÆJARFLÖT 4, ATVINNUHÚSNÆÐI

STEFÁN H. STEFÁNSSON / 895 2049



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn  
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig  
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fastei-
gnasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45 
Glæsileg og vel skipulögð 129,2 fm. íbúð á 4. hæð 
að meðt. sér geymslu. Tvö baðherbergi, suður-
svalir og frábært útsýni á þessum eftirsótta stað í 
Skuggahverfinu. Sér bílastæði í bílageymslu.  
Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð hússins og 
því eru gluggar í þrjár áttir á íbúðinni. Setustofa 
með gluggum til austurs og norðurs. Borð-
stofa með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús 
með fallegum eikarinnréttingum. Tvö herbergi.  
Mynddyrasímakerfi er í húsinu.  
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og er laus til 
afhendingar strax. 

Verð 79,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 100,6 fm.  íbúð á 3. hæð 
að meðt. sér geymslu í kjallara á þessum eftir-
sótta stað í vesturborginni. 

Samliggjandi bjartar og skiptanlegar stofur með 
flotuðu og lökkuðu gólfi. Tvö rúmgóð herbergi. 
Eldhús með fallegum uppgerðum innréttingum. 
Suðursvalir.  

Húsið að utan þarfnast viðgerða og er verið að 
ráðast í þær.  Seljandi eignarinnar greiðir fyrir fyrir-
hugaðar utanhússviðgerðir. 

Verð 47,9 millj.

Glæsileg 571,0 fm.  heil húseign við Miðstræti auk 
tveggja sér bílastæða á lóð.  Tvær neðri hæðir 
hússins eru byggðar árið 1924, en árið 1980 voru 
tvær efri hæðirnar byggðar ofan á húsið og eignin 
endurnýjuð mjög mikið.  Húsið er allt steinsteypt 
og með steyptum gólfplötum á milli hæða en ris-
hæð er þó byggð úr timbri og er með rúmgóðum 
innfelldum svölum til suðvesturs.    
Eignin býður upp á ýmsa nýtingarmöguleika, 
t.d. áframhaldandi útleigu til atvinnurekstrar, að 
nýta eignina sem 4 íbúðir eða að fjölga íbúðum 
í húsinu en slík breyting er háð samþykki 
byggingaryfirvalda. Hér er um að ræða heila 
húseign, á virkilega fallegum og eftirsóttum 
stað í hjarta miðborgarinnar, sem býður upp á 
ýmis tækifæri.

Vatnsstígur 14. Glæsileg 4ra herbergja íbúð – laus strax.

Sólvallagata. 4ra herbergja íbúð – suðursvalir.

Miðstræti. Heil húseign.

Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 63,1 
fm. íbúð á 1. hæð að meðt. sér geymslu við 
Klapparstíg. Sérinngangur er í íbúðina. Búið er að 
endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, innihurðar, 
skápa, gólfefni, allar lagnir og einangra alla útveggi 
og loft. Íbúðin er öll með aukinni lofthæð. Eign 
sem vert er að skoða á frábærum stað í miðbæ 
Reykjavíkur. Allar gardínur, vegglampar, loftljós og 
vegghillur fylgja með.
Fyrir um 11 árum síðan fóru fram miklar endur-
bætur á húsinu að utan undir handleiðslu 
Húsfriðunarnefndar og fékk eignin viðurkenn-
ingu frá Reykjavíkurborg árið 2006. Þá var m.a. 
allt timburverk, bárujárn, þak og gler í húsinu 
endurnýjað. 

Verð 39,9 millj.

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 84,5 fm. íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinhúsi á 
þessum vinsæla og eftirsótta stað á Flókagötunni 
á móti Kjarvalsstöðum og Klambratúni.

 Rúmgóð og björt stofa með útbyggðum glugga. 
Rúmgott svefnherbergi og er möguleiki að stúka 
lítið aukaherbergi af.  Opið eldhús við stofu með 
nýlegum innréttingum. 

Gróin falleg lóð með miklum trjágróðri. 

Verð 42,9 millj.

Klapparstígur. Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 44,1 fm. kjallaraíbúð með sérinn-
gangi í miðborg Reykjavíkur. 

Búið er að endurnýja m.a. eldhús sem er með 
fallegri ljósri innréttingu og góðum borðkrók, bað-
herbergi sem er flísalagt að hluta, hluta gólfefna, 
raflagnir og skólplagnir. Þá var húsið nýlega 
einangrað og klætt með nýju bárujárni að utan. 

Verð 25,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 90,0 fm. kjall-
araíbúð með sérinngang á þessum eftirsótta stað 
við Grenimel í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, tvö herbergi, stofu, eldhús með ljósri 
innréttingu og baðherbergi. Búið er að endurnýja 
m.a. eldhús að hluta, baðherbergi, gólfefni að 
hluta, raflagnir og töflu. Að utan er nýlega búið 
að steina allt húsið uppá nýtt og flota tröppur. 
Geymsla innan íbúðar. 

Verð 43,9 millj.

Vel skipulögð 83,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. 
sér geymslu og með sameiginlegum inngangi í 
þríbýlishúsi við Seljaveg. 

Samliggjandi rúmgóðar stofur með stórum 
gluggum til suðurs. Einfalt að nýta aðra stofuna 
sem svefnherbergi. Nýleg gólfefni eru á íbúðinni og 
rafmagnstafla og raflagnir hafa verið endurnýjaðar. 
Baðherbergi endurnýjað fyrir um 2 árum síðan og 
eldhús er endurnýjað að hluta. 
Ljósleiðari er tengdur í íbúð. 

Afar fallegt útsýni til norðurs út á sundin. 

Verð 38,5 millj.

Njálsgata 16. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Grenimelur 13. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Seljavegur. 3ja herbergja íbúð. Laus strax. Flókagata 25. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

Vel skipulögð 98,4 fm. íbúð á tveimur hæðum með 
suðursvölum auk 50% hlutdeildar í 57,3 fm. bílskúr 
á baklóð og sér bílastæðis á lóð. 

Rúmgóð og björt stofa með gluggum í tvær áttir. 
Hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Útgengi er 
úr hjónaherbergi á suðursvalir. Tvö svefnherbergi.  

Verið er að klára að skipta um allt gler í húsinu og 
verður þeim framkvæmdum lokið af hálfu seljanda. 
Stór afgirt lóð með fallegum gróðri.  

Verð 54,9 millj.

Reynimelur. 4ra herbergja íbúð á efri hæð og í risi. 

Eignin verður til sýnis miðvikudag  
frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega fallegt og mikið endurnýjað 225,0 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr á frábærum útsýnisstað á norðanverðu 
Seltjarnarnesinu. Mögulegt er að hafa allt að 5 
svefnherbergi á efri hæð hússins líkt og upphaf-
legar teikningar hússins sýna, en í dag eru svefn-
herbergin þrjú. Samliggjandi bjartar stofur. Eldhús 
með sérsmíðuðum innréttingum. Stór sjónvarps-
stofa. Lóðin er nýlega endurnýjuð, öll afgirt með 
skjólveggum og með stórum veröndum til suðurs 
og norðurs. Hús nýmálað að utan. 

Verð 99,5 millj. 

Bollagarðar 107- Seltjarnarnesi. Glæsilegt einbýlishús á útsýnisstað.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá  
- Skoðum og metum samdægurs - Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

mIÐvIkUDAG

OPIÐ HÚS

mIÐvIkUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Funafold 15, 112 Reykjavík
einbýli á tveimuR hæðum.

Vandað, mikið endurnýjað 185 fm 
einbýlishús ásamt 40 fm bílskúr, 
samtals 225 fm. 

Á hæðinnu er svefnherbergi, eldhús, 
stofa og sólstofa auk þvottahúss og 
gestabaðherbergis. Á efri hæðinni 
eru 4 svefnherbergi, sjónvarpshol 
og baðherbergi. Góður pallur er við 
húsið. 

Verð 84,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Sóltún 9, 105 Reykjavík
þakíbúð/penthouSe + bílageymSla.

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 

Vandaðar innréttingar sem og gólf- 
efni. Stórar stofur. Gott innra skipulag. 
Tvö baðherbergi. Granít í borðplötu 
og sólbekkjum.  Kringum íbúðina eru 
svalir með heitum potti og glæsilegu 
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni.  

Verð 120 millj.

breiðás 5, 210 garðabæ
einbýli á tveimuR hæðum.

160 fm fallegt einbýlishús á tveimur 
hæðum ásamt 30 fm bílskúr, samtals 
190 fm á rólegum stað í Garðabæ.

 Húsið skiptist í stofur, 4-5 svefnh., 
eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús o.fl. Lóðin er stór og 
innkeyrsla hellulögð. Gróðurhús og 
barnahús á lóð fylgja. 

Verð 69,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

veghús 1, 112 grafarvogi
glæSileg íbúð á 2 eFStu hæðunum.

Ca. 167 fm. íbúð á tveimur hæðum á 
góðum stað í Húsahverfi. 

Á hæðinni eru stórar stofur m/
útgengi á svalir, eldhús, baðherbergi 
og svefnherbergi. Á efri hæðinni eru 
tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
sjónvarpshol. 

Góðar geymslur í risi og kjallara. 

Verð 54,9 millj.

hrólfsskálamelur 3, 170 Seltjarnarnes. 
opið húS þRi 9. jan kl. 17:00-17:30.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með stórri verönd í suður ásamt 
stæði í bílageymslu. 

Vandaðar innréttingar sem og gólfefni. 
Þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar 
á gólfum. Gott innra skipulag. 

Verð 75,9 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 9. janúar  
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

bárugata 37, 101 Reykjavík
3ja heRbeRgja. 

Mjög góð og mikið uppgerð tæplega 
80 fm íbúð á jarðhæð/kjallara í góðu 
fjölbýli á eftirsóknarverðum stað í 
rótgrónu hverfi. 

Parket og flísar á gólfum.  
Ný eldhúsinnrétting og uppgert 
baðherbergi. Rúmgóð svefnherbergi. 
Gott innra skipulag. 

Verð 39,9 millj.  
Pantið tíma fyrir skoðun.

Sætún: kjalarnesi/Reykjavík
FjáRFeStingatækiFæRi

Eignarland sem er rúmlega 6,5 ha.  
( 65.803.- fm.) og skiptist í fjóra hluti 
skv. deiliskipulagi.  
Svæði A sem er:  3.125 lóð á spildu 
við þjóðveginn. Verð 6 millj.  
Svæði B sem er: 7.159 fm, lóð undir 
iðnaðar/landbúnaðarhúsnæði.  
Verð 120 millj.  

Svæði E sem er: 2.536 fm. lóð undir íbúðarhús. Verð 14,8 millj.  
Svæði F sem er:  52.983 fm. land sem er skilgreint sem jörð (lögbýli). Verð 25 millj.  
Gott tækifæri fyrir aðila til að kaupa alla eignarhlutana og taka þátt í heildarþróun á 
svæðinu. Möguleiki að kaupa einstaka hluta. Verð fyrir alla hluta er kr. 160.000.000.-

Skúlagata 40, 101 Reykjavík. 
opið húS þRi 9. jan kl. 17:00-17:30.

Ca. 64 fm. góð íbúð á 3ju hæð í 
lyftuhúsi við Skúlagötu fyrir 60+ . 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og 
telst heildarstærð ca. 80 fm. Frábært 
sjávarútsýni frá stofu og eldhúsi.  
Parket á gólfum, þvottaherbergi innan 
íbúðar.  
Eignin er laus við kaupsamning. 

Verð 38,8 millj.  

Opið hús þriðjudaginn 9. janúar  
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

laugarnesvegur 86, 105 Reykjavík. 
opið húS mán 8. jan. kl. 17:00-17:30.

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 
1. hæð ásamt sér geymslu í kjallara, 
samtals 89,9 fm. 

Nýlegt eldhús, baðherbergi og gólfefni. 
Tvö svefnherbergi. Stofa m/útgengi á 
suðursvalir.  
Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 39,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 8. janúar  
kl. 17:00-17:30, verið velkomin.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

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

FÍFUVELLIR  –  EINBÝLI  -  HFJ

Glæsilegt vandað raðhús með bílskúr 207 fm. 
Frábær staðsetning á Völlunum. Stutt í skóla.
Suðurgarður með stórum pöllum. Eign í sérflokki. 

Starfsfólk Hraunhamars
Óskar viðskiptavinum, samstarfsaðilum
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og farsældar á komandi ári. Þökkum 

fyrir viðskiptin á liðnum árum.

DRÁPUHLÍÐ  –  SÉRHÆÐ  -  RVÍK 

Þriggja herb. Íbúð, vel staðsett  í Hlíðarhverfinu, hæðin er 118  
fm. Eign á eftirsóttum stað, laus við kaupsamning.

SKÓGARÁS  – EINBÝLI  - HFJ

Sérlega glæsilegt og vandað einbýli með bílskúr 302 fm vel 
staðsett á glæsilegum útsýnisstað í Áslandshverfi. Jaðarlóð 
við ósnortna náttúruna.

Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Hilmar Þór 
Bryde
Sölumaður
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Sími 520 7500

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989



Höfum fengið í sölu glæsilegt 310,4 fm einbýlishús á einum besta 
stað í Garðabæ. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað með 
vönduðum innréttingum og gólfefnum. Skjólgóður pallur til 
suðurs, heitur pottur og stórkostlegt útsýni. Húsið er teiknað 
af Sigurði Geirssyni og er frábærlega staðsett neðst niðri við 
lækinn í Flatahverfinu í Garðabæ þar sem stutt er í skóla, íþróttir 
og sund ásamt því að umhverfið er frábært til útivistar.

