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Fréttablaðið í dag

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Öskudags-
búningar!

Finndu okkur á 

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 

Fréttablaðið í dag

LÍFIÐ  Margrét 
Gauja, fyrrver-
andi bæjarfull-

trúi í Hafnarfirði, 
lifir tvöföldu 

lífi. 24

SKOÐUN Þróunin til ójafnaðar 
er hröð á Íslandi, skrifar Oddný 
Harðardóttir. 10 

SPORT Ísland mætir Skotlandi í 
Algarve í dag. 14

TÍMAMÓT Hernán Cortés kom til 
Ameríku fyrir 500 árum og strá-
felldi frumbyggja. 18
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK   
●  FASTEIGNIR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

K JAR A M ÁL  R íf lega helming ur 
styður fyrirhugaðar verkfalls-
aðgerðir Ef lingar, VR, Verkalýðs-
félags Akraness og Verkalýðsfélags 
Grindavíkur í kjaradeilu þeirra við 
Samtök atvinnulífsins (SA). Tæpur 
þriðjungur er þeim andvígur.

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
könnunar sem Zenter rannsóknir 
unnu fyrir Fréttablaðið. Könnunin 
var unnin síðasta dag febrúar og 
fyrsta dag mars. 1.441 úr könnunar-
hópi fyrirtækisins svaraði, allt ein-
staklingar átján ára eða eldri. Svör 
þeirra voru vigtuð eftir aldri, kyni 
og búsetu til að endurspegla sem 
best álit þjóðarinnar.

Sem kunnugt er eru samninga-
viðræður félaganna við SA í hnút og 
hafa verið um nokkurt skeið. Ræst-
ingafólk Ef lingar samþykkti fyrir 
helgi, með afgerandi hætti, eins 
dags vinnustöðvun 8. mars. Álita-
mál er hins vegar hvort atkvæða-
greiðslan hafi verið lögmæt eður 
ei og bíður það úrslausnar Félags-
dóms. VR hyggur einnig á skæru-
verkföll í mánuðinum og boðað 
verður til allsherjarverkfalls í apríl 
semjist ekki fyrir þann tíma.

Af þeim sem tóku afstöðu til 
spurningar um verkfallsaðgerð-
irnar sögðust tæp 56 prósent vera 
frekar eða mjög sammála aðgerð-
unum. Um einn af hverjum sjö var 
hvorki hlynntur né andvígur þeim 
og tæpur þriðjungur var andvígur.

Aðgerðirnar njóta mests stuðn-
ings á Reykjanesi, eða hjá um 73 
prósentum íbúa. Næst á eftir fylgja 
íbúar Norðurlands og Austurlands 
með rúm 60 prósent. 

Sé litið til stuðnings eftir stjórn-
málaf lokkum mælist hann lang-
minnstur hjá kjósendum Sjálfstæð-
isf lokksins, aðeins fimmtungur 
þeirra styður aðgerðirnar. Tveir af 
hverjum þremur eru þeim andvígir. 
Næstminnstur er stuðningurinn 
hjá Framsóknar- og Viðreisnar-
fólki, eða undir helmingi. Rúm 60 
prósent Vinstri grænna eru þeim 
hlynnt en hjá Flokki fólksins, Sam-

fylkingunni og Pírötum mælist 
stuðningur á bilinu 70-80 prósent. 
Níutíu prósent þeirra sem kjósa 
f lokka sem ekki eiga mann á þingi 
styðja aðgerðirnar.

„Ég átti allt eins von á verri niður-
stöðu miðað við hve hörð og óvægin 
orðræðan hefur verið og framsetn-
ingin á tillögum okkar,“ segir Ragn-
ar Þór Ingólfsson, formaður VR.

Ragnar Þór segist finna fyrir gríð-
arlegum stuðningi og að hann eigi 

eftir að aukast þegar nær dregur. 
Ýmislegt eigi eftir að koma í ljós.

„Boðaðar aðgerðir núna eru 
umfangsminni en árið 2015. Ég held 
að það sé minna á milli en umræðan 
gefur til kynna. Síðast þurfti verk-
fallsboðun til að ná samningum og 
við vonum að hið sama gerist nú,“ 
segir Ragnar Þór.

„Miðað við hvað kjaramál hafa 
fengið mikið pláss í umræðunni 
að undanförnu kemur mér á óvart 
að það sé ekki meiri stuðningur 
við verkföll en þarna birtist. Sér í 
lagi þar sem f lestir gera ráð fyrir 
að það séu einhverjir aðrir en þeir 
sjálfir sem fari í verkföll,“ segir 
Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA. „Verkföll í 
kólnandi hagkerfi, loðnubresti og 
þegar f lugfélögin eru í kröppum 
dansi er mikið hættuspil með óljósa 
útkomu.“ – jóe / sjá síðu 6

Meirihlutinn 
styður verkföll
Um þriðjungur er andvígur fyrirhuguðum verkföll-
um en rúmur helmingur fylgjandi. Formaður VR 
vonar að samningar náist áður en til þeirra kemur.

■ Mjög sammála
■ Frekar sammála
■ Hvorki né

■ Frekar ósammála
■ Mjög ósammála

33,2%

22,4%13,3%

12,5%

18,6%

Rithöfundurinn Andri Snær Magnason, skurðlæknirinn Tómas Guðbjartsson og píanistinn Kjartan Valdi-
marsson ásamt ljósmyndara Fréttablaðsins lögðu í hann árla morguns í gær og gengu frá Arnarstapa upp á 
topp Snæfellsjökuls. Fengu þeir gott útsýni en veður var kalt og hvasst og á toppnum var þoka. Fjórmenning-
arnir renndu sér síðan niður á skíðum sínum aftur alla leið að Arnarstapa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

EUROVISION Hljómsveitin Hatari 
verður fulltrú Íslands í Eurovision 
í Tel Avív í Ísrael í maí.

„Að skapa krítíska umræðu og 
vekja athygli á dystópíunni sem er 
að eiga sér stað,“ svarar Klemens 
spurður um aðalmarkmið Hatara 
í Ísrael.

Aðspurður hvort hann telji til-
teknar þjóðir umfram aðrar munu 
styðja Hatara svarar Klemens: „Evr-
ópa sér Hatara í spegilmynd og mun 
taka þessari viðvörun.“

Klemens boðar miklar breytingar 
á atriði Hatara. – gar / sjá síðu 2

Hatari til Ísraels



Daglegt brauð

Margt var um manninn í Hörpunni um helgina þegar árlegur Matarmarkaður 
Íslands fór þar fram. Fjölmörg fyrirtæki kynntu þar gómsæta framleiðslu sína, 
Þessi unga stúlka stóð vaktina í bás frá Brauði & co. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNSÝSLA HS Veitur, sem eru 
að stærstum hluta í eigu sveitar-
félaga, neita að veita Fréttablaðinu 
sundurliðaðar upplýsingar um 
launagreiðslur til y f irstjórnar 
fyrirtækisins.

Ógag nsæi einkennir f r a m-
setningu í nýbirtum ársreikningi 
HS Veitna. Forstjórinn segir árs-
reikninginn standast lög og reglur 
og að stjórnarákvörðun þurfi fyrir 
frekari upplýsingagjöf. Bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar telur líklegt að 
óskað verði eftir upplýsingum um 
málið.

HS Veitur eru í meirihlutaeigu 
Reykjanesbæjar sem á 50,1 prósent 
í fyrirtækinu, HSV eignarhalds-
félag Heiðars Guðjónssonar á tæp 
34 prósent og Hafnarfjarðarbær 
rúm 15 prósent. Félagið var stofnað 
í árslok 2008 í kjölfar skiptingar 
Hitaveitu Suðurnesja hf. í HS Orku 
og HS Veitur. Annast félagið dreif-
ingu á rafmagni og vatni.