SMÁRAFLÖT 28  310,4 M2

210 GARÐABÆR   

LÁTRASTRÖND 14 200,4 M2

170 SELTJARNARNES  

Fallegt 200,4 fermetra endaraðhús við sjávarsíðuna á 
Seltjarnarnesi með innbyggðum bílskúr. Húsið er teiknað af 
Birni Ólafs arkitekt. Fjögur góð svefnherbergi. Einstaklega 
fallegt óhindrað sjávarútsýni er frá stofu og eldhúsi að Esju og 
Snæfellsjökli. Stór grasi vaxinn suðurgarður. Húsið getur verið 
laust til afhendingar strax.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is 

Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is

FASTEIGNABLAÐ
eignamidlun.is

Grensásvegur 11, 108 Reykjavík

Eignamidlun.is

eignamidlun@eignamidlun.is

588 9090

GRENSÁSVEGUR 11 

588 9090

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur, 

löggiltur 
fasteignasali

Sími 662 2705

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir

Skrifstofustjóri

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 824 9096

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Ásdís H. 
Júlíusdóttir

Ritari

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson

Hdl., löggiltur 
fasteignasali

Sími 695 2525

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Hreiðar Levy 
Guðmundsson

Nemi til 
löggildingar 

fasteignasala
Sími 661 6021

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði, 
löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168
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4ra herbergja nýleg 99,0 fm íbúð á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýlis-
húsi við Lyngás 1D í Garðabæ Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 
Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Innréttingar frá 
HTH. Vandað parket á íbúðinni nema baði, forstofu og þvotta-
húsi, þar eru flísar. 

Opið hús miðvikudaginn 10. jan milli 17:00 og 
17:30.

3ja herbergja snyrtilega íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
skráð 78,1 fm en að auki er 31,9 fm óskráð rými. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu, sjónvarpshol og tvö herbergi. Sér inng. Frábær stað-
setning í Þingholtunum.

Opið hús þriðjudaginn 9. jan milli 17:15 og 17:45.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 164,6 fm íbúð á tveimur hæðum 
við Hólmgarð í Reykjavík. Sér inngangur. Rishæðin var byggð 
fyrir u.þ.b. 10 árum síðan. Rishæðin er nýtt í dag sem ein stór 
stofa, baðherbergi og hol. Möguleiki væri að hafa þrjú herbergi 
í risi. Eftirsótt staðsetning. Örstutt í leikskóla, þjónustu og versl-
anir. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 79 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér stæði, á rólegum staði við Ásenda. Íbúðin skiptist m.a. í 
anddyri, stofa, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, 
baðherbergi. Sér bílastæði fylgir eigninni. Rúmgóður garður. 

Opið hús þriðjudaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30.

Góð 4-5 herbergja 149,5 fm íbúð á 2. hæð í álklæddu lyftuhúsi. 
Íbúðinni fylgir bílskúr. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa. Þrjú 
herbergi þar af eitt forstofuherbergi. Stórar svalir með svala-
lokun. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Opið hús þriðjudaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30.

Falleg og vel um gengin 109,3 fm fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni fylgir rúmgott stæði 
í bílageymslu. Íbúð er skráð 87,3 og bílastæði í 22 fm. Íbúðin er 
fyrir 60 ára eða eldri og félaga í Félagi eldri borgara. 

Opið hús fimmtudaginn 11. jan milli 12:15 
og 12:45.

67 fm góð 2ja herbergja íbúð með fallegu útsýni við Álfaborgir í 
Grafarvogi. Mjög góð eign með miklu útsýni þar sem skóli, leik-
skóli og verslunarkjarni eru í næsta nágreni.og 17:30.

106 fm 4 herbergja íbúð sem er hæð og ris. Sér inngangur. Íbúðin 
er töluvert endurnýjuð og er nýting mjög góð en efri hæð er 
töluvert undir súð. Stofa og þrjú herbergi. Mjög stutt í helstu 
þjónustu.

Opið hús þriðjdaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30

85.7 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi á mjög góðum stað við 
Markland í Fossvoginum. Einn stigi upp að íbúðinni, í dag er íbúð-
in með tveimur herbergjum, stofu og borðstofu en lítið mál að 
stúka herbergi af stofunni. Mjög gott útsýni. Snyrtileg sameign.

LYNGÁS 1D 99,0 FM
210 GARÐABÆR VERÐ 48,5 MILLJ.

LAUFÁSVEGUR 17 102,2 FM.
101 REYKJAVÍK VERÐ: 57 M.

HÓLMGARÐUR 49 164,6 FM.
108 REYKJAVÍK VERÐ 59,9 M.

ÁSENDI 8 79 FM
108 REYKJAVÍK 37,4 M.

HRAFNHÓLAR 6-8 149,5 FM.
111 REYKJAVÍK 43,9 M.

SKÚLAGATA 40B 109,3 FM
101 REYKJAVÍK VERÐ: 41,9 M.

ÁLFABORGIR 9 67 FM
112 REYKJAVÍK 32,9 M.

VALLENGI 9 140,0 FM
112 REYKJAVÍK 46,6 M.

MARKLAND 10 85,7 FM
108 REYKJAVÍK 41,9 M.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VOGATUNGA 35 122,3 FM
200 KÓPAVOGUR 55 M.

BORGARTÚN 30A 165,3 FM.
105 REYKJAVÍK 79 M.

Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botn-
langa við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt 
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs. 
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri.

Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi við Borgartún. Auk þess fylgir merkt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist m.a. í glæsilegar samliggjandi stofur, sólskála, 
eldhús, tvö herbergi, fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús 
og forstofu. Tvennar svalir. Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. 
Fallegt útsýni.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 9. jan
Milli 17:00 og 17:30

BREKKUGATA 15 - NÝTT PARHÚS 213 FM
210 GARÐABÆR 78 M.

HAÐALAND 12 309,3 FM
108 REYKJAVÍK  155 MILLJ.

Fallegt 213 fm 7 herbergja parhús í byggingu á tveimur hæðum 
með bílskúr á stórkostlegum útsýnisstað ofarlega í Urriðaholti 
Garðabæjar. Gengið er inn á efri hæð þar sem eru stofur og 
eldhús. Húsin afhendast nánast tilbúin til lokainnréttinga sam-
kvæmt skilalýsingu. Húsin verða fullbúin að utan og lóð gró-
fjöfnuð. Fyrstu húsin afhendast í janúar 2018.

HJARÐARHAGI 46 81,4 FM
107 REYKJAVÍK 40,5 MILLJ.

SAMTÚN 28 129,6 FM
105 REYKJAVÍK 58,6 M.

Rúmgóð og björt 81,4 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð á eftirsóttum 
stað við Hjarðarhaga. Svalir til suðausturs. Stutt er í alla helstu 
þjónustu s.s. verslun, sundlaug, skóla og leikskóla.

Samtals 129,6 fm hús með tveimur íbúðarhlutum og innréttuðu 
risi við Samtún í Reykjavík. Sér inngangur í báða eignarhluta.  
Selst eingöngu saman. Eignin er laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 8. jan
Milli 17:00 og 17:30

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 8. jan
Milli 17:00 og 17:30
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NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168  - brynjar@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

3ja herbergja 78,2 fm íbúð á 2. hæð við Möðrufell í Reykjavík. 
Stofa og tvö herbergi. Gott útsýni til austurs og rúmgóðar svalir 
til vesturs. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 31 millj

.
Nánari upplýsingar:
Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

71.9 fm atvinnu/verslunarhúsnæði á einni hæð á góðum stað 
við Dalbraut 3 rétt við Kleppsveginn. Gott aðgengi og ágæt bíla-
stæði. Laust strax. Þarfnast lagfæringa. Verð 20 millj.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

MÖÐRUFELL 5 78,2 FM.
111 REYKJAVÍK 31 M.

DALBRAUT 3 71.9 FM.
105 REYKJAVÍK  20 M.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Fallegt og vel staðsett 309,3 fm einbýlishús med innbyggðum 
bíls kúr neðst í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga og  
Vilhjálmi Hjálmarssonum arkitektum og var frá upphafi mjög til 
þess vandað. Innréttingar í húsinu eru einnig teiknaðar af þeim, í 
samvinnu við innanhúsarkitektinn Finn Fróðason. Húsið skiptist 
m.a. í stofur, borðstofu, fjögur herbergi og tvö baðherbergi.  
Arinn í stofu. Grunnskipulag hússins er mjög vel heppnað. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is



4ra herbergja nýleg 99,0 fm íbúð á 2. hæð í vel staðsettu fjölbýlis-
húsi við Lyngás 1D í Garðabæ Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 
Stofa og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Innréttingar frá 
HTH. Vandað parket á íbúðinni nema baði, forstofu og þvotta-
húsi, þar eru flísar. 

Opið hús miðvikudaginn 10. jan milli 17:00 og 
17:30.

3ja herbergja snyrtilega íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
skráð 78,1 fm en að auki er 31,9 fm óskráð rými. Íbúðin skiptist 
m.a. í stofu, sjónvarpshol og tvö herbergi. Sér inng. Frábær stað-
setning í Þingholtunum.

Opið hús þriðjudaginn 9. jan milli 17:15 og 17:45.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 164,6 fm íbúð á tveimur hæðum 
við Hólmgarð í Reykjavík. Sér inngangur. Rishæðin var byggð 
fyrir u.þ.b. 10 árum síðan. Rishæðin er nýtt í dag sem ein stór 
stofa, baðherbergi og hol. Möguleiki væri að hafa þrjú herbergi 
í risi. Eftirsótt staðsetning. Örstutt í leikskóla, þjónustu og versl-
anir. 

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 79 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi 
með sér stæði, á rólegum staði við Ásenda. Íbúðin skiptist m.a. í 
anddyri, stofa, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, 
baðherbergi. Sér bílastæði fylgir eigninni. Rúmgóður garður. 

Opið hús þriðjudaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30.

Góð 4-5 herbergja 149,5 fm íbúð á 2. hæð í álklæddu lyftuhúsi. 
Íbúðinni fylgir bílskúr. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa. Þrjú 
herbergi þar af eitt forstofuherbergi. Stórar svalir með svala-
lokun. Íbúðin er laus við kaupsamning.

Opið hús þriðjudaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30.

Falleg og vel um gengin 109,3 fm fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Eigninni fylgir rúmgott stæði 
í bílageymslu. Íbúð er skráð 87,3 og bílastæði í 22 fm. Íbúðin er 
fyrir 60 ára eða eldri og félaga í Félagi eldri borgara. 

Opið hús fimmtudaginn 11. jan milli 12:15 
og 12:45.

67 fm góð 2ja herbergja íbúð með fallegu útsýni við Álfaborgir í 
Grafarvogi. Mjög góð eign með miklu útsýni þar sem skóli, leik-
skóli og verslunarkjarni eru í næsta nágreni.og 17:30.

106 fm 4 herbergja íbúð sem er hæð og ris. Sér inngangur. Íbúðin 
er töluvert endurnýjuð og er nýting mjög góð en efri hæð er 
töluvert undir súð. Stofa og þrjú herbergi. Mjög stutt í helstu 
þjónustu.

Opið hús þriðjdaginn 9. jan. milli 17:00 og 17:30

85.7 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi á mjög góðum stað við 
Markland í Fossvoginum. Einn stigi upp að íbúðinni, í dag er íbúð-
in með tveimur herbergjum, stofu og borðstofu en lítið mál að 
stúka herbergi af stofunni. Mjög gott útsýni. Snyrtileg sameign.

LYNGÁS 1D 99,0 FM
210 GARÐABÆR VERÐ 48,5 MILLJ.

LAUFÁSVEGUR 17 102,2 FM.
101 REYKJAVÍK VERÐ: 57 M.

HÓLMGARÐUR 49 164,6 FM.
108 REYKJAVÍK VERÐ 59,9 M.

ÁSENDI 8 79 FM
108 REYKJAVÍK 37,4 M.

HRAFNHÓLAR 6-8 149,5 FM.
111 REYKJAVÍK 43,9 M.

SKÚLAGATA 40B 109,3 FM
101 REYKJAVÍK VERÐ: 41,9 M.

ÁLFABORGIR 9 67 FM
112 REYKJAVÍK 32,9 M.

VALLENGI 9 140,0 FM
112 REYKJAVÍK 46,6 M.

MARKLAND 10 85,7 FM
108 REYKJAVÍK 41,9 M.

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VOGATUNGA 35 122,3 FM
200 KÓPAVOGUR 55 M.

BORGARTÚN 30A 165,3 FM.
105 REYKJAVÍK 79 M.

Fallegt 122,3 fm 3ja herbergja parhús með bílskúr innst inn í botn-
langa við Vogatungu í Kópavogi. Hellulagt bílaplan og gangstétt 
með snjóbræðslu. Falleg lóð með verönd til suðurs og vesturs. 
Húsið er ætlað fyrir 60 ára og eldri.

Vorum að fá í sölu glæsilega 165,3 fm endaíbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi við Borgartún. Auk þess fylgir merkt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist m.a. í glæsilegar samliggjandi stofur, sólskála, 
eldhús, tvö herbergi, fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús 
og forstofu. Tvennar svalir. Inngangur í íbúðina er beint úr lyftu. 
Fallegt útsýni.

OPIÐ HÚS
Þriðjudaginn 9. jan
Milli 17:00 og 17:30

BREKKUGATA 15 - NÝTT PARHÚS 213 FM
210 GARÐABÆR 78 M.

HAÐALAND 12 309,3 FM
108 REYKJAVÍK  155 MILLJ.

Fallegt 213 fm 7 herbergja parhús í byggingu á tveimur hæðum 
með bílskúr á stórkostlegum útsýnisstað ofarlega í Urriðaholti 
Garðabæjar. Gengið er inn á efri hæð þar sem eru stofur og 
eldhús. Húsin afhendast nánast tilbúin til lokainnréttinga sam-
kvæmt skilalýsingu. Húsin verða fullbúin að utan og lóð gró-
fjöfnuð. Fyrstu húsin afhendast í janúar 2018.

HJARÐARHAGI 46 81,4 FM
107 REYKJAVÍK 40,5 MILLJ.

SAMTÚN 28 129,6 FM
105 REYKJAVÍK 58,6 M.

Rúmgóð og björt 81,4 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð á eftirsóttum 
stað við Hjarðarhaga. Svalir til suðausturs. Stutt er í alla helstu 
þjónustu s.s. verslun, sundlaug, skóla og leikskóla.

Samtals 129,6 fm hús með tveimur íbúðarhlutum og innréttuðu 
risi við Samtún í Reykjavík. Sér inngangur í báða eignarhluta.  
Selst eingöngu saman. Eignin er laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 8. jan
Milli 17:00 og 17:30

OPIÐ HÚS
Mánudaginn 8. jan
Milli 17:00 og 17:30

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKURSALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464 - gudlaugur@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
Sími 896 1168  - brynjar@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
Sími 899 1882 - thorarinn@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is    Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

3ja herbergja 78,2 fm íbúð á 2. hæð við Möðrufell í Reykjavík. 
Stofa og tvö herbergi. Gott útsýni til austurs og rúmgóðar svalir 
til vesturs. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 31 millj

.
Nánari upplýsingar:
Brynjar Þ. Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168

71.9 fm atvinnu/verslunarhúsnæði á einni hæð á góðum stað 
við Dalbraut 3 rétt við Kleppsveginn. Gott aðgengi og ágæt bíla-
stæði. Laust strax. Þarfnast lagfæringa. Verð 20 millj.

Nánari upplýsingar:
Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882. 

MÖÐRUFELL 5 78,2 FM.
111 REYKJAVÍK 31 M.

DALBRAUT 3 71.9 FM.
105 REYKJAVÍK  20 M.

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
Sími 824 9098 - hilmar@eignamidlun.is    

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Magnea S. Sverrisdóttir
MBA, löggiltur fasteignasali
Sími 861 8511 - magnea@eignamidlun.is

Fallegt og vel staðsett 309,3 fm einbýlishús med innbyggðum 
bíls kúr neðst í Fossvoginum. Húsið er teiknað af Helga og  
Vilhjálmi Hjálmarssonum arkitektum og var frá upphafi mjög til 
þess vandað. Innréttingar í húsinu eru einnig teiknaðar af þeim, í 
samvinnu við innanhúsarkitektinn Finn Fróðason. Húsið skiptist 
m.a. í stofur, borðstofu, fjögur herbergi og tvö baðherbergi.  
Arinn í stofu. Grunnskipulag hússins er mjög vel heppnað. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9093 - kjartan@eignamidlun.is
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Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

KYNNING Í DAG MÁNUDAG
8. janúar á skrifstofu Eignamiðlunar  
milli kl. 15:00 og 18:00

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast  
skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og Hverfisgötu  
verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta. 

G. Andri Guðlaugsson
Lögfræðingur, löggiltur fasteignasali
andri@eignamidlun.is
Sími 662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
824 9093

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Aðstoðarmaður fasteignasala
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.  
Auk þess eru tvær stórar penthouse íbúðir.  
Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.
Afhending áætluð í febrúar 2018.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

ÞÚ FINNUR EIGNINA HJÁ OKKUR
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson
lögg. fasteignasali

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali

Lauganesvegur 58 – Góð 3ja. 
Tvö svefnherbergi, stór stofa, eldhús í sér rými, 
baðherbergi með opnanlegu fagi og baðkari með 
sturtuhaus, sameiginlegt þvottahús í kjallara.  
Eignin hefur verið endurnýjuð á undanförnum 
árum m.a. eldhús, þakrennur, gluggar og gler,  
rafmagn o.fl. Góð eign á vinsælum stað.  
Opið hús á miðvikudag kl. 16:30 - 17:00.   
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, 896-2953.

Bæjarlind 7-9. Glæsilegar nýjar íbúðir.
Glæsilegar nýjar íbúðir í sérlega fallegu lyftuhúsi við 
Bæjarlind í Kópavogi, rétt við Smáralind. íbúðir eru 
frá 88,6 fm til 155,5 fm, 2ja til 4ra herbergja, stæði 
í bílageymslu fylgir hluta íbúða. Glæsilegt útsýni er 
frá sumum íbúðanna. Afhending vorið 2018.  
Verð frá 42,2 millj.   
Opið hús í dag milli 12:30 - 13:00.   
Gunnlaugur 617 5161. 

Miklabraut  - 2ja herbergja. Laus íbúð.
Töluvert endurnýjuð um 65 fm íbúð á 1. hæð.  
Íbúðin snýr að stærstum hluta frá Miklubraut í 
suður.  Rúmgott herbergi og björt suður stofa. 
Nýlegt eldhús og tæki. Íbúðin er laus strax.  Frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Vefarastræti - góð 4ra með stæði í bílageymslu. 
Vel skipulögð um 103 fm íbúð á 3. hæð í nýju 
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Íbúðin er með þrem góðum 
herbergjum og fallegri suðurstofu með útsýni. 
Fallegir horngluggar gefa henni skemmtilegan svip. 
Íbúðin er ný og án gólfefna. Fallegar innréttingar og 
skápar. Laus strax. Verð 44,9 millj.  
Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.   
Upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Hofteigur 52 - Falleg 3. herb. með sérinngangi
Vel skipulögð 80.6 fm íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. Tvö góð herbergi. Sameiginlegt þvottahús. 
Björt og falleg stofa með gluggum á þrjá vegu. 
Nýuppgert baðherbergi. Góður garður með mikla 
möguleika. Frábær eign í hjarta Laugardals. V. 37.9. 
Frekari upplýsingar veitir Hafdís Una 6998217

Drápuhlíð 7 -  4ra herb.
Einstök 4ra herbergja risíbúð í hlíðunum.   Þrjú 
svefnherbergi, stofa og góð geymsla ásamt sam-
eiginlegu þvottahúsi og hjólageymslu í kjallara.  
Parket á gólfi og flísalagt baðherbergi.   
V. 28,0 m.   
Opið hús á morgun kl 12:00 - 13:00.   
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Austurbrún 4  - 2ja herb.
Góð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með 
miklu útsýni til austurs, suðurs og vesturs.   Góðar 
suður svalir, lyfta húsvörður og góð sameign.   
Parket og flísar á gólfum, tengi fyrir þvottavél á 
baðherb.  V. 29,5 m.  
Opið hús í dag kl 17:00 -17:30.  
Uppl. veitir Bogi 6993444

Laugateigur 6 - Glæsileg 3ja. 
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 74 fm 3ja 
herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin sjálf hefur 
verið mikið endurnýjuð, m.a. nýtt baðherbergi, 
gólfefni, eldhús o.fl. og hefur húsið verið nýlega 
steinað, frárennsli endurnýjað, skipt um rafmagns-
töflu o.fl. Góð íbúð og frábær staðsetning.  
Opið hús í dag kl. 16:30-17:00.  
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, 896-2953.

Sundlaugavegur 14 – Falleg 4ra. 
Þrjú svefnherbergi, stofa með útgengi á suður 
svalir, stórt eldhús, baðherbergi með baðkari og 
opnanlegu fagi. Fallegur og skjólgóður garður í 
suður. Vel skipulögð íbúð á góðum stað, sjón er 
sögu ríkari. 
Opið hús á morgun, þriðjudag, kl. 16:30 - 17:00. 
Nánari uppl. veitir Brynjólfur, 896-2953.

Blikahjalli 4 - glæsilegt raðhús. opið hús. 
Stórglæsilegt um 240 fm raðhús í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið, sem er teiknað af Kjartani Sveins-
syni,  stendur neðst í botnlanga með fallegu útsýni. 
Í því eru fimm svefnherbergi og stórar bjartar 
stofur. Rúmgóður bílskur. Stór sólpallur. Almennt 
gott ástand. Verð 83,0 millj. Opið hús á morgun 
þriðjudag frá kl. 17:15 - 17:45.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
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Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Austurströnd 4 - útsýnisíbúð í lyftuhúsi  
- Stæði í bílageymslu
Opið hús mánudag 16:45 til 17:15 
Falleg og rúmgóð 
2ja herbergja 
íbúð á 4. hæð 
með glæsilegu 
útsýni og stæði 
í bílageymslu í 
lyftuhúsi á Selt-
jarnarnesi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, 
eldhús, borðstofu, stofu með útgengi á svalir og miklu útsýni, 
baðh. og svefnh.. Skápar í forstofu og svefnherbergi. Húsið 
hefur nýlega verið múrviðgert og málað, einnig var þakjárn 
endurnýjað. Auðvelt er að bæta við auka herb. í íbúðinni og 
hefur það verið gert í sambærilegum íbúðum á Austurströnd 
Íbúðinni fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu, einnig sér 
geymsla.  Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og alla 
helstu þjónustu. Verð 37,9 millj.

Oddeyrargata 12 - 600 Akureyri 
- Tvær íbúðir og skúr.
Fallegt og afar 
vel staðsett 
einbýlishús í 
neðri Brekkunni 
á Akureyri. Húsið 
er í 5 mínútna 
göngufæri við 
Ráðhústorgið 
og sundlaugina. 
Húsið er á 2 
fastanúmerum og er í dag nýtt sem 2 íbúðir. Húsið sjálft er 
samtals um 130 fm og skúr á lóð er 32fm. Sérinngangur er 
á efri hæðina, en inngangur á neðri hæðina er í gegnum 
sameign íbúðanna. Íbúðin á neðri hæðinni er með útgefið 
gistileyfi fyrir ferðamenn. Eignin hefur fengið gott viðhald og 
mikla endurnýjun að innan sem utan á undanförnum árum. 
Upplýsingar hjá Ingibjörgu Þórðardóttur löggiltum fasteigna-
sala s. 864-8800.  Verð 42,5 millj.

Lindarbraut 16 - 170 Seltjarnarnes 
- Sérinngangur og bílskúr
Falleg og rúmgóð 
íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi 
ásamt bílskúr í 
fjögurra íbúða húsi 
á Seltjarnarnesi. 
Eignin er samtals 
99,7 fm, þar af 
bílskúr 25,9 fm. 
Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, 
eldhús með þvottahúsi inn af, stóra stofu með útgengi á 
svalir og afgirtri timburverönd, baðherbergi og svefnher-
bergi. Bílskúr er í bílskúralengju við hlið hússins. Húsið var 
múrviðgert og málað 2016. Verð 44,9 millj.

Skeljagrandi 1 - 107 Reykjavík 
- Stæði í bílageymslu 
Falleg og vel 
skipulögð 2ja 
herbergja íbúð 
ásamt stæði í 
bílageymslu.
Íbúðin sjálf er 66 
fm, bílastæðið 
er skráð 28,3 fm. 
Þar að auki fylgir 
geymsla sem er 
ekki skráð í birta 
fermetratölu. Eignin skiptist í forstofu, rúmgóða stofu með 
útgengi á svalir, eldhús með hvítri innréttingu, svefnherbergi 
og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Verð 34, millj.

Friggjarbrunnur 5 - 113 Reykjavík 
- Lyftuhús.
Opið hús þriðjudaginn 9. janúar  
frá kl. 17:00 til 17:30
Glæsileg 4ra til 5 herbergja íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við 
Úlfarsárdalinn. Eignin skiptist í forstofu, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, 
baðherbergi, opið rými þar sem eldhús 
er opið við borðstofu og setustofu, útgengi á svalir úr setustofu. Þvottahús er inn 
af eldhúsi. Grantíborðplata í eldhúsi. Fataskápar í öllum herbergjum. Afar vönduð 
og vel skipulögð íbúð. Bílastæði í kjallara er rúmgott með sér geymslu þar við 
hliðina. Eignin er skráð 147,5 fm - þar af geymsla 12,5 fm.  
Verð 62,9 millj.

Bergstaðastræti 43a neðri sérhæð 
- 101 Reykjavík
Opið hús miðvikudaginn 10. janúar  
frá kl 16:45 til 17:15
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi í stein bakhúsi.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús semer 
opið við borðstofu, rúmgóða stofu, 
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari, og útgengi út á tim-
burverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi með innbyggðum fataskápum, 
einnig gengið þaðan út á sömu timburverönd ogúr baðherbergi.  
Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina, stutt í alla verslun, 
þjónustu og veitingahús. Verð 44,8 millj.

Garðatorg 2B - 210 Garðabær - nýtt lyftuhús 
- glæsilegt útsýni
Opið hús mánudaginn 8. janúar  
frá kl 16:45 til 17:15
Glæsileg 4ja herbergja íbúð með miklu 
útsýni í nýju húsi við Garðatorg.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol með 
fataskápum, setustofa/borðstofa opin 
við eldhús, útgengi á yfirbyggðar svalir 
úr eldhúsi, útgengi á stórar svalir úr stofu. Baðherbergi við hol og þvottahús þar 
við hliðina. Hjónaherbergi með sér baðherbergi inn af, rúmgott svefnherbergi, 
sjónvarpshol sem væri hægt að stúka af sem þriðja svefnherbergi. Sér bílastæði 
og geymsla í kjallara. Afar góð staðsetning, stutt í skóla, verslun og alla helstu 
þjónustu. Verð 79,5 millj.
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS þriðjudag 9. jan. kl. 17.00-17.30 

Kaldakinn 12    220 Hafnarfjörður 69.900.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús.Stór garður með 
heitum potti og veröndum úr harðviði. Búið að endurnýja  lagnir, 
rafmagn, þak, glugga og gler að mestu leyti og endursteina húsið. 
Aðkoma er falleg með stóru hellulögðu bílaplani. Að innan er 
nánast allt uppgert,  Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu og 
stofa og borðstofa eru með plankaparketi á gólfi. Baðherbergi eru 
2 og svefnherbergin 6. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 181,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:15-17:45

Garðatorg 4c     210 Garðabæ 59.900.000

*Eignin er  laus við kaupsamning* Glæsileg, björt og mjög 
rúmgóð  íbúð, auk stæði í bílageymslu í fallegu lyftuhúsi í 
miðbæ Garðabæjar.  Íbúðinni fylgja stórar svalir. Innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Trésmiðju GKS, granít er á borðum í eldhúsi, 
uppþvottavél fylgir með og einnig er mynddyrasími í íbúðinni. 
Gólfefni er harðparket og flísar. Íbúðin er staðsett í hjarta 
Garðabæjar og þjónusta í göngufæri.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 18:00-18.30 

Garðatorg 2a    210 Garðabæ 54.900.000

*Eignin er laus við kaupsamning* Glæsileg og björt 3ja herbergja 
íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Um er að 
ræða eign í Garðatorgi 2A sem er skráð skv F.M.R 100,3 fm og 
þar af er 7,3fm geymsla í sameign. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin er með stórum gluggum sem gerir hana eins-
taklega bjarta. Sérsmíðaðar innréttingar og skápar eru í íbúðinni 
frá Trésmiðju GKS. Frábær staðsetning þar sem þjónusta er  í 
göngufæri.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 100,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUUN S. 820-2222 

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr á frábærum stað á Selfossi. Um er að 
ræða eign sem er skráð 161,6fm og þar af er bílskúrinn 41,8 fm. Stór verönd með 
skjólveggjum og heitum potti er í garðinum. Eldhúsið er með hvítri snyrtilegri innrét-
tingu, salerni eru tvö og á aðalbaðherbergi er bæði baðkar og sturta. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 161,6 m2

Laufhagi 20     800 Selfoss 39.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:30-18:00

Þrastarás 16    221 Hafnarfirði 38.300.000

Falleg og vel skipulögð íbúð með sérinngangi á jarðhæð með sólpalli í suður. 2 
góð svefnherbergi, opin stofa/eldhús, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, 
þvottahús inn í íbúð.  Frábær staðsetning í Áslandinu þaðan sem stutt er í skóla 
og leikskóla. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 86,6 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 18:30-19:00

Grettisgata 83    101 Reykjavík 59.900.000

Tvær íbúðir - ein skráning! Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
auk 2ja herb. íbúðar í kjallara. Stutt í skóla og sund og alla þjónustu í miðbænum. 
Aðalíbúð skiptist í eldhús, stofu, 3 svefnherb. og endurnýjað baðherberb. Kjal-
laraíbúðin er með eldhúsaðstöðu í stofu, svefnherb., baðherberg. og geymslu m/
glugga. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     Stærð: 146,3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl. 12.30-13.00

Blikanes 7    210 Garðabæ 145.000.000

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum 
bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi. Einstaklega fallegur og vel 
hann-aður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti 
og útisturtu. Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni. Rafmagnstafla 
endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. 