Ólíkt því sem gengur og gerist 
eru greiðslur til sjö manna stjórnar 
félagsins og fjögurra manna fram-
kvæmdastjórnar sem forstjórinn 
tilheyrir ekki sundurliðaðar í árs-
reikningi félagsins. Aðeins er gefin 
upp samtala heildarlaunagreiðslna 
til þessara ellefu einstaklinga sem 
námu 112 milljónum á síðasta ári 
samanborið við 105 milljónir árið 
áður. 

Í ljósi þessa ógagnsæis óskaði 
Fréttablaðið eftir sundurliðun á 
þessum launatölum hjá forstjóra 
félagsins, Júlíusi J. Jónssyni. Hann 
telur sig ekki geta veitt þær upp-
lýsingar.

Júlíus bendir á að þarna sé verið 
að tala um laun framkvæmda-
stjórnarinnar, stjórnar auk tilfall-

andi launa varamanna auk mót-
framlags í lífeyrissjóði.

„Skýringin eins og hún er í 
reikningnum er í samræmi við lög 
og reglur og breytingar verða ekki 
gerðar á þessari upplýsingagjöf 
nema stjórn félagsins samþykki 
það sérstaklega þannig að ég get 
ekki gefið frekari upplýsingar á 

þessu stigi,“ segir í skrif legu svari 
forstjórans við fyrirspurn blaðsins.

Fréttablaðið leitaði viðbragða 
hjá bæjarstjóra Reykjanesbæjar, 
Kjartani Má Kjartanssyni. Hann 
kvaðst ekki hafa séð ársreikning-
inn sjálfur.

„Mér þykir þó ekki ólíklegt að 
Reykjanesbær óski eftir nánari 
sundurliðun á aðalf undinum 
sem fram fer þann 27. mars,“ segir 
Kjartan Már. Fulltrúi sveitarfélags-
ins á fundinum verður formaður 
bæjarráðs, Friðjón Einarsson, en 
stjórnarformaður HS Veitna, fyrir 
hönd sveitarfélagsins, er bæjarfull-
trúinn Gunnar Þórarinsson.
mikael@frettabladid.is

Neita að sundurliða 
laun lykilstjórnenda
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar telur að óskað verði sundurliðunar á greiðslum 
til lykilstjórnenda HS Veitna á aðalfundi. Framsetning á launagreiðslunum er 
ógagnsæ í ársreikningi og forstjórinn synjaði Fréttablaðinu um sundurliðun.

Hagnaður HS Veitna, sem er að stærstum hluta í eigu sveitarfélaga, dróst 
saman milli ára og nam 682 milljónum króna í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kjartan Már 
Kjartansson, 
bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar.

Veður

NA 8-15 eftir hádegi og dálítil él, 
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FÉLAGSMÁL Þorbjörg Þorvaldsdóttir 
var sjálfkjörin sem formaður Sam-
takanna ˇ78 á aðalfundi í gær.

Þorbjörg er við doktorsnám í 
íslenskri málfræði við Háskóla 
Íslands. Hún er kvænt Silju Ýr S. 
Leifsdóttur lífeindafræðingi og eiga 
þær eina dóttur. Þorbjörg er tvíkyn-
hneigð að því er segir í tilkynningu 
frá Samtökunum ˇ78.

Þorbjörg sagði á fundinum í gær 
að þótt ekki væri eftirsóknarvert að 
vera fordómafullur gagnvart hin-
segin fólki á Íslandi í dag þá væri 
ofbeldi og mismunun gegn hinsegin 
fólki staðreynd. „En stundum er 
okkar helsta vandamál það að fólk 
áttar sig ekki á því hvenær það er 
fordómafullt og hvenær ekki.“ – gar

Samtökin ˇ78 fá 
nýjan formann

Þorbjörg Guð-
mundsdóttir. 

Fleiri ljósmyndir af markaðnum er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

EUROVISION „Keppnin var æðis-
leg,“ segir Klemens Hanningan, 
einn liðsmanna Hatara sem sigraði 
í Söngvakeppni Sjónvarpsins á 
laugardagskvöld.

Hatari verður því fulltrúi Íslands 
í Eurovision-keppninni í Ísrael um 
miðjan maí.

„Að skapa krítíska umræðu og 
vekja athygli á dystópíunni sem er 
að eiga sér stað,“ svarar Klemens 
spurður um aðalmarkmið Hatara 
í Ísrael.

Meðlimir Hatara skoruðu á dög-
unum á Benjamin Netanyahu, for-
sætisráðherra Ísraels, að keppa við 
þá í íslenskri glímu. „Hann hefur 
ekki svarað okkur ennþá,“ segir 
Klemens. „En við bíðum spenntir 
eftir svari og við erum sannfærðir 
um að hann muni samþykkja áskor-
un okkar.“

Aðspurður hvort hann telji til-
teknar þjóðir umfram aðrar munu 
styðja Hatara svarar Klemens: „Evr-
ópa sér Hatara í spegilmynd og mun 
taka þessari viðvörun.“

Klemens segir keppnina á laugar-
dagskvöld hafa verið mjög ánægju-
lega. „Það stóðu sig allir með prýði 
og keppnin gekk alveg samkvæmt 
áætlun.“

Ekki er óþekkt að listamenn 
breyti atriðum sínum frá undan-
keppninni og fram að aðalkeppn-
inni. Klemens segir að Hatari muni 
gera miklar breytingar. „Það verður 
ennþá meiri eldur.“ – gar

Boðar meiri 
eld í Ísrael

Klemens Hannigan og Matthías 
Haraldsson. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
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Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

ÁRA5ÁBYRGÐ FIAT ATVINNUBÍLAR

FIAT DUCATO
Verð frá 4.024.194 án vsk.

4.990.000 m/vsk.

FIAT TALENTO L2H1
Verð frá 3.298.387 án vsk.

4.090.000 m/vsk.

FIAT DOBLO
Verð frá 2.225.806 án vsk.

2.760.000 m/vsk.

FIAT FIORINO
Verð frá 1.854.032 án vsk.

2.299.000 m/vsk.

ÁRA5ÁBYRGÐUMBOÐSAÐILI FIAT • ÞVERHOLTI 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 • WWW.FIATPROFESSIONAL.IS 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

STJÓRNMÁL Framtíðarnefnd for-
sætisráðherra óskar eftir umsögn-
um frá almenningi um hvað hann 
telji framtíðina bera í skauti sér á 
ýmsum sviðum samfélagsins og 
hvaða aðgerða stjórnvöld geti gripið 
til í því skyni að undirbúa þjóðina 
betur fyrir þær.

„Við erum að leita eftir því hvaða 
breytingum mismunandi hópar í 
samfélaginu geri ráð fyrir á kom-
andi áratugum og hvaða aðgerða 
hægt væri að grípa til núna til að við 
séum betur undirbúin sem þjóð,“ 
segir Smári McCarthy, formaður 
framtíðarnefndarinnar sem skipuð 
er þingmönnum úr öllum flokkum.

Meðal spurninga sem nefndin 
veltir upp í samráðsgátt stjórn-
valda er hvaða þróun sé að eiga sér 
stað í samfélaginu og hvaða áhrif sú 
þróun muni hafa á fjárhagsstöðu 
ríkisins á næstu 15 til 20 árum.