Efri hæð: Hjónaherb. með fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjón-
varpsherb. ,gestasalerni og baðherb., stofa með gólfsíðum 
gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús ásamt þvottahúsi 
-útgengi. 

Neðri hæð-sérinngangur: Tvö svefnherb, stórt stofurými, bað-
herb. og tvær geymslur. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:30-18:00.

Vefarastræti 11    270 Mosfellsbær 49.900.000

Glæsileg fullbúin 4ra herbergja íbúð með gólfefnum í nýju lyftuhúsi, íbúðin er 
laus til afhendingar við kaupsamning. Íbúðinni fylgir sérmerkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eldhús er með vandaðri hvítri innréttingu og tækjum frá AEG. Fallegt 
flísalagt baðherbergi og 2 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum, geymsla 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 112,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan kl.17:30-18:00

Skipasund 52    104 Reykjavík 49.900.000

Um er að ræða 4ra herbergja sérhæð með sér inngangi á jarðhæð. 
Komið er inn í forstofu með flísar á gólfi. Hol/gangur með plastparketi 
á gólfi. 3 svefnherbergi, öll rúmgóð og með góðum gluggum. Aðalrými 
sem er stofa með útgengi út í garð, út á steypta verönd. Opið er úr 
aðalrými í eldhúsið sem er með góðri innréttingu, uppþvottavél sem 
fylgir og rými fyrir ísskáp og þvottavél. Borðkrókur við glugga. Gott 
baðherbergi með opnanlegu fagi á glugga, með baðkari og sturtu 
aðstöðu. Stutt í alla almenna þjónustu og skóla.
     
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4     Stærð: 91,6 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl:17.30-18.00

Stóragerði 30    108 Reykjavík 42.700.000

Björt, mikið endurnýjuð og sérlega rúmgóð 4ra herbergja íbúð á eftirsóttum 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á 3.hæð. Nýlegt eikarparket er á allri 
eigninni nema á votrýmum. Eldhúsið er stórglæsilegt og nýlega endurnýjað með 
sérsmíðaðri innréttingu. Baðherbergið er einnig endurnýjað. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 101,9 m2        Bílskúrsréttur  

Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. 
Mikið útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum 
íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútíma-
legt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR
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OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl.18:30-19:00

Þóroddarkot 8    225 Garðabæ 98.500.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðri hornlóð í botnlanga. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús sem skiptist í forstofu, eldhús, aðalrými 
með borðstofu, stofu og sjónvarpsholi, þvottaherbergi, gestasalerni, 4 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, og rúmgóðum bílskúr, 32,1fm. Falleg 
gólfefni, flísar og parket í húsinu. Hurðar og innréttingar úr kisjuberjavið. 
Vönduð tæki í eldhúsi, gaseldavél og ofn. Í aðalrými er hátt til lofts og 
innfeld halogen lýsing og fallegur arin. Útgengt út í garð á mörgum 
stöðum úr húsinu, timburverönd að hluta og fallegur garður í góðri 
rækt. Stór eignalóð, 1.039,5fm. Afgirtu pallur með dúkkuhúsi, rólum 
og sandkassa.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 253 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl.17:30-18:00

Garðatorg 6 - íb306   210 Garðabæ 74.900.000

Ný 3ja herb. endaíbúð á þriðju og efstu hæð með aukinni lofthæð, í lyftuhúsi 
með bílastæði í bílakjallara. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna utan gólfefna 
í votrýmum sem er flísalagt. K-gler í allri íbúðinni. Stórir og bjarti gluggar, 
aukin lofthæð. Mikið útsýni til suðurs og suð-vestur með útgengi út á 5,2fm 
suð-vestur svalir. Allar innréttingar og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt 
innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá AEG. Gert er ráð fyrir tengi fyrir 
uppþvottavél í eldhús-innréttingu. Blöndunartæki í eldhúsi og öll hrein-
lætistæki eru frá Grohe. Mynddyrasími er í hverri íbúð. Bílgeymsluhurð er 
með fjarstýrðum opnurum, komið er inní bílakjallara úr bílastæðihúsi miðbæ 
Garðabæjar. Sorpgeymsla er innan bílageymslu í kjallara. Stutt í alla almenna 
þjónustu, verslanir ofl. í miðbæ Garðabæjar.    
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

Allir velkomnir!

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl 17.00-17.30

Ljósaland 7    108 Reykjavík

Verð: 88.900.000

Bjart og fallegt endaraðhús á skjólsælum og fallegum stað neðarlega í Fossvoginum. Eignin 
er samtals 223,1 fm að stærð, íbúðin er 199,1 fm og sérstæður bílskúr 24 fm. Gróinn og fallegur 
garður með veröndum og skjólveggjum. Húsið skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, sammliggjandi borðstofu og stofu og bílskúr. 
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 223 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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OPIÐ HÚS þriðjudag 9. jan. kl. 17.00-17.30 

Kaldakinn 12    220 Hafnarfjörður 69.900.000

Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishús.Stór garður með 
heitum potti og veröndum úr harðviði. Búið að endurnýja  lagnir, 
rafmagn, þak, glugga og gler að mestu leyti og endursteina húsið. 
Aðkoma er falleg með stóru hellulögðu bílaplani. Að innan er 
nánast allt uppgert,  Eldhús er með endurnýjaðri innréttingu og 
stofa og borðstofa eru með plankaparketi á gólfi. Baðherbergi eru 
2 og svefnherbergin 6. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 181,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:15-17:45

Garðatorg 4c     210 Garðabæ 59.900.000

*Eignin er  laus við kaupsamning* Glæsileg, björt og mjög 
rúmgóð  íbúð, auk stæði í bílageymslu í fallegu lyftuhúsi í 
miðbæ Garðabæjar.  Íbúðinni fylgja stórar svalir. Innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Trésmiðju GKS, granít er á borðum í eldhúsi, 
uppþvottavél fylgir með og einnig er mynddyrasími í íbúðinni. 
Gólfefni er harðparket og flísar. Íbúðin er staðsett í hjarta 
Garðabæjar og þjónusta í göngufæri.   

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 108,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 18:00-18.30 

Garðatorg 2a    210 Garðabæ 54.900.000

*Eignin er laus við kaupsamning* Glæsileg og björt 3ja herbergja 
íbúð á annari hæð í góðu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Um er að 
ræða eign í Garðatorgi 2A sem er skráð skv F.M.R 100,3 fm og 
þar af er 7,3fm geymsla í sameign. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin er með stórum gluggum sem gerir hana eins-
taklega bjarta. Sérsmíðaðar innréttingar og skápar eru í íbúðinni 
frá Trésmiðju GKS. Frábær staðsetning þar sem þjónusta er  í 
göngufæri.    

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 100,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUUN S. 820-2222 

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr á frábærum stað á Selfossi. Um er að 
ræða eign sem er skráð 161,6fm og þar af er bílskúrinn 41,8 fm. Stór verönd með 
skjólveggjum og heitum potti er í garðinum. Eldhúsið er með hvítri snyrtilegri innrét-
tingu, salerni eru tvö og á aðalbaðherbergi er bæði baðkar og sturta. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 161,6 m2

Laufhagi 20     800 Selfoss 39.800.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:30-18:00

Þrastarás 16    221 Hafnarfirði 38.300.000

Falleg og vel skipulögð íbúð með sérinngangi á jarðhæð með sólpalli í suður. 2 
góð svefnherbergi, opin stofa/eldhús, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, 
þvottahús inn í íbúð.  Frábær staðsetning í Áslandinu þaðan sem stutt er í skóla 
og leikskóla. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 3     Stærð: 86,6 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 18:30-19:00

Grettisgata 83    101 Reykjavík 59.900.000

Tvær íbúðir - ein skráning! Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
auk 2ja herb. íbúðar í kjallara. Stutt í skóla og sund og alla þjónustu í miðbænum. 
Aðalíbúð skiptist í eldhús, stofu, 3 svefnherb. og endurnýjað baðherberb. Kjal-
laraíbúðin er með eldhúsaðstöðu í stofu, svefnherb., baðherberg. og geymslu m/
glugga. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 6     Stærð: 146,3 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl. 12.30-13.00

Blikanes 7    210 Garðabæ 145.000.000

Vel skipulagt fjölskylduhús á tveimur hæðum og með tvöföldum 
bílskúr við sjávarsíðuna á Arnarnesi. Einstaklega fallegur og vel 
hann-aður garður af Stanislas Bohic frá 2006 með heitum potti 
og útisturtu. Nýyfirfarið lofthitunarkerfið í eigninni. Rafmagnstafla 
endurnýjuð og endurnýjað járn á þaki. 

Efri hæð: Hjónaherb. með fataherb. innaf, 2 svefnherb., sjón-
varpsherb. ,gestasalerni og baðherb., stofa með gólfsíðum 
gluggum, borðstofa og rúmgott eldhús ásamt þvottahúsi 
-útgengi. 

Neðri hæð-sérinngangur: Tvö svefnherb, stórt stofurými, bað-
herb. og tvær geymslur. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 8     Stærð: 376,5 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl. 17:30-18:00.

Vefarastræti 11    270 Mosfellsbær 49.900.000

Glæsileg fullbúin 4ra herbergja íbúð með gólfefnum í nýju lyftuhúsi, íbúðin er 
laus til afhendingar við kaupsamning. Íbúðinni fylgir sérmerkt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Eldhús er með vandaðri hvítri innréttingu og tækjum frá AEG. Fallegt 
flísalagt baðherbergi og 2 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum, geymsla 
innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 112,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan kl.17:30-18:00

Skipasund 52    104 Reykjavík 49.900.000

Um er að ræða 4ra herbergja sérhæð með sér inngangi á jarðhæð. 
Komið er inn í forstofu með flísar á gólfi. Hol/gangur með plastparketi 
á gólfi. 3 svefnherbergi, öll rúmgóð og með góðum gluggum. Aðalrými 
sem er stofa með útgengi út í garð, út á steypta verönd. Opið er úr 
aðalrými í eldhúsið sem er með góðri innréttingu, uppþvottavél sem 
fylgir og rými fyrir ísskáp og þvottavél. Borðkrókur við glugga. Gott 
baðherbergi með opnanlegu fagi á glugga, með baðkari og sturtu 
aðstöðu. Stutt í alla almenna þjónustu og skóla.
     
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4     Stærð: 91,6 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl:17.30-18.00

Stóragerði 30    108 Reykjavík 42.700.000

Björt, mikið endurnýjuð og sérlega rúmgóð 4ra herbergja íbúð á eftirsóttum 
stað miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á 3.hæð. Nýlegt eikarparket er á allri 
eigninni nema á votrýmum. Eldhúsið er stórglæsilegt og nýlega endurnýjað með 
sérsmíðaðri innréttingu. Baðherbergið er einnig endurnýjað. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 101,9 m2        Bílskúrsréttur  

Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. 
Mikið útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum 
íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútíma-
legt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

520 9595
Fyrstu íbúðir 

verða afhentar
sumarið 2018

Kynning á íbúðum verður á 
skrifstofu Fasteignasölunni TORG, 

Garðatorgi 5

MÁN. 8. JANÚAR 
KL.16:00-17:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl.18:30-19:00

Þóroddarkot 8    225 Garðabæ 98.500.000

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á góðri hornlóð í botnlanga. Um er 
að ræða fallegt fjölskylduhús sem skiptist í forstofu, eldhús, aðalrými 
með borðstofu, stofu og sjónvarpsholi, þvottaherbergi, gestasalerni, 4 
svefnherbergi, aðalbaðherbergi, og rúmgóðum bílskúr, 32,1fm. Falleg 
gólfefni, flísar og parket í húsinu. Hurðar og innréttingar úr kisjuberjavið. 
Vönduð tæki í eldhúsi, gaseldavél og ofn. Í aðalrými er hátt til lofts og 
innfeld halogen lýsing og fallegur arin. Útgengt út í garð á mörgum 
stöðum úr húsinu, timburverönd að hluta og fallegur garður í góðri 
rækt. Stór eignalóð, 1.039,5fm. Afgirtu pallur með dúkkuhúsi, rólum 
og sandkassa.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 253 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9. jan. kl.17:30-18:00

Garðatorg 6 - íb306   210 Garðabæ 74.900.000

Ný 3ja herb. endaíbúð á þriðju og efstu hæð með aukinni lofthæð, í lyftuhúsi 
með bílastæði í bílakjallara. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna utan gólfefna 
í votrýmum sem er flísalagt. K-gler í allri íbúðinni. Stórir og bjarti gluggar, 
aukin lofthæð. Mikið útsýni til suðurs og suð-vestur með útgengi út á 5,2fm 
suð-vestur svalir. Allar innréttingar og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt 
innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá AEG. Gert er ráð fyrir tengi fyrir 
uppþvottavél í eldhús-innréttingu. Blöndunartæki í eldhúsi og öll hrein-
lætistæki eru frá Grohe. Mynddyrasími er í hverri íbúð. Bílgeymsluhurð er 
með fjarstýrðum opnurum, komið er inní bílakjallara úr bílastæðihúsi miðbæ 
Garðabæjar. Sorpgeymsla er innan bílageymslu í kjallara. Stutt í alla almenna 
þjónustu, verslanir ofl. í miðbæ Garðabæjar.    
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 121,1 m2

Allir velkomnir!

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. jan. kl 17.00-17.30

Ljósaland 7    108 Reykjavík

Verð: 88.900.000

Bjart og fallegt endaraðhús á skjólsælum og fallegum stað neðarlega í Fossvoginum. Eignin 
er samtals 223,1 fm að stærð, íbúðin er 199,1 fm og sérstæður bílskúr 24 fm. Gróinn og fallegur 
garður með veröndum og skjólveggjum. Húsið skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, sammliggjandi borðstofu og stofu og bílskúr. 
     
Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580

Herbergi: 6     Stærð: 223 m2      

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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Jón Gunnar
Sölufulltrúi

848 7099

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Bollagarðar Seltjn., einbýli.

Stórglæsilegt og frábærlega staðsett mikið 
endurnýjað einbýlishús með innbyggðum bílskúr. 
Fjögur herbergi og möguleiki á einu að auki. Verönd 
með heitum potti.  Arinn í stofu og fallegt útsýni. 

Verð 109 millj. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skegg-
jason fasteignasali, asmundur@hofdi.is Gsm 895 
3000.- 

Langagerði Rvk., einbýli með stórum bílsk.

Einbýlishús sem er hæð og ris, ásamt bílskúr við 
Langagerði í Reykjavík. Húsið er skráð 129,8 fm. og 
bílskúr 40 fm., alls skráð 169,8 fm. skv. Þjóðskrá. 
Húsið er steinhús byggt árið 1956. Bílskúr er byg-
gður úr holsteini árið 1959.  Húsið skiptist m.a. í 5 
herbergi og stofur. Útg. úr stofu í suður garð.
  
Verð kr. 72,9 millj.  

Uppl. veitir Runólfur viðsk.fr. lögg. fast. á Höfða s. 
892 7798. 

Brekkutún Kóp., einbýli

Fallegt einbýli á þremur hæðum með innb. bílskúr á 
eftirsóttum og rólegum stað í Kópavogi, með útsýni. 
Samkvæmt skráningu Þjóðskrár er birt flatarmál 
eignarinnar 263,6 fm. Mögulegt að útbúa litla íbúð 
á neðstu hæð. 

Verð kr.  92 millj.    

Allar nánari uppl. veitir: Jóhann Friðgeir á Höfða, 
GSM: 896-3038  e-mail: johann@hofdi.is

Langholtsvegur 78, einbýli í Laugarási

Fallegt og vel staðsett 328 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið er 
teiknað af Mannfreð Vilhjálmssyni. Húsið er vel 
staðsett við Laugarásinn á stórri lóð. Möguleiki 
á sér íbúð á neðri hæð.  Eignin er til afhendin-
gar fljótlega. 

Verð 119,5 millj.   

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali, asmundur@hofdi.is, 
Gsm 895 3000.

    

ferm. ferm.ferm. ferm.

herb. herb.herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                          8.210.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       208.938 kr.

Búseturéttur:                          10.319.817 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       246.107 kr.

Búseturéttur:                            3.998.850 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       131.361 kr.

Búseturéttur:                            4.368.943  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        164.672 kr.

Mögulegt lán: 2.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 1. mar. ´18 

Mögulegt lán: 5.159.900 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan feb ´18 

Mögulegt lán: 1.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 9. feb. ´18  

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Reykjavík - Kópavogur - Mosfellsbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Umsóknarfrestur: til kl 16:00 
þann 16. janúar  
 

Úthlutun kl 12:00 þann 17. janúar

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI ENDURSÖLUÍBÚÐIR UPPLÝSINGAR

AUSTURKÓR 88  ·  203 KÓP   ÞVERHOLT 21  ·  105 RVKLAUGAVEGUR 137  ·  105 RVK ÞVERHOLT 13 ·  270 MOS

BYGGT 2013

BYGGT 2013115,2 10952,2 82.6

4ra 3ja2ja 3ja

201 206202 201

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 520 5788 

BYGGT 2017

Tjarnabraut 24,  
260 Reykjanesbær

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

122,2 m², atvinnuhúsnæði ásamt rekstri. Góður verslunar/söluturn á einni 
hæð sem selur grillmat af ýmsum toga, sælgæti, ís og ýmsar nauðsynja- 
vörur. Verslunin er björt og snyrtileg. Bílalúga. Góð aðskoma er að eigninni, 
malbikað plan og næg bílastæði. Til sölu er reksturinn ásamt húsnæðinu, 
innréttingum og tækjum.

SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU NOKKUR STÖK  

SKRIFSTOFUHERB. Á BESTA STAÐ. 
GÓÐ SAMEIGN, NÆG BÍLASTÆÐI.

Uppl. í 822-4850 eða haukur@fastis.is



Bílar 
Farartæki

FRÁBÆRT VERÐ !
 VOLVO S80 D2.Árg.2014, ek.109.þús 
km,dísel,sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.247528. Á staðnum.5621717.

FLOTT VERÐ !
 VOLVO V60 D2. Árg.2015,ek.129.þús 
km, dísel,sjálfskiptur.Verð 2.890.000. 
Rnr.247527,á staðnum.562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 Hjólbarðar

Nýju SaiLuN dEkkiN Á 
FRÁBÆRu VERÐi.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

Vy-þRiF EhF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

 Húsaviðhald

NuLL
Smiður getur bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 832-1515

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

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

kaupuM guLL -  
jÓN & ÓSkaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 4
9

4
4

#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á ÍslandiSavS

SMÁAUGLÝSINGAR  3 M Á N U DAG U R     8 .  JA N úA R  2 0 1 8 512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Heimilið

 Barnavörur

Vagnstykki + kerrustykki 
+ skiptitaska

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Góð 2ja herb, 60fm íbúð til leigu í 
112 Rvk. Uppl. í s. 849 7046

 Geymsluhúsnæði

geyMsLur.is 
 síMi 555-3464

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

www.geyMsLaeitt.is 
 Fyrsti MÁnuÐur Frír

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

Atvinna

 Atvinna í boði

íbúÐahóteL í 101 
reykjaVík

óskar eftir þernum í hlutastarf, 
tilvalið fyrir skólafólk. Umsóknir 

sendist á jobs@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 Reykjavík 
seeks part time housekeepers. 

Please send applications to  
jobs@apartmentk.is

íbúÐahóteL í 101 
reykjaVík

óskar eftir starfskrafti í móttöku, 
um er að ræða næturvaktir. 
Góð enskukunnátta og rík 

þjónustulund skilyrði. Umsóknir 
sendist á jobs@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik is looking for a Night 

Receptionist. Fluent english and 
good customer service skills are 

required. Please send applications 
to jobs@apartmentk.is

traiLer bíLstjóra Vant
Silfri ehf óskar eftir trukkabílstjóra. 
Uppl. gefur Gunnar í s, 894 9690

 Atvinna óskast

sMiÐir Og aÐrir 
VerkaMenn

Höfum og getum útvegað smiði 
og aðra verkamenn sem geta 

hafið störf innan skamms. 

Nánari upplýsingar í síma 551 
5000 og proventus@proventus.is

MÁLarar.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
öll almenn málningarstörf. Tilboð 
eða tímavinnna. S. 771-9031

Tálknafjörður

Aðalskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst 
tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

Breyting á Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 
2006-2018 þéttbýlisuppdráttur

Um er að ræða breytingu á landnotkun á jaðarsvæðum í þéttbýli 
Tálknafjarðar. Hlíðar ofan byggðar, lækjarfarvegir, gil, árbakkar, 
fjörur og strandsvæði eru skilgreind sem opið svæði til sérstakra 
nota í staðinn fyrir óbyggð svæði. Mörk þéttbýlis eru einnig 
stækkuð til austurs. Fyrirhuguð er einnig stækkun hafnarsvæðis á 
Tálknafirði en aukin umsvif vegna fiskeldis og aukin eftirspurn eftir 
lóðum á hafnarsvæði kalla á stækkun hafnarsvæðisins og aukna 
landfyllingu. Tillaga að deiliskipulagi er auglýst með aðalskipulags-
breytingunni.

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst 
skipulagslýsing að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

Breyting á Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 
2006-2018 -Dunhagi

Breytingin felur í sér breytta landnotkun á þéttbýlisuppdrætti við 
skólasvæði Tálknafjarðar þar sem landnotkun verður breytt frá 
svæði fyrir þjónustustofnun og opnu svæði til sérstakra nota yfir í 
svæði fyrir verslun og þjónustu.

Deiliskipulag
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst 
tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlun:

Um er að ræða deiliskipulag flóðvarnargarðs í Tunguhlíð og íbúðar-
hverfis ofan Strandgötu. Deiliskipulagssvæðið er samtals 18 ha. 
Breyting á aðalskipulagi er auglýst samhliða.

Breytingartillagan og deiliskipulagstillagan verða til sýnis á skrif- 
stofu Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum 
8. janúar til 19. febrúar 2018 og aðalskipulagsbreytingin einnig hjá 
Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík. Tillögurnar eru einnig 
til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kost- 
ur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 23. mars 2015.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, Miðtún 
1, 460 Tálknafirði.

Skipulagslýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu fyrir Dunhaga er 
í kynningu frá 8. janúar 22. janúar 2018 og er hægt að skila inn 
ábendingum og athugasemdum til sveitarfélagsins til lok dags þann 
22. janúar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Virðingarfyllst
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

+354 695 8905
elin@midborg.is

Sléttahraun – 34,9 m

○ 3ja herbergja
○ Skráð skv. Þjóðskrá 

99,1 fm
○ 2 svefnherbergi

○ 4. hæð (efsta)
○ Suðursvalir
○ Þvottahús innan íbúðar
○ Laus við kaupsamning

TilkynningarFasteignir

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Brottrekstrarhrina í ensku úrvalsdeildinni
Þegar tímabilið er rétt rúmlega hálfnað hafa sjö knattspyrnustjórar í ensku úrvalsdeildinni verið látnir taka pokann sinn. Sá fyrsti, Frank de Boer, var rekinn eftir aðeins 
fjóra deildarleiki við stjórnvölinn hjá Crystal Palace og í fyrradag bættist Mark Hughes í hóp brottrekinna stjóra. Banabiti hans var tap Stoke fyrir D-deildarliði Coventry.

Eftir mikla rekistefnu var Sam 
Allardyce ráðinn til Everton, rúmum 
mánuði eftir að Koeman var rekinn. 
Stóri Sam hefur stoppað í götin í 
varnarleik Everton sem er komið 
upp í 9. sæti deildarinnar.

Slaven Bilic var rekinn frá West 
Ham 6. nóvember og daginn eftir 
var David Moyes ráðinn í hans stað. 
Bilic gerði fína hluti á sínu fyrsta 
tímabili hjá West Ham en var senni-
lega heppinn að fá að halda starfinu 
jafn lengi og raun bar vitni eftir slakt 
gengi í fyrra

Moyes hefur rétt West Ham-skút-
una af þótt sigrarnir séu aðeins þrír í 
12 leikjum undir hans stjórn. Hamr-
arnir eru þó komnir upp úr fallsæti.

Tony Pulis fékk sparkið hjá West 
Brom 20. nóvember eftir 10 leiki í 
röð án sigurs. Alan Pardew tók við 
starfi Pulis. West Brom bíður enn 
eftir fyrsta deildarsigrinum undir 
hans stjórn. Þrátt fyrir að West Brom 
hafi ekki unnið leik síðan 19. ágúst, í 
2. umferð, er liðið bara fjórum stig-
um frá öruggu sæti í ensku úrvals-
deildinni.

Fjórum dögum fyrir jól var Paul 
Clement látinn fara frá Swansea 
City, eftir innan við ár í starfi. Undir 
stjórn Clements björguðu Svanirnir 
sér frá falli á síðasta tímabili. Í sumar 
leituðu Gylfi Þór Sigurðsson og 
Fernando Llorente á önnur mið og 
þar fór sóknarleikur Swansea á einu 
bretti. Liðið hefur aðeins skorað 13 
mörk í 22 deildarleikjum í vetur.

Portúgalinn Carlos Carvalhal var 
rekinn frá B-deildarliði Sheffield 
Wednesday á aðfangadag en fjór-
um dögum seinna var hann ráðinn 
stjóri Swansea. Carvalhal er fjórði 
stjóri Swansea á síðustu tveimur 
árum.

Ekki er loku fyrir það skotið að 
áttundi stjórinn verði látinn taka 
pokann á næstunni. Mauricio Pel-
legrino, stjóri Southampton, situr í 
heitu sæti. Lítil ánægja er með störf 
hans en stuðningsmenn Southamp-
ton bauluðu á liðið í 0-1 sigri á Ful-
ham á laugardaginn. Dýrlingarnir 
eru í 17. sæti ensku úrvalsdeildar-
innar og í fallbaráttu eins og staðan 
er núna. ingvithor@frettabladid.is

Deildin hefur verið 
í forgangi hjá okkur 

og það gæti verið blessun í 
dulargervi að við höfum 
dottið út.

Mark Hughes

Mark Hughes var fjórði 
langlífasti knattspyrnustjór-
inn í ensku úrvalsdeildinni. 
Hann tók við Stoke sumarið 
2013 og stýrði liðinu í alls 
200 leikjum.

Nýjast
Domino’s-deild karla

Í dag
Domino’s deild karla 
19.15 Njarðvík - Þór Þ. 

Ármúla 4-6, Reykjavík 
511 2777   | sala@betribilakaup.is

Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu í 511 2777

2017 Kia Optima Phev

2017 Mitsubishi Outlander Arctic Phev

2017 Nissan Leaf Tekna+ 

Fullkominn fyrir íslenskar aðstæður - 4X4
Apple Carplay/Android Auto

Eini tengitvinn bíllinn sem er með hraðhleðslu
360° myndavélakerfi  

Verð 4.430.000 kr.

Er á staðnum
 Vertu velkominn í reynsluakstur!