„Það er alveg ljóst að enginn getur 
spáð fyrir um framtíðina, en það 
eru samt ágætis líkur á því að sam-
eiginlegur skilningur fólks úr mis-
munandi áttum eigi eftir að ríma 
við komandi framtíð að einhverju 
leyti,“ segir Smári og bætir við:

„Ef við getum ekki komist hjá því 
að hafa rangt fyrir okkur er best 
að við höfum rangt fyrir okkur á 
eins gagnlegan hátt og hægt er. Við 
erum því að leita til sérfræðinga 
og ýmissa samtaka og stofnana, 
ásamt því að spyrja almenning 
álits. Svo vonum við að tvennt gerist 
í kjölfarið: annars vegar vakni upp 
umræða um mikilvægi þess að hafa 
skýra framtíðarsýn og hins vegar 
muni svörin hjálpa okkur að finna 
út hvaða möguleika við höfum, 
hvaða hættur leynast og hvaða 
aðgerðir eru heppilegastar til að 
tryggja okkur sem besta hugsan-
lega framtíð.“

Framtíðarnefndin hefur skipt 
verkefnum sínum í þrjár lotur og í 

fyrstu lotunni leitar hún eftir hug-
myndum almennings um fyrsta 
viðfangsefnið sem lýtur að þróun 
samfélagsins á sviðum atvinnu-, 
umhverfis-, byggða- og lýðfræði-
þátta og hvernig áhrif þróunin getur 
haft á fjárhagsstöðu ríkisins. Næstu 
lotur munu snúa annars vegar að 
loftslagsmálum og hins vegar jöfn-
uði og lífsgæðum.

Auk samráðs við almenning aflar 
nefndin upplýsinga frá sérfræðing-
um á hverju sviði og fundar með 
sérfræðingum bæði innlendum og 
erlendum.

„Markmiðið er að við sendum frá 
okkur stuttar skýrslur um hverja og 
eina verkefnalotu, með tillögum 
um þá sameiginlegu framtíðarsýn 

sem verður til í þessu samráði.“
Hugmyndin að framtíðarnefnd 

hefur oft verið viðruð á Íslandi, sér-
staklega í kjölfar efnahagshrunsins 
og í kjölfar þess að áhrif loftslags-
breytinga urðu ljósari. Framtíðar-
nefndir eru starfandi víða í Evrópu 
og hafa Íslendingar sem haldið hafa 
hugmyndinni á lofti einkum bent til 
framtíðarnefndar finnska þingsins.

„Þetta gæti orðið ein af nefndum 
þingsins, en fyrst þurfum við að 
sanna að svona nefnd geti gert gagn 
og eigi rétt á sér,“ segir Smári.

Umsagnir til nefndarinnar eru 
sendar í samráðsgátt stjórnvalda á 
vef Stjórnarráðsins. Frestur til að 
senda umsögn rennur út 10. mars. 
adalheidur@frettabladid.is

Óska umsagna um framtíðina
Framtíðarnefnd forsætisráðherra býður almenningi til samráðs um framtíðina. Fyrsta lota stendur nú 
yfir hjá nefndinni. Hún spyr um áhrif þróunar á ýmsum sviðum á fjárhagsstöðu ríkisins til framtíðar.

Ef við getum ekki 
komist hjá því að 

hafa rangt fyrir okkur er 
best að við höfum rangt 
fyrir okkur á eins gagnlegan 
hátt og hægt er.
Smári McCarthy,  
formaður fram-
tíðarnefndar 
forsætisráðherra

Hvaða þróun á sér stað í samfélaginu og hver verða áhrif þess á fjárhag ríkisins? er spurt. NORDICPOHOTS/GETTY

SAMFÉLAG Sameining prestakalla 
á Austurlandi og Vestfjörðum var 
samþykkt á framhaldskirkjuþingi 
um helgina. Hólmavíkur- og Reyk-
hólaprestaköll sameinast í Breiða-
fjarðar- og Strandaprestakalli.

Þá verður til nýtt Austfjarða-
prestakall með sameiningu Djúpa-
vogs-, Heydala-, Kolfreyjustaðar-, 
Eskifjarðar- og Norðfjarðarpresta-
kalla. Þá verður Saurbæjarpresta-
kall í Hvalfjarðarsveit aflagt. – sar

Prestaköllum 
landsins fækkar

STJÓRNMÁL „Hjartað slær með Evr-
ópu“ er yfirskrift stjórnmálaálykt-
unar Viðreisnar sem samþykkt var 
á milliþingi f lokksins á laugardag.

Í ályktuninni segir að besta og var-
anlegasta kjarabótin fælist í lægri 
vöxtum og lægra matvælaverði.

Viðreisn telur aðildina að EES 
hafa skilað þjóðinni ómetanlegum 
ávinningi sem ekki megi glutra 
niður vegna „uppgangs afturhalds-
afla“. Rökrétt sé að ganga í ESB. – sar

Hjartað slær 
með Evrópu

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, 
formaður 
Viðreisnar

Jón Þröstur 
Jónsson

LÖGREGLUMÁL Björgunarsveit í 
Dublin leitaði í gær að Jóni Þresti 
Jónssyni á því svæði þar sem síðast 
sást til hans í borginni. Jóns Þrastar 
hefur verið saknað í rúmar þrjár 
vikur, en hann var í pókerferð í 
Dublin ásamt unnustu sinni þegar 
hann hvarf.

Lögreglu hefur borist f jöldi 
ábendinga um ferðir Jóns og er 
leigubílstjóra, sem sagður er hafa 
ekið Jóni, nú meðal annars leitað.

Davíð Karl Wiium, bróðir Jóns 
Þrastar, segir við Fréttablaðið að 
næstu skref séu óráðin. Hluti fjöl-
skyldunnar er enn í Dublin.

„Maður heldur alltaf í vonina og 
það er jákvætt að björgunarsveitin 
hafi ekki fundið hann á þessu 
svæði,“ segir Davíð Karl.

Fjölskylda Jóns hefur kallað eftir 
skipulagðri leit að honum.

„Okkur finnst auðvitað ergilegt 
að það hafi ekki verið ráðist í svona 
leit miklu fyrr, því hún gerir okkur 
auðveldara fyrir. Það eru samt aðrar 
leikreglur þarna úti og þetta hafðist 
loksins,“ segir Davíð.

Fjölskyldumeðlimir hafa rætt við 
írska fjölmiðla og segir Davíð bolt-
ann hafa farið að rúlla eftir það. „Við 
urðum mjög áberandi í fjölmiðl-
unum og í kjölfarið kom mikið af 
góðum vísbendingum,“ segir Davíð.

Ábendingarnar hlaupa að sögn 
Davíðs á tugum. Ein ábendinganna 
sem lögregla skoðar nú er að Jón 
Þröstur hafi tekið leigubíl eftir að 
hann hvarf. Ábendingin kom frá 
einstaklingi sem sagði leigubílstjóra 

hafa sagt sér frá samskiptum sínum 
við Jón Þröst.

„Það er verið að vinna að því að 
finna þennan mann. Þetta kom frá 
aðila sem heyrði þetta frá leigu-
bílstjóranum sem hefur kannski 
ekki haft vit á því að hafa samband 
við lögreglu,“ segir Davíð. „Það er 
kominn meiri kraftur í þetta og 
með þessum ábendingum myndi 
ég halda að á næstu dögum verði 
eitthvað að frétta.“ – bsp

Leita leigubílstjóra sem talinn er hafa ekið Jóni Þresti í Dublin
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Suzuki Vitara er búinn að sanna ágæti sitt
við íslenskar aðstæður. 
Með útlitsbreytingar sem gera hann enn 
glæsilegri.

Komdu og kynntu þér breyttan og betri
Suzuki Vitara.

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

VIÐ KYNNUM TIL LEIKS 
BREYTTAN 
SUZUKI VITARA!

4WD All-grip tryggir öryggi í akstri og gott veggrip við 
erfiðar aðstæður. Þú kemst alla leið!

GLÆSILEGRI, MEÐ NÝJUM KRAFTMIKLUM OG SPARNEYTNUM 1.0L OG 1.4L 
BOOSTER JET VÉLUM OG ENN MEIRI ÖRYGGISBÚNAÐI 

VERÐ FRÁ KR.

4.090.000



Svo ætlumst við 

auðvitað til þess, 

þegar loksins tekst að landa 

kjarasamningum, að það 

verði ekki tekið til baka 

með einhverjum gjaldskrár-

hækkunum hjá sveitarfélög-

unum.

Drífa Snædal, forseti ASÍ

Voltaren Gel er bæði verkjastillandi 
og bólgueyðandi

Vöðva eða liðverkir?

Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. 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.

di 

vannnndlega upplýsingar á umbúðum ogogogogogog ffyfyyfyfyylllgilgilgiiiiiilgigiiseðseðseðseðseðseðseðsseðseðlililiilili i ffffyrfyrfyrfyrfyriiririririr notnotnotnotnotkk nkunkunkun llyffsins. 
á nánari upplýsingar um lyfið á www serlyfjaskra is

15%
afslátturaf 100g og 150g Voltaren Gel

LÖGREGLUMÁL Leitað var áfram í 
gær að að Páli Mar Guðjónssyni 
í Ölfusá. Á vef lögreglunnar kom 
fram að leitin hefði engan árangur 
borið. Svæðisstjórn björgunarsveita 
á svæðinu mun funda með lögreglu 
um framhaldið eftir helgina.

Fyrir liggur að gera fjölgeisla-
mælingu í farvegi árinnar neðan 
Ölfusárbrúar við fyrsta tækifæri til 
að reyna að staðsetja bíl Páls. 

Óljóst er hver árangurinn af 
slíkri mælingu gæti orðið enda áin 
straumþung og loftbólur í henni. 
Hvort tveggja takmarkar mjög 
getu þeirra tækja sem nota þarf við 
aðgerðirnar.

Björgunarsveitum og viðbragðs-
aðilum öllum voru í gær færðar 
þakkir frá lögreglunni og aðstand-
endum Páls fyrir mikið og óeigin-
gjarnt starf við leitina. – bsp

Leita bíls með 
fjölgeislamæli

HEILBRIGÐISMÁL Lög um rafrettur 
og áfyllingar tóku gildi síðastlið-
inn föstudag, 1. mars. Í lögunum er 
kveðið á um innflutning, markaðs-
setningu, hvar má nota rafrettur og 
öryggi þessa varnings.

Samkvæmt lögunum á ráð-
herra að setja reglugerð um kröfur 
varðandi gæði, öryggi, merkingar 
og innihaldslýsingu rafrettna og 
áfyllinga fyrir þær. Reglugerðin á 
að taka gildi 1. júní næstkomandi. 
Með frestinum þangað til er komið 
til móts við innflytjendur svo þeim 
gefist svigrúm til að laga sig að 
kröfum reglugerðarinnar varðandi 
merkingar umbúða, að því er segir 
á vef Landlæknis. – gar

Rafrettulög 
hafa tekið gildi 

Rafreykingar. NORDICPHOTOS/GETTY

KJARAMÁL „Skattar eru auðvitað 
háðir lögum þannig að þetta hlýt-
ur að beinast gegn ríkisvaldinu, 
hvernig lögum er breytt til að breyta 
skattbyrði. Við höfum svo sem ekk-
ert farið í það hvort það sé skynsam-
legt að hækka eða lækka útsvar,“ 
segir Drífa Snædal, forseti ASÍ.

Alþýðusambandið hefur beint til-
lögum um breytingar á skattkerfinu 
til stjórnvalda sem ganga út á að 
létta skattbyrði lág- og millitekju-
hópa og jafnframt lýst yfir von-
brigðum með framkomnar skatta-
tillögur ríkisstjórnarinnar.

Nokkur umræða hefur skapast 
undanfarið um hlutverk sveitar-
félaga þegar kemur að aðgerðum 
til að liðka fyrir kjarasamningum. 
Í frétt blaðsins í síðustu viku höfn-
uðu þau Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri Kópavogs, og Ásthildur 
Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, 
því að sveitarfélög gætu komið að 
lausn kjarasamninga með skatta-
lækkunum.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
tók undir það sjónarmið í viðtali á 
Sprengisandi á Bylgjunni í gær. Öll 
þrjú eru þeirrar skoðunar að fjár-
hagsstaða f lestra sveitarfélaga sé 
með þeim hætti að ekki sé hægt að 
lækka tekjur sveitarfélaga nema 
með því að skerða þjónustu.

Drífa bendir á að þótt sveitar-
félögin ákveði útsvarsprósentuna 
þá ákveði ríkið skiptingu tekna, 
hámark útsvars og framlög í Jöfn-
unarsjóð sveitarfélaga. „Þannig er 
það eðlilegt að beina sjónum sínum 
að stjórnvöldum.“

ASÍ telji að skoða mætti fjár-
magnstekjuskattinn þannig að 
þeir sem komi sér undan tekjuskatti 
með því að skapa sér fjármagns-
tekjur greiði líka útsvar. „Það hlýtur 
að vera svakalegt að vera að reka 
sveitarfélög og þessi hópur komist 
hjá því að greiða útsvar. Við höfum 
bent á það en að öðru leyti finnst 
okkur skattamálin vera á hendi 
ríkisins.“

Drífa segir að sveitarfélögin 
komi þó að málum í gegnum hús-
næðis- og lóðamál. „Svo ætlumst 
við auðvitað til þess, þegar loksins 
tekst að landa kjarasamningum, að 
það verði ekki tekið til baka með 
einhverjum gjaldskrárhækkunum 
hjá sveitarfélögunum. Við munum 
fylgjast vel með því eins og verðlags-

Eðlilegt að beina sjónum að 
stjórnvöldum varðandi skatta
Forseti ASÍ segir að kröfur um breytingar á sköttum hljóti að beinast að ríkisvaldinu en ekki að sveitar-
félögum. Þó þurfi að fylgjast vel með gjaldskrárbreytingum sveitarfélaganna. Vinnufundir standa nú 
yfir hjá ríkissáttasemjara í þeim málum sem eru á hans borði. Viðræðurnar eru sagðar ganga ágætlega.

Drífa Snædal, forseti ASÍ, kemur hér af fundi þar sem skattatillögur stjórnvalda voru kynntar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

eftirlit okkar ber gott vitni um.“
Miklar annir hafa verið hjá ríkis-

sáttasemjara undanfarna daga en 
þar hafa farið fram vinnufundir 
hjá þeim aðilum sem enn sitja við 
samningaborðið. Þar eru undir 
þrír hópar sem semja við Samtök 
atvinnulífsins (SA). Þeir eru Starfs-
greinasambandið, Landssamband 
íslenskra verslunarmanna og sam-
flot iðnaðarmanna.

„Þetta hefur bara unnist ágætlega 
og viðræðurnar líka. Við munum 
svo taka alla næstu viku og þess 
vegna lengur ef þarf,“ segir Bryndís 

Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari en 
aðilar funduðu alla helgina.

Bryndís segir að væntanlega 
verði fundur í deilu SA og Eflingar, 
VR, Verkalýðsfélags Akraness og 
Verkalýðsfélags Grindavíkur á 
fimmtudag. Ekki sé búið að boða 
hann formlega en aðilar verði að 
hittast innan fjórtán daga frá við-
ræðu slitum en sá tímapunktur er á 
fimmtudag.