30 Kwh rafhlaða
250 km á hleðslunni

Verð 3.565.000 kr.

Glæsilegur og mjög vel útbúinn
Harman/Kardon hljóðkerfi

Plug-In Hybrid
Hraðastillir með aðlögun

Verð 3.790.000 kr.

facebook.com/betribilakaup 

 
KR - Stjarnan 85-70 
Stigahæstir: Kristófer Acox 28/12 fráköst, 
Brynjar Þór Björnsson 14, Darri Hilmarsson 
12 - Collin Pryor 22/10 fráköst, Arnþór Freyr 
Guðmundsson 11, Hlynur Bæringsson 10. 
 
Höttur - ÍR 74-90 
Stigahæstir: Kelvin Lewis 29, Mirko 
Stefán Vrijevic 17/14 fráköst - Matthías Orri 
Sigurðarson 19, Ryan Taylor 17/10 fráköst, 
Sveinbjörn Claessen 15, Danero Thomas 13. 
 
Tindastóll - Valur 103-67 
Stigahæstir: Antonio Hester 25, Sigtryggur 
Arnar Björnsson 15, Brandon Garrett 14/8 
fráköst, Helgi Margeirsson 12 - Gunnar Ingi 
Harðason 26, Oddur Birnir Pétursson 9. 
 
Keflavík - Þór Ak. 98-100 
Stigahæstir: Dominique Elliott 29/11 frá-
köst, Hörður Axel Vilhjálmsson 18/10 stoðs. 
- Ingvi Rafn Ingvarsson 20, Hilmar Smári 
Henningsson 18, Sindri Davíðsson 16. 
 
Haukar - Grindavík 90-78 
Stigahæstir: Kári Jónsson 30, Breki Gylfa-
son 16, Finnur Atli Magnússon 10/7 fráköst 
- Dagur Kár Jónsson 20/8 stoðs., Sigurður 
Þorsteinsson 16/14 fráköst. 

Efri
Haukar 20
KR 20
ÍR 20
Tindastóll 18
Keflavík 14
Njarðvík 14 

Neðri 
Grindavík 14
Stjarnan 12
Þór Þ. 8
Valur 8
Þór Ak. 6
Höttur 0

Domino’s-deild kvenna

 
Snæfell - Keflavík 53-80 
Stigahæstar: Kristen McCarthy 23/12 frá-
köst, Rebekka Rán Karlsdóttir 9 - Brittanny 
Dinkins 27/7 fráköst/11 stoðsendingar, 
Erna Hákonardóttir 14. 
 
Valur - Breiðablik 85-52 
Stigahæstar: Aalyah Whiteside 19, Ásta 
Júlía Grímsdóttir 16, Guðbjörg Sverrisdóttir 
13/10 fráköst/9 stoðs. - Ivory Crawford 
18/10 fráköst, Sóllilja Bjarnadóttir 12. 
 
Njarðvík - Skallagrím. 61-76 
Stigahæstar: Shalonda Winton 34/15 frá-
köst - Carmen Tyson-Thomas 25/12 fráköst, 
Ziomora Esket Morrison 18/11 fráköst, 
Jóhanna Björk Sveinsdóttir 9/7 fráköst. 
 
Haukar - Stjarnan 82-76 
Stigahæstar: Cherise Daniel 28/12 fráköst, 
Rósa Björk Pétursdóttir 16, Ragnheiður 
Björk Einarsdóttir 14 -Danielle Rodriguez 
32/13 stoðs., Bríet Sif Hinriksdóttir 19. 

Efri
Valur 24
Haukar 20
Keflavík 20
Stjarnan 16

Neðri 
Breiðablik 16
Skallagrímur 14
Snæfell 10
Njarðvík 0

West Brom
Tony  
Pulis 

20. nóvember 2017

Swansea
Paul 

ClemenT 
20. desember 2017

Stoke City
mark 

HugHes 
6. janúar 2018

KoMinn TiL BArCELonA 
Brasilíumaðurinn Philippe 
Coutinho er genginn í raðir Barce-
lona frá Liverpool. Greint var frá 
félagaskiptunum á laugardaginn 
og í dag verður Coutinho kynntur 
til leiks hjá Barcelona. Kaupverðið 
er 142 milljónir punda sem gerir 
Cout inho að næstdýrasta leik-
manni allra tíma á eftir landa hans, 
neymar. Coutinho gekk í raðir 
Liverpool í árs-
byrjun 2013 og lék 
yfir 200 leiki og 
skoraði 54 mörk 
fyrir liðið. Barce-
lona reyndi 
að kaupa 
brasilíska 
landsliðs-
mann-
inn 
síðasta 
sumar 
en það 
tókst ekki 
fyrr en 
nú.
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Yndislegur eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir okkar, tengdafaðir,  

afi og sonur, 
Haraldur Ragnarsson

húsasmíðameistari, 
Gauksási 49, Hafnarfirði,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
miðvikudaginn 3. janúar. Útförin verður auglýst síðar. 

Kristín Þóra Sigurðardóttir
Árni Mar Haraldsson Ágústa Sigurlaug Guðjónsd.
Ívar Örn Haraldsson Lára Björk Bragadóttir
Sigurður Ragnar Haraldsson Margrét Eva Einarsdóttir
Arnór Gauti Haraldsson Vífill Harðarson
Salóme Kristín Haraldsdóttir 

barnabörn 
Bjarney Gréta Sigurðardóttir 

Ástkær móðir,  
tengdamóðir og amma,

Hólmfríður Benediktsdóttir
frá Garði í Aðaldal, 

síðar til heimilis á Barðaströnd 8, 
Seltjarnarnesi,

lést 2. janúar 2018 á Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili. 
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju  

föstudaginn 12. janúar kl. 11.00 fyrir hádegi.

Magnús Benedikt Guðjónsson Ólöf Jóna Jónsdóttir
Ása Hrönn og Hólmfríður Inga

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

Einar Vigfússon 
Keilusíðu 3a, 

lést á Þorláksmessu 23. desember. 
Útför fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent  
á Alzheimersamtökin.

Ásta Svanhvít Þórðardóttir,
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

TÍMAMÓT Læknafélag Íslands var stofnað 
árið 1918 og verður 100 ára núna í janú-
ar. Í nýjasta tölublaði Læknablaðsins er 
stofnun félagsins gerð góð skil. Einnig 
er fjallað um þema afmælisársins sem 
er Læknirinn og umhverfið. Bæði er þá 
vísað til umhverfis læknisins sjálfs og til 
umhverfisins og breytinga á því vegna 
hlýnunar jarðar.

Vegleg dagskrá verður allt árið um 
kring en þar má nefna sem dæmi Lista-
smiðjur lækna í febrúar, flugukastsnám-
skeið í mars og fjallgöngu með FÍFL, eða 
Félagi fjallalækna í september.

„Við erum að reyna að efla félags-
andann hjá okkur og samstöðuna. Við 
verðum að horfast í augu við það sem er 
að gerast víða og hjá okkur líka. Það er 
mikið álag á lækna og við erum farin að 
sjá aukin merki um kulnun í starfi. Þetta 
er kannski stærsta ógnin sem við sjáum 
hjá okkur læknum,“ segir formaður 
Læknafélags Íslands, Reynir Arngríms-
son.

„Heilbrigðisyfirvöld í öðrum löndum 
hafa verulegar áhyggjur af þessari þróun. 
Læknar eru að keyra sig út í vinnu og 
detta út af vinnumarkaði allt of snemma 
vegna kulnunar í starfi. Við viljum nota 
árið til að vekja athygli stjórnvalda á 
þessari þróun. Það er ekki bara vanda-
mál læknisins sem lendir í þessu. Þetta 
er vandamál fyrir stofnunina sem hann 
vinnur fyrir og heilbrigðiskerfið í heild 
sinni.“

Einnig verður lögð áhersla á sjónar-
mið lækna í umræðum um umhverfis- og 
lofslagsbreytingar. „Læknar úti í heimi 
hafa verið að fylgjast með þessari þróun 
og reyna að gera sér í hugarlund hvaða 
áhrif þetta hefur á heilsu eða lýðheilsu. 
Það sem menn sjá fyrir sér eru til dæmis 
breytingar á útbreiðslu smitsjúkdóma. 
Við höfum séð faraldra eins og ebólu 
og zika síðustu ár í Afríku og Ameríku. 

En þetta gæti breyst með 
hlýnun jarðar. Svo er það 
mengunin og áhrif hennar á 
heilsufar,“ segir Reynir.

„En menn eru einnig að 
velta fyrir sér hvort það séu 
tækifæri í þessu, hvort það 
sé hægt að bregðast við 
þessu. Við þurfum að nota 
bílinn minna, fólk færi að 
hreyfa sig meira og þetta 
hefur líka áhrif á matvæla-
framleiðslu. Það eru þann-
ig ýmis neikvæð áhrif, en ef 
við bregðumst við fyrr en 
síðar gæti það haft jákvæð 
lýðheilsuleg áhrif.“

„Dagarnir eru öllum 
opnir en sérstaklega 
hvetjum við þá sem hafa 
áhrif í umhverfismálum 
að mæta og taka þátt 
í umræðunni. Ég held 
það sé mikilvægt fyrir 
almenning, fræðimenn 
á öðrum sviðum og 
ráðamenn að koma og 
heyra þessi sjónarmið 
frá læknum. Þetta snýst 
um svo miklu meira 
en bara mengun. Þetta 
snýst um hvernig heil-
brigðisþjónustan mun 
þróast,“ segir Reynir.

Á  L æ k n a d ö g u m 
verður mjög fjölbreytt 
dagskrá en meðal þeirra sem flytja 
ávörp eru Andri Snær Magnason, Guðni 
Th. Jóhannesson, forseti Íslands, doktor 
Antonty Costello, framkvæmdastjóri 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
og doktor Karine Nordstrand, formaður 
norsku landssamtakanna Læknar án 
landamæra. 
lovisaa@frettabladid.is

Læknafélag Íslands fagnar 
hundrað ára starfsafmæli
Umhverfið verður í aðalhlutverki á 100 ára afmæli Læknafélags Íslands. Afmælisárið 
hefst með pompi og prakt á Læknadögum í Eldborg 15. til 19. janúar þar sem almenningi 
er boðið að taka þátt í umræðunni um umhverfisvandamál og stöðu heilbrigðiskerfisins.

Reynir Arngrímsson, formaður Læknafélags Íslands. mynd/ÞoRkeLL ÞoRkeLsson

Úrklippa úr Læknablaði 
Íslands eftir stofnfund 
félagsins árið 1918 
sem sýnir stofnmeð-
limi þess. Læknafé-
lagið stefnir á að efla 
samstöðuna í félaginu 
á 100. starfsárinu.

Stjörnufræðingurinn Galileo Galilei lést þennan dag árið  
1642 í Acetri á Ítalíu, 77 ára að aldri. Galileo fæddist þann  
15. febrúar 1564 í Pisa, í Toskanahéraði á Ítalíu. Hann hóf 
læknanám, sneri sér þó fljótlega að stærðfræði og heimspeki 
og hætti í háskóla árið 1585 án þess að ljúka prófi.

Hann hefur verið kallaður faðir nútímastjörnufræði, faðir 
eðlisfræðinnar og faðir vísinda vegna ótrúlegra uppgötvana 
sinna.

Galileo starfaði 
lengst af sem stærð-
fræðikennari og 
prófessor og vann að 
tilraunum með afl-
fræði og velti fyrir sér 
stjörnufræði. Hann 
smíðaði sjónauka 
og beindi honum að 
himintunglunum. Hann 
var fyrstur manna til 
að birta niðurstöður 
vísindalegra athugana á 
himintunglum gegnum 
kíki. Hann sá meðal 
annars höf og fjöll á 
tunglinu og uppgötvaði 
fjögur stærstu tungl 
Júpíters, sem hafa síðar 
verið kölluð Galileo-
tunglin.

Hann setti einnig 
fram kenningar um sólbletti og lenti í deilum við ýmsa sem 
mótmæltu því sem hann hélt fram enda stönguðust hug-
myndir hans á við heimsmynd Aristótelesar og kirkjunnar. 
Helstu vandræði Galileos sköpuðust þó við það að hann lýsti 
yfir stuðningi við sólmiðjukenningu Kópernikusar. Hann fékk 
áminningu frá kirkjunni og var síðar dreginn fyrir rannsóknar-
réttinn í Róm sem dæmdi hann í lífstíðarfangelsi fyrir villutrú. 
Hann var fundinn sekur árið 1633 og dæmdur í lífstíðar-
fangelsi en vegna aldurs og slæmrar heilsu mátti hann sitja 
dóminn af sér í stofufangelsi, sem hann gerði hjá vini sínum, 
Piccolomini, erkibiskupi í Síena.
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Galileo Galilei lést á Ítalíu
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BETRA BORGAR SIG
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LÁRÉTT
2. vanþóknun
6. í röð
8. hjá
9. viðmót
11. átt
12. alkyrrð
14. efni
16. í röð
17. ái
18. bókstafur
20. sprikl
21. velta

LÓÐRÉTT
1. vafra
3. tveir eins
4. ókvæni
5. röst
7. ódæll
10. atvikast
13. kvk nafn
15. pappírsblað
16. húðpoki
19. núna

LÁRÉTT: 2. svei, 6. áb, 8. við, 9. fas, 11. na, 12. alkul, 
14. dením, 16. hi, 17. afi, 18. enn, 20. ið, 21. snúa.
LÓÐRÉTT: 1. ráfa, 3. vv, 4. einlífi, 5. iða, 7. baldinn, 
10. ske, 13. una, 15. miði, 16. hes, 19. nú.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Dmitrijs Tokranovs (2354) átti 
leik gegn gegn Tycho Dijkhuis 
(2402) á minningarmóti Stein-
þórs Baldurssonar um helgina.
Svartur á leik
22...Dxh2!! 23. Dd3 (23. Dxh2 
Rxc3#).  23...Dh5+ 24. He2 
Rde3+! 25. Bxe3 Rb2+ 26. Kd2 
Rxd3 og svartur vann skömmu 
síðar. Mótið gekk afar vel og 
varð hollenskur sigur á mótinu.  
Landsbankinn og Kvika banki 
styrktu við mótið.
www.skak.is: Allt um minn-
ingarmótið.     