„Það verður bara að koma í ljós 
hvað gerist á þeim fundi. Ég tek alla-
vega stöðuna á málinu.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Frá leit björgunarsveitarmanna í 
síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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+PLÚS

Allt í boði í Hörpu
Matarmarkaður fór fram í Hörpu um helgina. Það var líf og fjör á svæðinu þegar ljósmynd-
ara Fréttablaðsins bar að garði. Gestir og gangandi höfðu úr miklu úrvali kræsinga að velja.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON



Við styðjum  
við framtíðina

Námsstyrkir Íslandsbanka

Á hverju vori veitir Íslandsbanki styrki til námsmanna  

á öllum skólastigum. Umsóknarfrestur um námsstyrki  

fyrir árið 2019 er til 1. maí nk. 

Kynntu þér málið á islandsbanki.is/namsstyrkir @
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Abdelaziz Bouteflika 

hefur verið forseti Alsír í  

20 ár, frá árinu 1999.

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

FJÖLHÆFASTA FJÖLSKYLDA LANDSINS?

Glæsilegur og vel útbúinn pallbíll með 
3.0 lítra, 258 hestafla, V6 dísilvél, 
580 Nm togi, sjálfvirkum vélarhitara, 
bakkmyndavél, fjarlægðarskynjara að 
framan og aftan, regn- og birtuskynjara, 
Xenon/led aðalljósum og 18” álfelgum.

Volkswagen Amarok 

verð frá  8.290.000 kr.

Hannaður með þarfir iðnaðar-
manna að leiðarljósi og með 
átta þrepa sjálfskiptingu fyrir 
allar útgáfur. Fjöldi útfærslna 
á hleðslurými, farþegarými og 
aðstoðarkerfi. 

Volkswagen Crafter 

verð frá  6.220.000 kr.

Einn vinsælasti atvinnubíll 
á Íslandi undanfarin ár. 
Áreiðanlegur, öruggur og 
fæst í tveimur lengdum, 
fjórhjóladrifinn og í fjölda 
útfærslna.

Volkswagen Caddy 

verð frá 2.870.000 kr.

Transporter hefur fylgt 
kynslóðum af fólki sem hefur 
þurft á traustum og áreiðan-
legum vinnuþjarki. Fullkomin 
stöðugleikastýring, spólvörn  
og sjö þrepa sjálfskipting.

Volkswagen Transporter 

verð frá  4.590.000 kr.

ALSÍR Lögreglumenn og öryggis-
sveitir í Alsír hafa gripið til öflugra 
vatnsbyssna, táragass og barefla til 
að hafa hemil á mótmælendum á 
götum borga landsins. Samkvæmt 
opinberum tölum hafa 56 lögreglu-
menn og 45 mótmælendur særst 
í átökunum. Tölur um mannfall 
liggja ekki fyrir.

Mótmælt hefur verið í borgum 
landsins undanfarna viku eftir að 
forseti landsins, hinn 82 ára gamli 
Abdelaziz Bouteflika, tilkynnti að 
hann hygðist sækjast eftir endur-
kjöri í komandi forsetakosningum. 
Það yrði fimmta kjörtímabil for-
setans en hann tók við árið 1999 
eftir blóðuga borgarastyrjöld sem 
kostaði um 200 þúsund manns lífið.

Undanfarin ár hefur hann verið 
heilsuveill en árið 2013 fékk hann 
heilablóðfall og hefur þjóðin lítið 
sem ekkert heyrt frá honum síðan 
þá. Þrátt fyrir heilsubrestinn var 
stjórnarskrá landsins breytt árið 
2014 til að hann gæti boðið sig fram 
á ný sem forseti.

Stúdentar komu saman í Algeirs-
borg, höfuðborg landsins, í gær, en 
þar hafa mótmæli verið bönnuð 
með lögum frá 2001, og mótmæltu 
fyrirætlun forsetans þaulsætna. 
Áætlað er að mótmælendur í höfuð-
borginni hafi verið rúmlega hund-
rað. Fjölmennari mótmæli voru í 
öðrum borgum víðs vegar um land. 
Þá f lykktist stór hópur mótmæl-
enda út á götur höfuðborgar gömlu 
valdsherranna í Frakklandi.

Frestur til að skila inn framboði í 
kosningunum rann út í gær en það 
var gert í húsakynnum stjórnlaga-
dómstóls landsins. Mótmælendur 
komu saman fyrir utan dómstólinn 
í gær og kölluðu eftir því að Bout-
eflika fengi ekki að bjóða sig fram 
á ný. Stjórnarskrá landsins kveður 
ekki á um að framboði skuli skilað 
í eigin persónu en þó þarf for-
seti landsins að vera nægjanlega 
hraustur til að geta gegnt starfinu. 
Sex frambjóðendur höfðu skilað inn 
framboði í gær.

Bouteflika situr áfram en lofar 
að sitja ekki út kjörtímabilið
Alsíringar hafa undanfarið mótmælt því að forseti landsins, hinn 82 ára gamli Abdelaziz Bouteflika, ætli 
sér að sitja eitt kjörtímabil enn. Mótmælin eru þau fjölmennustu sem sést hafa lengi í landinu en víða er í 
gildi bann við mótmælafundum. Köll þeirra báru árangur að hluta. Bouteflika fékk heilablóðfall 2013.

Mótmælendur komu saman fyrir utan stjórnlagadómstól Alsírs þar sem skila átti inn framboðum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Mótmælin skiluðu árangri að 
hluta seint í gær. Þá var lesin í ríkis-
fjölmiðli landsins yfirlýsing frá for-
setanum. Heilsufar forsetans leyfir 
varla að hann geri slíkt sjálfur auk 
þess sem hann er um þessar mundir 
staddur í Sviss í reglulegri læknis-
skoðun. Forsetinn lofaði að næði 
hann kjöri á ný myndi hann ekki 
sitja allt kjörtímabilið.

KASMÍR Bandarísk stjórnvöld reyna 
nú að komast að því hvort Pakist-
anar hafi notað bandarískar F-16 
herþotur til að skjóta niður ind-
verska herþotu í síðustu viku. Slíkt 
væri brot á samkomulagi sem gert 
var við sölu vélanna til Pakistan.

Talsmaður bandaríska sendi-
ráðsins í Islamabad, höfuðborg 
Pakistan, staðfesti í samtali við 
fréttastofu Reuters að verið væri að 
skoða ásakanir þess efnis.

Pakistönsk stjórnvöld hafa neitað 
því að F-16 þoturnar hafi tekið þátt í 
bardögunum sem leiddu til þess að 
indverska þotan var skotin niður. 
Þau hafa ekki tilgreint hvaða her-
þotur voru notaðar.

Eftir átök og togstreitu síðustu 
viku var ástandið tiltölulega rólegt 
í gær. Chaundry Tariq Farooq, ráð-
herra í pakistanska hluta Kasmír, 
sagði þó enn spennu í loftinu og að 
aldrei væri hægt að segja hvenær 
átök gætu brotist út á ný. – sar

Sagðir brjóta 
samkomulag

Endurheimt flugmanns fagnað. 
NORDICPHOTOS/GETTY

BANDARÍKIN Maður að nafni Brian 
skilaði bókasafni í Ohio-ríki Banda-
ríkjanna nýverið tímariti sem hann 
fékk þaðan. Það þætti ekki í frásögur 
færandi nema fyrir þær sakir að 
hann stal því þaðan árið 1968.

Í liðinni viku barst bókasafninu í 
Cuyahoga-sýslu umslag sem innihélt 
septembertölublað tímaritsins Life 
frá árinu 1968 en Bítlarnir prýddu 
forsíðuna. Þar var einnig bréf frá 
Brian þar sem hann sagði að hann 
hefði stolið því skömmu eftir að 
það kom út. Bréfið innihélt einnig 
hundrað dollara seðil.

Tíu senta dagsektir liggja við sein-
um skilum en sektir eru að hámarki 
hundrað dollarar.