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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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7 1 3 8 2 5 6 9 4

8 4 2 9 3 6 7 5 1

4 6 9 5 7 2 8 1 3

5 7 8 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 8 9 5 6 7

6 8 5 2 1 4 3 7 9

1 2 7 6 9 3 4 8 5

3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

7 4 9 8 1 2 3 5 6

4 2 7 9 3 1 5 6 8

8 5 3 2 6 4 7 1 9

9 6 1 7 5 8 4 2 3

1 7 6 4 2 3 9 8 5

2 8 5 1 9 7 6 3 4

3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5

9 3 4 7 1 5 8 2 6

5 7 8 9 6 2 1 3 4

2 5 3 8 7 6 9 4 1

7 4 6 2 9 1 3 5 8

1 8 9 4 5 3 6 7 2

8 9 5 1 2 7 4 6 3

4 6 1 5 3 9 2 8 7

3 2 7 6 4 8 5 1 9

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sunnan 8-13 og 
dálitlar skúrir eða 
él, en norðlægari og 
rigning eða snjó-
koma um tíma norð-
austan til og hvessir 
um tíma kringum 
hádegi. Gengur í 
suðaustan hvass-
viðri eða storm 
annað kvöld með 
talsverðri rigningu, 
fyrst sunnanlands. 
Hiti 1 til 7 stig, en 
um eða yfir frost-
marki norðan til.

mánudagur

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

... allt sem þú þarft

Þú getur einnig lesið Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í Fréttablaðs-appinu.

MEST LESNA
DAGBLAÐ
LANDSINS

Jú, í gamla daga 
lagði ég mikið upp 
úr því að vera mjög 
móðins.

Enginn 
vafi  
á því

Ég var alltaf inn, 
sjáðu til. Ég var með 
loftnetið uppi, fann 
fyrir straumunum.

Þannig að þegar permanent 
var í tísku í sirka tvær vikur 
fékk ég mér að sjálfsögðu 

þannig.

Halló?
Halló?

AHH! 
Skellti á!

Palli, af hverju 
svaraðir þú ekki í 

símann?

Hvað ef hann 
væri ekki til 

mín?

Mamma, mig 
dreymdi rosa 

illa, um köngulær

Og mig 
dreymdi um 
einhyrninga

Krakkar, einhyrningar og 
köngulær er ekki skelfilegt.

En... Mamma...

Að minnsta kosti ekki eins skelfilegt og 
óþolinmóð, svefnvana móðir.

Gott 
spjall!

Hvíldu 
þig nú!
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ÁLFABAKKA
FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 9:10 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5:20 - 6 - 8:30
STAR WARS 2D VIP KL. 5:20 - 8:30
THE DISASTER ARTIST KL. 8 - 10:30
FERDINAND ÍSL TAL KL. 5:40
WONDER KL. 8
COCO ÍSL TAL KL. 5:40
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 10:20

FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5 - 8 - 10:20
THE GREATEST SHOWMAN KL. 5:40 - 8
THE DISASTER ARTIST KL. 10:20
DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8

EGILSHÖLL
FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 3D KL. 5:50 - 9
THE DISASTER ARTIST KL. 6 - 8:20 - 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

FATHER FIGURES KL. 8:30
STAR WARS 3D KL. 5:50 - 9
COCO ÍSL TAL KL. 6

AKUREYRI
FATHER FIGURES KL. 8
ALL THE MONEY IN THE WORLD KL. 10:30
THE GREATEST SHOWMAN KL. 10:30

KEFLAVÍK

92%

Geggjuð grínmynd

2
BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARINN
ESTA MYNDIN

2Golden globe
tilnefningar

����
EMPIRE

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali

BÍÓUPPLIFUN ÁRSINS

91%

�����
ROGEREBERT.COM

�����
LOS ANGELES TIMES

�����
TOTAL FILM

Frábær grínmynd með úrvalsleikurum

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 7.50, 10.30

Sýnd kl. 5.30, 8, 10.15 Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 5.30, 10.30

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Eldfim Ást 17:30, 20:00, 22:30
The Disaster Artist 18:00, 20:00
Undir Trénu ENG SUB 18:00
The Killing of a Sacred Deer 20:00, 22:00
The Party  22:15

 
 
 

Alltaf  öruggt start fyrir kuldann í vetur.

Allur borðbúnaður 
fyrir veitingahús

gsimport.is
   892 6975

Góða skemmtun í bíó

enær

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

8. janúar 2018
Sýningar
Hvað?  Undir – Steingrímur Gauti 
Ingólfsson
Hvenær?  12.00
Hvar?  Bókasafn Mosfellsbæjar
Steingrímur Gauti er fæddur árið 
1986 og hefur verið virkur í sýn
ingarhaldi síðan hann útskrifaðist 
úr Listaháskólanum árið 2015. Í 
Listasalnum eru sýnd ný verk, en 
Steingrímur Gauti gerir aðallega 
tilraunakennd abstraktmálverk.

Hvað?  ANGE LECCIA - HAFIÐ
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Franski myndlistarmaðurinn Ange 
Leccia (f. 1952) er fæddur á Kors
íku og sérstaða eyjunnar hefur 
ætíð heillað hann sem skapandi 
myndhverfing á mörkum tíma 
og rúms. Hann tók að vinna með 
kvikmyndatæknina sem listform 
snemma á níunda áratug liðinnar 
aldar og hafa tilraunir hans sett 
mark sitt á vöxt vídeómiðilsins í 
franskri samtímalist.

Hvað?  Stór-Ísland
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Á sýningunni StórÍsland eru sýnd 
verk sjö listamanna, það eru Anna 
Hallin, Claudia Hausfeld, Jeann
ette Castioni, Joris Rademaker, 
Rebecca Erin Moran, Sari Ceder
gren og Theresa Himmer. Lista
mennirnir koma frá Svíþjóð, 
Þýskalandi, Ítalíu, Hollandi, 
Bandaríkjunum, Finnlandi og 
Danmörku en hafa búið og starfað 
á Íslandi um lengri eða skemmri 
tíma.

Hvað?  TVEIR SAMHERJAR
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sigurjón Ólafsson (1908–1982) og 
Asger Jorn (1914–1973) voru báðir 
áhrifavaldar í framúrstefnulistinni 
í Danmörku á fjórða og fimmta 
áratug liðinnar aldar og áttu í 
nánum tengslum þar til Sigurjón 
hvarf til Íslands að stríði loknu. 
Báðir tóku þeir þátt í tímamóta
sýningunum Linien 1937, Skand
inaverne 1939 og Teltudstillingen 
1941.

Hvað?  Jack Latham – Mál 214

Hvenær?  10.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Sýning um Guðmundar og 
Geirfinnsmálið, eitt stærsta og 
umdeildasta sakamál Íslands
sögunnar.

Hvað?  D31 Anna Rún Tryggvadóttir: 
Garður
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Náttúrunni í Garði Önnu Rúnar 
hefur verið umbreytt. Hún tekur á 
sig ófyrirséðar myndir þegar ólík 
efni mætast og finna sér sinn eigin 
farveg innan rammans sem sýn
ingin býður upp á. Umbreytingar
ferlið verður áhorfendum ljóst og 
verkin verða síbreytileg í efnis
legum gjörningi.

Hvað?  Orka
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá 

því að Steina (Steinunn Briem 
Bjarnadóttir Vasulka) varð fyrst 
íslenskra myndlistarkvenna 
fulltrúi þjóðarinnar á Feneyja
tvíæringnum, efnir Vasulkastofa 
til sýningar á vídeóinnsetningu 
hennar Orka, sem Steina sýndi í 
íslenska skálanum í Feneyjum árið 
1997.

Hvað?  Erró: Því meira, því fegurra
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Á þessari sýningu er varpað sér
stöku ljósi á verk Errós sem byggj
ast á ofgnótt og ofmettun. Slík 
myndgerð hefur alla tíð verið mik
ilvægur þáttur í listsköpun hans og 
má rekja aftur til ungdómsverka 
hans. Meira en þrjátíu verk úr 
Errósafni Listasafns Reykjavíkur 
– málverk, klippimyndir og kvik
myndir – sýna hvernig listamaður
inn skapar flóknar og hlaðnar 
myndbyggingar, sem miðla mynd
efni sem tengist stjórnmálum, 
vísindum, skáldskap og listasögu.

Hvað?  Svart og hvítt
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Ljósmyndun í svarthvítu varð fyrst 
útbreidd um 1871 og náði hún 
fljótt miklum vinsældum. Svart
hvíti myndheimurinn var alls
ráðandi áratugum saman eða allt 
þangað til að litljósmyndir komu 
til sögunnar. Kellner hefur mest
megnis tekið og sýnt litljósmyndir, 
en um tíma tók hann svarthvítar 
ljósmyndir.

Leirfinnur kemur við sögu á sýningunni Mál 214 sem er til sýnis í Ljósmynda-
safni Reykjavíkur og fjallar um  hið umdeilda Guðmundar- og Geirfinnsmál.

Erró er alltaf til sýnis í Hafnarhúsinu 
og er það fínasta haldreipi.
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS
Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.40 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Masterchef USA 
11.00 Fresh off the Boat 
11.25 Empire 
12.10 Kevin Can Wait 
12.35 Nágrannar 
13.00 So You Think You Can Dance 
13.45 So You Think You Can Dance 
14.30 Bright Lights. Starring 
Debbie Reynolds and Carrie Fisher 
16.05 The Secret Life of a 4 Year 
Olds 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 The Mindy Project 
19.50 The New Girl 
20.10 Grand Designs 
21.00 S.W.A.T.
21.45 Happening. A Clean Energy  
Revolution Áhugaverð heimildar-
mynd eftir Jamie Redford sem 
kynnir sér allt um hreina orku og 
endurnýjanlega orku, hvernig 
innleiðing slíkra orkugjafa skapar 
störf, ný verðmæti og tækifæri í 
bandarískum samfélögum.
23.00 You're the Worst 
23.25 60 Minutes 
00.55 Blindspot 
01.40 Knightfall
02.25 Murder In The First  Þriðja 
þáttaröðin af þessum hörku-
spennandi þáttum þar sem 
sakamál eru til umfjöllunar frá 
upphafi til enda út þáttaröðina. 
Stjörnuleikstjórnandi í ameríska 
fótboltanum er myrtur fyrir 
framan fjölda manns á vinsælum 
skemmtistað. Rannsóknarlög-
regluteymið Terry English og 
Hildy Mulligan kalla ekki allt 
ömmu sína og velta við öllum 
steinum á leið sinni til þess að 
finna sannleikann í þessum máli 
sem og öðrum sem verða á þeirra 
vegi. Með aðalhlutverk fara Taye 
Diggs, Katheleen Robertson.
03.05 Bones 
03.50 The Young Pope 
04.45 The Young Pope 
05.45 Togetherness

18.00 Fresh Off The Boat 
18.25 Pretty Little Liars 
19.10 New Girl 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Angie Tribeca 
21.15 Empire 
22.00 How To Make it in America 
22.30 The Sopranos 
23.30 Sleepy Hollow 
00.40 Friends 
01.05 New Girl 
01.30 Modern Family 
01.55 Seinfeld 
02.20 Tónlist

10.40 The Second Best Exotic 
Marigold Hotel 
12.40 To Walk Invisible 
14.45 A Cinderella Story: If the 
Shoe Fits 
16.20 The Second Best Exotic 
Marigold Hotel 
18.20 To Walk Invisible 
20.25 A Cinderella Story: If the 
Shoe Fits 
22.00 Non-Stop
23.50 Focus  Frábær mynd frá 
árinu 2015 sem fjallar um reynda 
fjárhættuspilarann og blekkinga-
meistarann Nicky, sem leikinn er 
af Will Smith. Hann ákveður að 
taka nýgræðinginn og fegurðar-
dísina Jess Barrett í læri, sem 
leikin er af Margot Robbie, en 
hún reynir með þokka sínum að 
blekkja hann og kúga síðan út úr 
honum pening.
01.35 James White  Dramatísk 
mynd frá 2015. Utan frá séð mætti 
halda að hinn rótlausi James 
White, sem er á þrítugsaldri, sé 
haldinn einhvers konar sjálfs-
eyðingarhvöt og virðingarleysi 
gagnvart sjálfum sér og öðrum. 
Innra með sér er hann hins vegar 
góð persóna sem þráir að koma 
lífi sínu á réttan kjöl þegar móðir 
hans, Gail, byrjar að færast hraðar 
og hraðar nær dauðanum vegna 
banvæns og ólæknandi sjúkdóms.
03.00 Non-Stop

17.00 Af fingrum fram 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Elías 
18.12 Millý spyr 
18.19 Skógargengið 
18.30 Letibjörn og læmingjarnir 
18.37 Alvin og íkornarnir 
18.48 Gula treyjan 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veðurfréttir 
19.35 Kastljós og Menningin 
20.00 Baráttan við aukakílóin 
20.55 Brúin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Kiss í nærmynd 
23.10 Kynjahalli í Hollywood 
23.40 Kastljós og Menningin 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
12.20 Top Gear 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Superior Donuts 
14.15 Scorpion 
15.00 The Great Indoors 
15.25 Crazy Ex-Girlfriend 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Extra Gear 
20.10 Top Chef 
21.00 The Disappearance 
21.50 Blue Bloods 
22.35 Chance 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI 
01.30 Madam Secretary 
02.15 The Orville 
03.05 The Gifted 
03.50 Ray Donovan 
04.40 Síminn + Spotify

12.50 Einvígið á Nesinu  
13.55 WGC. Mexico Championship 
20.00 PGA Highlights 2018 
20.55 Champions Tour Year in 
Retrospect

08.40 Celta Vigo - Real Madrid 
10.20 Boston Celtics - Minnesota 
Timberwolves 
12.15 Haukar - Grindavík 
13.55 Domino's körfuboltakvöld 
15.35 Snæfell - Keflavík 
17.15 Jacksonville Jaguars - 
Buffalo Bills 
19.35 FA Cup 
21.40 Football League Show 
22.10 Spænsku mörkin 
22.40 Njarðvík - Þór Þ.