Í samtali við AP þakkaði safnstjór-
inn Brian fyrir að skila blaðinu. Það 
verður ekki til útláns framar. – jóe

Bítlunum skilað 
eftir fimmtíu ár

Mótmælin nú eru stærri en 
heimsbyggðin hefur van-
ist hingað til. „Þegar 
Bouteflika tilkynnti 
um framboð sitt 
árið 2014 mót-
m æ l t u  t u g -
þúsundir þeirri 
ák vörðun. Nú 
er u þeir mun 
f l e i r i ,  m ö r g 
hundruð þúsund 
manns. Þá er meiri 
hiti í þeim, þau eru 
stærri og í f jölmenn-
ari borgum en áður,“ segir 

Omar Ashour, prófessor við Qatar 
Doha Institute, við Al Jazeera.

Sem fyrr liggja tölur 
u m ma nnfa l l ek k i 

fyrir. Staðfest er þó að 
Hassan Benkhedda, 
sonur Benyoucef 
Benkhedda fyrsta 
forsæt isráðher ra 
landsins eftir að 

það fékk sjálfstæði 
frá Frakklandi, lést í 

mótmælum nærri for-
setahöllinni í Algeirs-

borg á laugardag.
joli@frettabladid.is

4 .  M A R S  2 0 1 9   M Á N U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Skilafrestur er til 12. mars

Á Íslandi sparar rafræna tæknibyltingin framteljendum 
mikinn tíma frá því sem áður var. Nú geta fjölmargir 
yfirfarið skattframtalið sitt á örfáum mínútum. 
Framtalið þitt er tilbúið og aðgengilegt á skattur.is 
með rafrænum skilríkjum eða veflykli RSK með 
innsendum upplýsingum frá launagreiðendum,
fjármálastofnunum og fleirum.

Aðstoð verður veitt í síma 442-1414 alla virka 
daga frá kl. 9:00-15:30. Afgreiðslur eru opnar 
á sama tíma.

Auk þess verður aðstoð í síma og í afgreiðslum 
RSK á Laugavegi 166 í Reykjavík og Hafnarstræti 
95 á Akureyri til kl. 18:00 mánudaginn 11. mars, 
þriðjudaginn 12. mars og föstudaginn 15. mars.

...opnar framtalið

...ferð yfir allar upplýsingar

...breytir ef ástæða er til

...staðfestir

Þú einfaldlega...

5mín

skattur.is

rsk@rsk.is 442 1000

Þú afgreiðir framtalið þitt á
aðeins fimm mínútum
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Það mega 

þessar tvær 

konur eiga að 

hvorug þeirra 

verður kennd 

við klækj-

astjórnmál.

 

Aftur hefur 

sigið á 

ógæfuhliðina 

eftir þann 

tíma og 

þróunin er nú 

hröð í átt til 

ójafnaðar.

Allt frá hruni hefur þjóðin borið lítið sem 
ekkert traust til bankakerfisins enda eru 
stjórnendur þess með ofurlaun á sama 
tíma og bankinn hirðir alls kyns óþarfa 
gjöld af viðskiptavinum. Það ætti að vera 

nánast ómögulegt fyrir aðrar stofnanir að skáka 
bönkunum í óvinsældum. Íslenskum stjórnmála-
mönnum hefur samt tekist það.

Í nýrri mælingu Gallups á trausti til stofnana 
kemur í ljós að traust almennings á Alþingi og 
borgarstjórn Reykjavíkur er enn minna en á bönk-
unum. Traust til Alþingis var að hífast upp, en þá 
fóru nokkrir fulltrúar þjóðarinnar á alræmt fyllirí. 
Þeir sitja enn á þingi, í óþökk þjóðarinnar. Nú er 
traust til Alþingis 18 prósent og í sömu könnun 
mælist minnst traust til borgarstjórnar eða 16 
prósent. Það hefur ekki farið framhjá þjóðinni að 
algjör ringulreið ríkir í Ráðhúsinu og hún sér enga 
ástæðu til að treysta þeim fulltrúum sínum sem 
þar sitja. Klögumálin sem ganga á milli þessara 
fylkinga eru ekki sæmandi kjörnum fulltrúum 
þjóðarinnar. Þar ber minnihlutinn reyndar mun 
meiri sök en meirihlutinn, en burtséð frá því þá er 
ljóst að gríðarleg orka fer í argaþras þegar hún ætti 
að nýtast til uppbyggilegra starfa í þágu borgar-
búa.

Kjörnir fulltrúar þjóðarinnar, á Alþingi og í Ráð-
húsinu, eiga mikið verk fyrir höndum ætli þeir sér 
að endurheimta traust þjóðarinnar. Ekki er sjálfsagt 
að það takist. Það má samt koma auga á ljósglætu. 
Á sama tíma og þjóðin er enn eina ferðina að gefast 
upp á stjórnmálamönnum sínum var forsætisráð-
herra þjóðarinnar, Katrín Jakobsdóttir, yngsti kven-
leiðtogi Evrópu, valin ein af tuttugu áhrifamestu 
konum heims af við skipta tíma ritinu CEO Mag azine. 
Tímaritið sagði konurnar á listanum eiga það sam-
eiginlegt að vilja og leitast við að gera heiminn betri 
– og það veitir svo sannarlega ekki af því.

Landsmenn ættu að vera stoltir af Katrínu 
Jakobsdóttur, hvort sem þeir fylgja flokki hennar 
að málum eða ekki. Hún er heiðarleg og hrein-
skilin, hörkudugleg og með jarðsamband. Fyrir 
ekki ýkja mörgum árum áttu Íslendingar aðra 
konu sem gegndi starfi forsætisráðherra, Jóhönnu 
Sigurðardóttur, og hafði einnig þessa eiginleika til 
að bera, en á sínum tíma setti Forbes hana á lista yfir 
valdamestu konur heims. Síst af öllu hafa Katrín og 
Jóhanna gert sig sekar um að skandalísera úti í bæ, 
eins og of margir stjórnmálamenn hafa á samvisk-
unni, og yfirleitt komist upp með. Mjög var þjarmað 
að Jóhönnu á sínum tíma og Katrín fær sömuleiðis 
sínar skammir. Enginn stjórnmálamaður er hafinn 
yfir gagnrýni en það mega þessar tvær konur eiga 
að hvorug þeirra verður kennd við klækjastjórnmál. 
Það þarf f leiri þeirra líka í stjórnmálin.

Það er nóg komið af stjórnmálamönnum sem 
stunda framapot af mikilli elju, telja ýmiss konar 
hrossakaup vera sjálfsagðan hluta af starfinu og hafa 
um leið stórar og miklar hugmyndir um eigið ágæti. 
Ef heiðarleiki væri ríkjandi afl í íslenskri pólitík væri 
traust til stjórnmálamanna mun meira en nú er.

 Heiðarleiki

Innan norrænna samfélaga mælist ekki bara 
minni ójöfnuður en annars staðar heldur líka 
meira traust, meiri sátt, meiri samheldni, betri 

heilsa og færri glæpir. Allt fylgir þetta jöfnuðinum. 
Stjórnvöld ættu því að setja aukinn jöfnuð í algjöran 
forgang.

Þróunin hefur hins vegar verið þveröfug hér 
á landi seinni árin og andrúmsloftið eftir því. Á 
árunum fyrir hrun jókst ójöfnuður þegar fjármagns-
tekjur jukust mikið hjá efstu tekjuhópunum og 
ekki síður vegna stefnu hægri sinnaðra ríkisstjórna 
í skatta- og bótamálum. Jöfnuður jókst aftur eftir 
hrun, vegna þess að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur, sem starfaði frá 2009 til 2013, beitti skatta- og 
bótakerfinu markvisst til jöfnunar.