07.30 Jacksonville Jaguars - 
Buffalo Bills 
09.50 New Orleans Saints - 
Carolina Panthers 
12.10 Haukar - Grindavík 
13.50 FA Cup  
15.30 FA Cup 
17.10 Boston Celtics - Minnesota 
Timberwolves 
19.05 Njarðvík - Þór Þ. 
21.15 Domino's körfuboltakvöld 
22.55 Spænsku mörkin 
23.25 Football League Show 
23.55 FA Cup 

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Mánudagskvöld

 365.is

HAPPENING: A CLEAN ENERGY REVOLUTION

Áhugaverð heimildarmynd eftir Jamie Redford sem kynnir sér allt um 
hreina orku og endurnýjanlega orku, hvernig innleiðing slíkra orkugjafa 
skapar störf, ný verðmæti og tækifæri í bandarískum samfélögum.

KL. 21:50

S.W.A.T.

Það er ekki einfalt að halda uppi 
lögum og reglu á strætum Los 
Angeles borgar og það þekkir 
liðsforinginn Daniel Harrelson sem 
er í sérsveit lögreglunnar.

KL. 21:05

GRAND DESIGNS

Smekklegir og töff þættir þar sem 
fylgst er með skemmtilegum 
endurbótum á heimilum fólks sem 
þorir.

KL. 20:10

ANGIE TRIBECA

Angie Tribeca starfar í sérstakri 
deild innan lögreglunnar sem 
sérhæfir sig í sérlega óhugnan-
legum sakamálum sem oftar en ekki 
eru óhefðbundin lögreglumál.

KL. 20:50

NON-STOP

Frábær spennumynd um fluglöggu 
sem er farþegi í flugvél og fær 
ógnvekjandi skilaboð á leiðinni. 
Aðalhlutverk leika Liam Neeson og 
Julianne Moore.

KL. 22:00

THE NEW GIRL

Glæný sería um Jess og sambýlinga hennar. Jess er söm við sig, en 
sambýlingar hennar og vinir eru smám saman að átta sig á þessari 
undarlegu stúlku.  

KL. 19:50

Nýþáttaröð

Heim
ildar

mynd

Fyrstiþáttur

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Stóri og Litli 
08.13 Víkingurinn Viggó 
08.27 K3 (32 / 52) 
08.38 Mæja býfluga 
08.50 Tindur 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Stóri og Litli 
12.13 Víkingurinn Viggó 
12.27 K3 (32 / 52) 
12.38 Mæja býfluga 
12.50 Tindur 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Stóri og Litli 
16.13 Víkingurinn Viggó 
16.27 K3 (32 / 52) 
16.38 Mæja býfluga 
16.50 Tindur 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar  
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
19.00 Pétur og kötturinn 
Brandur

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 09.24,  
13.24  
og 17.24 
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ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



Vegan
Veganistar lifa lífsstíl þar sem er reynt 
eftir bestu getu að útiloka og forðast 
neyslu og notkun dýraafurða. Þetta á 
við um fæðu, fatnað, skemmtun eða 
aðra neyslu. „Það eru margar og fjöl
breyttar ástæður fyrir því að fólk gerist 
vegan. Suma langar að líða betur og hafa 
jákvæð áhrif á jörðina. Aðrir sækjast eftir 
áskoruninni, en fyrir flesta er dýravernd 
aðalhvatinn,“ sagði Vala Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri Samtaka grænmetis
æta, um vegan lífsstílinn í viðtali við Lífið 
í desember.

„Vegetarian“ eða  
grænmetisæta
Þeir sem skilgreina sig sem grænmet
isætur borða ekki kjötvörur. Ástæðurnar 
fyrir því að fólk gerist grænmetisætur 
geta verið ýmsar. Sumir gera þetta vegna 
heilsufarslegra ástæðna, aðrir vegna 

dýra eða náttúruverndunarsjónarmiða 
og sumir vegna þess að þeim þykir kjöt 
einfaldlega ekki bragðgott.

Svo eru til nokkrar tegundir grænmet
isæta. Til dæmis þær sem borða hvorki 
kjöt né egg en leyfa sér mjólkurvörur 
(lactovegetarian) eða þær sem borða 
hvorki kjöt né mjólkurvörur en borða 
egg (ovovegetarian).

Raw-vegan
Rawvegan mataræðið snýst um að lifa 
eftir vegan lífsstílnum en borða óunnið 
og hrátt fæði. Matur er aldrei hitaður 
upp fyrir 46°C til að tryggja að næringin 
haldist í matnum. Rawvegan fæðið 
samanstendur af t.d. óelduðu grænmeti, 
ávöxtum, spírum, hnetum, fræjum, kald
pressuðum olíum og kryddi.

Pescetarian
Þeir sem borða ekki dýr fyrir utan fisk og 

annað sjávar
fang, svo sem 
rækjur.

Flexitarian
Þeir sem skilgreina 
sig sem „flexitarian“ 
borða ekki kjöt 
nema við ákveðin til
efni, t.d. þegar þeim er 
boðið í mat og kjöt er á 
boðstólum.

Fruitarian
„Fruitarian“ er þýtt á íslensku 
sem „ávaxtahyggja“ á vef Sam
taka grænmetisæta á Íslandi. 
Þar kemur fram að fólk sem er 
frutarian neyti að mestu ferskra 
ávaxta og græns grænmetis. Þar að 
auki borðar það hnetur og fræ í hóflegu 
magni.

Hvað þýðir að vera vegan, 
grænmetisæta og allt hitt?
Sífellt fleira fólk hefur tekið upp 
vegan lífsstíl og úrval vegan fæðis 
hefur aldrei verið betra í matvöru-
verslunum og á veitingastöðum 
landsins. Þó eru enn sumir sem vita 
ekki hvað vegan þýðir og rugla því 
jafnvel við að vera „vegetarian“ eða 
grænmetisæta sem er alls ekki það 
sama. Til að flækja hlutina aðeins 
meira þá er líka hægt að vera „raw-
vegan“, „pescetarian“, „flexitarian“ 
og svona mætti áfram telja.

Nokkrir frægir sem eru vegan

Olivia 
Wilde  

leikkona

Jared Leto,  
leikari og 
söngvari

Liam  
Hemsworth  
leikari

Demi 
Moore  
leikkona

Bill Clinton,  
fyrrverandi 
forseti Banda-
ríkjanna

Fleiri frægir sem eru vegan

l  Moby  
tónlistarmaður

l  Woody Harrelson 
leikari

l  Pamela Anderson 
leikkona

l  Miley Cyrus 
söngkona

l  Jessica Chastain 
leikkona

l  Joaquin Phoenix 
leikari

www.hrim.is 
 Kringlunni 2. hæð / 553-3003

 Aðeins í Kringlunni 2.hæð

LAGERHREINSUN 

afsláttur 
30-70%
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Fyrir fólk sem 
elskar sjónvarp
Horfðu á þitt uppáhaldsefni  
þegar þér hentar. Vodafone  
PLAY appið er með þér í  
snjalltækinu hvert sem þú ferð.

Horfðu hvar og 
hvenær sem er



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Máté Dalmay mate@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: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.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

Ótrúlegt verð

Janúar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

EKKI 
MISSA 

AF ÞESSU
Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

• Svæðaskipt pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Vandaðar kantstyrkingar

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Supreme dýnu 
20% af botni

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Stærð í cm Fullt verð Útsöluverð
80x200 82.900 60.830

90x200 89.900 65.930

100x200 96.900 71.030

120x200 109.900 80.530

140x200 119.900 87.930

160x200 134.900 98.930

180x200 149.900 109.930

V ið föngum ekki 
stundina, við búum 
hana til,“ segir í 
kynningu um við-
b u r ð a f y r i r t æ k i ð 
CMN sem sér um 

landsleik Íslands og Perú sem fram 
fer á Red Bull vellinum í Harrison, 
New Jersey þann 27. mars. CMN 
er eitt stærsta viðburðafyrirtæki 
heims, stofnað af Henry Cárdenas 
árið 2002. Það hefur alltaf haft það 
að markmiði að koma með það 
besta frá spænskumælandi heimi til 
Bandaríkjanna. Íþróttadeildin hefur 
séð um skipulagningu á leikjum 
argentínska landsliðsins í Banda-
ríkjunum þar sem flestir af bestu 
knattspyrnumönnum heims leika, 
meðal annar Lionel Messi.

Yfir 100 manns vinna hjá fyrir-
tækinu en það er með skrifstofur 
í Chicago og Miami. Skrifstofan 
sér um tónleikahald og íþróttavið-
burði og kappkostar að bjóða það 
besta frá spænskumælandi heim-
inum til Bandaríkjamanna. Meðal 
stórstjarna sem eru á samningi hjá 
fyrirtækinu er tónlistarfólkið Marc 
Anthony, Shakira, Juan Luis Guerra, 
Chayanne, Maná, Nicky Jam og 
Daddy Yankee sem rappaði sig inn 
í hjörtu heimsins í laginu Despacito.

Ferðin mun ekki kosta KSÍ mikla 
peninga ef nokkra samkvæmt 
Ómari Smárasyni, markaðsstjóra 
KSÍ. „Þetta er ekkert nýtt að við-
burðafyrirtæki sjái um vináttu-
leiki, sérstaklega ef þeir fara fram 
í þriðja landinu eins og er í þessu 
tilviki. Leikurinn er ekki spilaður í 
Perú eða á Íslandi heldur í Banda-
ríkjunum. Landslagið er orðið gjör-
breytt sem kemur með þeim árangri 
sem við höfum verið að ná. Það vilja 
fleiri lið spila við okkur og við erum 
orðinn stærri biti en við vorum,“ 
segir hann.

Karlalandsliðið fór í boðs-
ferð til Katar seint á síðasta ári 
þar sem liðið spilaði tvo leiki og 
naut lífsins. Sú ferð, sem og ferðin 
til Indónesíu, kostar KSÍ varla 
nema þrjár krónur og tíu aura. 
„Það er jákvætt fyrir KSÍ og okkur 
sem fótboltaland að við erum orðin 
stærri biti. Ég veit ekki alveg hvernig 
kostnaðinum er skipt en við erum 
ekki að bera mikinn kostnað af 
þessu ef einhvern,“ segir Ómar. bene-
diktboas@365.is

Súperstjörnufyrirtæki 
bað um Gylfa og Aron
Ísland mætir Perú í mars. Viðburðafyrirtækið CMN sér um viðburð-
inn en CMN hefur stjörnur á borð við Lionel Messi og Daddy Yankee 
á sínum snærum. Strákarnir okkar fara með HÚH! til Bandaríkjanna.

Viðburðafyrirtækið CMN hefur stjörnur á borð við Marc Anthony og Shakiru á 
sínum snærum. Strákarnir okkar eru í góðum félagsskap. NORDICphOTOS/GETTy

Strákarnir okkar mæta perú á Red Bull vellinum í harrison, í New Jersey í Bandaríkjunum í mars. FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELM

Perú – Ísland

l  Fer fram á Red Bull Arena sem 
tekur 25 þúsund manns í sæti

l  Hann kostaði um 200 milljónir 
dollara og er heimavöllur New 
York Red Bulls

l  Leikurinn er liður í undir-
búningi beggja liða fyrir HM í 
Rússlandi

l  Perú er að taka þátt í keppn-
inni í fyrsta sinn í 36 ár

l  Þetta er í fjórða sinn sem liðið 
kemst í lokakeppni HM, en 
síðast lék liðið þar árið 1982 
á Spáni

l  Perú er í C-riðli í Rússlandi með 
Danmörku, Frakklandi og 
Ástralíu

l  Þetta er í fyrsta sinn sem liðin 
mætast

l  Perú situr í 11. sæti heimslista 
FIFA

ÞAð viljA fleiri lið 
SpilA við okkur oG 

við erum orðinn Stærri biti 
en við vorum.

Ómar Smárason, markaðsstjóri ksí
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Guðmundar  
Brynjólfssonar 

Bakþankar

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.

ÚTSALAREKKJUNNAR!

VAXTALAUSAR 
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20-60%
AFSLÁTTUR!

ÓTRÚLEGTILBOÐ!

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

KOMDU NÚNA!

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is

Heyrst hefur að nú sé í boði 
að fá að ganga með Jóni 
Gnarr um Reykjavíkur-

borg. Eitthvað á það víst að kosta – 
en um slíkt er ekki spurt í bullandi 
velmegun; góðæri sem birtist 
meðal annars í því að allir gátu 
hlegið að áramótaskaupinu, og svo 
hinu að Alþingi var að störfum á 
milli jóla og nýárs. Hið fyrrnefnda 
bendir til sefjunar og forheimsku 
– sem alltaf fylgir peningum, hið 
síðara bendir til myrkraverka, sem 
ávallt eru skammt undan þegar 
lýðurinn heldur sig eiga peninga.

Skeptískir karlar eins og ég ganga 
aldrei neitt nema eiga erindi og því 
er ekki úr vegi að spyrja: Til hvers 
í ósköpunum ættu menn að trítla, 
erindislaust, með Jóni Gnarr um 
alla borg? Ekki stendur til að leita 
kinda – svo mikið er víst – en það er 
í raun eina sanna erindið sem menn 
geta átt í göngur. Annað er hjóm.

Öllum má vera ljóst að Jón 
Gnarr veit fátt um höfuðborgina. 
Hann var á Hlemmi sem barn, 
miðaldra við Tjörnina, en á Núpi 
og í Svíþjóð þar á milli. Aldraður 
dvaldi hann í Texas (auðvitað er 
þetta lauslegt yfirlit um hús-
mennsku hans, byggt á áreiðan-
legum skáldævisögum, ágætum).

Því er spurt: Er það tilgangslaust 
ráp að labba um Reykjavík með 
Jóni Gnarr? Nei, ekki alveg – því 
erindið mun vera göfugt, eða fast 
að því. Jón Gnarr hefur víst tekið 
að sér að ganga um borgarlandið 
með mennska spreðandi spor-
hunda í þeim tilgangi að finna – ef 
mögulegt er – sæmilegan oddvita 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í næstu 
borgarstjórnarkosningum.

Margir töldu víst að eftir setu 
Jóns á borgarstjórastóli yrði 
auðvelt fyrir Sjálfstæðismenn að 
vinna borgina. Það mistókst. Því 
finnst Jóni hann eiginlega skulda, 
Íhaldinu. En, þeir kaupa sér far. 
Undarlegt!

Gengið  
með Gnarr
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