Aftur hefur sigið á ógæfuhliðina eftir þann tíma og 
þróunin er nú hröð í átt til ójafnaðar. Til að bregðast 
við þurfum við nú að hækka fjármagnstekjuskattinn 
og leggja skatt á stóreignir og auðlegð. Auðlindagjöld 
verða að hækka og renna til þjóðarinnar eins og 
sanngjarnt er. Bætur og opinber stuðningur ættu að 
hækka í takti við laun og gjaldheimtu af veiku fólki 
þarf að linna.

Vilji stjórnvöld auka jöfnuð, samfélagslegt traust 
og stuðla að raunverulegri þjóðarsátt, þarf að beita 
bæði skatta- og bótakerfinu og hætta gjaldtöku 
innan velferðarkerfisins. Tekjutengingar bóta eru 
mun meiri hér á landi en í hinum norrænu ríkj-
unum. Barnabætur byrja t.d. að skerðast, samkvæmt 
ákvörðun núverandi ríkisstjórnar, við lágmarkslaun 
og launafólk með meðaltekjur fær alls engar barna-
bætur sem í augum stjórnvalda eru fátækrastyrkur.

Samfylkingin hefur margoft bent á að stjórnvöld 
hafi á undanförnum árum veikt helstu jöfnunar-
tæki hins opinbera. Þetta hefur verið pólitísk stefna 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar í ríkisstjórn og er 
nú gert með stuðningi Vinstri grænna. Samfylkingin 
tekur heils hugar undir hugmyndir ASÍ um breyting-
ar á gjaldtöku, sköttum og bótum. Með þeim munu 
kjör almennings batna en auk þess fengist meiri sátt 
í íslensku samfélagi. Það er til mikils að vinna.

Jöfnuður, traust og sátt

Oddný  
Harðardóttir
þingmaður Sam-
fylkingarinnar

Málgleði
Sem kunnugt er teppti þing-
f lokkur Miðf lokksins þingstörf 
í liðinni viku þegar til stóð 
að afgreiða eftirleguaf lands-
krónur úr þinginu. Samtals 
töluðu þingmennirnir í nærri 19 
klukkustundir við 2. umræðu 
frumvarpsins. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formaður 
f lokksins og nefndarmaður í 
efnahags- og viðskiptanefnd, 
hafði verið fjarri góðu gamni 
við nefndarstörfin og ákvað því 
að láta til sín taka. Alls tók hann 
84 sinnum til máls en 60 prósent 
ræðna hans á yfirstandandi 
þingi tengdust þessu máli. Vafa-
laust hefði hann getað forðað 
sér, og öðrum, frá þessu með 
nærveru á nefndarfundum.

Nándin
Undanfarið hafa laun stjórn-
enda ríkisbanka verið talsvert í 
umræðunni og virðist sem trún-
aðarrof hafi orðið milli stjórn-
valda og Bankasýslu ríkisins 
og stjórna bankanna. Formenn 
stjórnarf lokkanna hafa allir 
kallað eftir því að launahækk-
anir verði dregnar til baka, 
að hluta hið minnsta. Eftir að 
ríkið eignaðist banka í kjölfar 
efnahagshrunsins voru menn 
sammála um að koma Banka-
sýslunni á fót til að tryggja að 
bankarnir yrðu í armslengd frá 
stjórnvöldum. Grípi stjórnvöld 
inn í núna, hver er þá tilgangur 
stjórna og Bankasýslunnar? 
joli@frettabladid.is
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HEYRNARSTÖ‹IN

Hlustaðu
á hjartað þitt

™

Beltone 
™

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG Framlag Íslands í Júróvisjón í ár 
er hressandi. Það fær mann til að 
hugsa. Og hlæja. Og fara í stuð. 

Þetta er frábært atriði. Auðvitað er 
hægt að afgreiða lagið sem gjörning 
ungmenna, brosa pínulítið, hrista 
höfuðið og halda svo áfram að horfa á 
línulega dagskrá. Allt er þetta leikur. 
Afþreying. Eitthvað til að lyfta fólki 
upp í myrkrinu, yfir snakki og ídýfu. 
Kapítalisminn sigrar. En ég held að það 
sé meira í þessu en svo. Þetta er tundur-
skeyti í hversdagsleikann. Upplyfting í 
amstrinu. Við erum semsagt að fara að 
senda lag í Júróvisjón um hatur.

Tja, hví ekki? Það tístir í manni við 
tilhugsunina, að við skulum ætla að 
senda svona grallaraspóa inn í þessa 
glimmerveröld. Þetta verður álíka 
spennandi og fyrir vísindamenn í Sviss 
að horfa á árekstur tveggja einda í 
hraðli. Hvað gerist? Mun allt springa? 
Verður til svarthol?

Hjálparsveit skáta í Kópavogi getur 
glaðst yfir vissum sigri BDSM-lífsstíls-
ins og kannski fær hann byr undir báða 
vængi nú á næstu misserum. Krókar í 
loftum víða. Aðrar vangaveltur eiga þó 
hug minn. Eftir að hafa horft á úrslita-
kvöldið í tölvunni með fjölskyldunni 
í útlöndum og við höfðum nokkurn 
veginn sameinast í fylgispekt okkar 
við Hatara, fór ég að velta fyrir mér 
spurningunni sem yngsti fjölskyldu-
meðlimurinn — ekki jafn reyndur í 
hótfyndni og kaldhæðni og við hin — 
lét falla í einlægni sinni: Hvað eiga þeir 
við? Af hverju mun hatrið sigra?

Atlaga að útskýringu
Ég, sem heimspekimenntaður, rýk 
alltaf til þegar svona spurningar gera 

vart við sig meðal afkvæma minna og 
lít á það sem heilaga skyldu, sprottna 
af hæfni, að útskýra vel og vandlega 
flóknari hliðar tilverunnar, þegar 
minnsti vottur af áhuga á slíku gerir 
vart við sig. Það er merkilegt hvað mér 
mistekst þetta oft. Eiginlega alltaf. Á 
því var engin breyting nú. Ég gat ekki 
útskýrt almennilega hvað þeir eiga við, 
þessir menn. Mun hatrið sigra? Stund-
um, sonur sæll, segir fólk hið þveröfuga 
á við það sem það vonar samt sjálft 
innst inni að gerist, skilurðu. Maður 
sem vonar að ástin muni sigra getur 
talið það góða leið til þess að vekja aðra 
til umhugsunar að klæða sig í þröngt 
plast og reipi og öskra að hatrið muni 
sigra. Eða eitthvað. Samskipti fólks 
eru flókin. Listin er margbrotin. Nú 
skulum við bursta tennurnar.

Kafað dýpra
Hver er þá hin mikla undirliggjandi 
heimspekilega sögn Hatara? Mér finnst 

hið bitastæða vera þetta: Svartsýnis-
spámaðurinn Matthías tekur sér stöðu 
á goðsagnakenndu sviði og hrópar hið 
fornkveðna, eins og ótal bölsýnisspá-
menn fyrri tíma hafa gert, að heimur-
inn muni kollsteypa sér í hörmungar 
og myrkur, að allt sé fánýtt gagnvart 
eyðingarmætti hatursins. Mót-
söngvarinn — með hárgreiðslu sem 
ég reyndi einu sinni að fá mér sjálfur 
með ömurlegum afleiðingum — er svo 
táknmynd hins eilífa og viðkvæma 
blóms fegurðarinnar, sem er fórnað á 
eyðingaraltari myrkursins.

Þetta er sterk mynd. Þetta öskur 
hefur oft verið hrópað. Það sem 
blasir við í mínum huga er hins vegar 
sú niðurstaða, að þrátt fyrir máttugt 
öskur hatursins, þá mun hatrið aldrei 
sigra. Það má sín líka lítils, eins og 
fegurðin og ástin.

Af hverju? Jú, vegna þess að veröldin 
heldur alltaf áfram. Tíminn stoppar 
ekki. Hatrið sigrar einu sinni. Ástin 

næst. Og svo endalaust, koll af kolli. 
Ekkert mun sigra. Ekki einu sinni 
dauðinn, því af honum sprettur líf. 
Í texta Hatara er þetta viðurkennt. 
„Rísið úr öskunni,“ hrópar spámaður-
inn. „Sameinuð sem eitt.“ Í þessu felst 
vonin. Í áframhaldinu — svo lengi sem 
það slokknar ekki á sólinni (sem yrði 
bömmer) — felst alltaf von. Mann-
kynssagan, eins og margir magnaðir 
heimspekingar hafa bent á, er barátta 
andstæðna, sem hættir aldrei.

Spurning laganna tveggja
En hvað ef tíminn er afmarkaður, eins 
og í tilviki einstaklinga? Manni er 
skaffað eitt líf. Innan þess ramma getur 
hatrið vissulega sigrað, ekki satt? Lögin 
tvö sem kepptu til úrslita mynduðu 
þannig spurningu sem er mjög 
umhugsunarverð: Hvað ef ég get ekki 
elskað og hatrið mun sigra? Barátta 
kærleika og haturs þar sem annað aflið 
getur í raun og veru unnið fullnaðarsig-
ur á sér stað í hjörtum manna. Í hinni 
einstaklingsbundnu baráttu fólks við 
sjálft sig og kringumstæður sínar.

Þess vegna er frábært að senda þetta 
lag til Ísrael. Í Ísrael býr fullt af góðu 
fólki, en manni sýnist stundum að 
þar sé líka þónokkuð af áhrifafólki 
sem hefur ákveðið að láta hatur ráða 
ákvörðunum sínum. Framlag Íslands 
er einhvers konar öfug sálfræði inn 
í þessar kringumstæður, svipað og 
maður notar stundum á börn. Farðu þá 
bara ekki að sofa! Látið þá bara hatrið 
sigra!

Kannski vakna einhverjir til 
umhugsunar og skynja ádeiluna, 
beiðnina, sem í þessu felst. Þetta er 
nefnilega ekki bara grín.

Hvað mun sigra?

Lögin tvö sem 

kepptu til 

úrslita 

mynduðu 

þannig 

spurningu 

sem er mjög 

umhugsunar-

verð: Hvað ef 

ég get ekki 

elskað og 

hatrið mun 

sigra?
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Innifalið í verði: Flug, flugvallaskattar, gisting, íslensk fararstjórn, ferðataska og handfarangur. Þjónustusími opinn allan sólarhringinn.
Bókaðu núna, fleiri verðdæmi og brottfarir á www.sumarferdir.is

Fjör fyrir alla í  
Sumarferðir bjóða ferðir á góðum kjörum fyrir fjölskyldur 
af öllum stærðum og gerðum. Á áfangastöðum Sumarferða 
er fjölbreytt afþreying og fjör í boði fyrir alla fjölskylduna.

Á flestum áfangastöðum Sumarferða er íslenskur fararstjóri 
ykkur til halds og trausts í fríinu. Öll flug eru bein flug og 
ferðataska og handfarangur innifalið.

ALMERÍA
MEDITERRANEO BAY 

FRÁ 112.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 
í junior svítu ALLT INNIFALIÐ. Verð frá 
142.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 31. maí – 7. júní — 7 nætur

KANARÍ
APARTAMENTOS DOROTEA 

FRÁ 79.900 KR.
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum. Verð frá 95.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 3.–10. júní — 7 nætur

TENERIFE
SAINT GEORGE 

FRÁ 106.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum og morgunverði. 
Verð frá 115.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 14.–21. maí — 7 nætur

ALMERÍA
PIERRE VACANCES 

FRÁ 78.900 KR.
Verð á mann m.v. 4 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum. Verð frá 109.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 16.–23. ágúst — 7 nætur

KANARÍ
CORONA BLANCA 

FRÁ 81.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi. Verð frá 95.900 kr. á 
mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 24. júní – 1. júlí — 7 nætur

TENERIFE
PALM BEACH 

FRÁ 86.900 KR.
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum. Verð frá  122.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 21.–28. maí — 7 nætur

ALBIR
KAKTUS 

FRÁ 89.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði. Verð frá 104.900 kr. á 
mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 7.–14. maí — 7 nætur

KANARÍ
BUNGALOWS PARQUE CR. 

FRÁ 81.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 3 börn í 
smáhýsi með 2 svefnherbergjum. Verð frá 
117.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 26. ágústu – 2. sept. — 7 nætur

TENERIFE
PARQUE CRISTOBAL 

FRÁ 85.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
premier smáhýsi með 1 svefnherbergi. Verð 
frá 122.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna
Ferðatímabil: 24.–31. ágúst — 7 nætur

MAÍ SÓL

MAÍ SÓL
ALLT  INNIFALIÐ

MAÍ SÓL
NÝTT



…eru betri en aðrar

fjölskyldusól

Sími 514 1400 | sumarferdir@sumarferdir.is

BENIDORM
MAGIC TROPICAL SPLASH 

FRÁ 136.900 KR.
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 1 svefnherbergi og morgunverði. Verð 
frá 160.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 13.–20. júní — 7 nætur

LLORET DE MAR
GUITART GOLD CENTRAL 

FRÁ 97.900 KR.
Verð á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn 
í junior svítu með morgunverði. Verð frá 
112.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 30. maí – 8. júní — 7 nætur

TOSSA DE MAR
GHT OASIS TOSSA 

FRÁ 106.900 KR.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
tvíbýli með morgunverði. Verð frá 124.900 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna.
Ferðatímabil: 20.–29. júní — 7 nætur
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Skallagrímur - Þór Þ. 74-89 
Skallagrímur: Bjarni Guðmann Jónsson 
19, Aundre Jackson 13, Björgvin Hafþór 
Ríkharðsson 12, Matej Bouvac 8, Domogoj 
Samac 8, Eyjólfur Ásberg Halldórsson 5, 
Gabríel Sindri Möller 5, Ragnar Sigurjóns-
son 4. 
Þór Þorlákshöfn: Kinu Rochford 23/12 
fráköst, Nikolas Tomsick 20/12 stoð-
sendingar, Halldór Garðar Hermannsson 
16, Jaka Brodnik 11, Ragnar Örn Bragason 
10, Styrmir Snær Þrastarson 7, Emil Karel 
Einarsson 2. 

Breiðablik - Valur 69-93 
Breiðablik: Snorri Vignisson 14, Sveinbjörn 
Jóhannesson 13, Erlendur Ágúst Stefáns-
son 11, Arnór Hermannsson 10, Árni Elmar 
Hrafnsson 9, Hilmar Pétursson 7, Bjarni Geir 
Gunnarsson 5. 
Valur:Aleks Simeonov 21, Dominique 
Deon Rambo 16, Austin Magnus Bracey 
15, Ragnar Ágúst Nathanaelsson 14, Illugi 
Auðunsson 10, Nicholas Schlitzer 9, Illugi 
Steingrímsson 5, Benedikt Blöndal 3. 

ÍR - Tindastóll 85-90 
ÍR: Kevin Capers 16, Gerald Robinson 16/10 
fráköst, Matthías Orri SIgurðarson 11, 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson 11/15 frá-
köst, Sæþór Elmar Kristjánsson 11, Hákon 
Örn Hjálmtýsson 11, Sigurkarl Róbert 
Jóhannesson 9.  
Tindastóll: Philip Alawoya 26, Pétur Rúnar 
Birgisson 18, Dino Butorac 14, Danero 
Thomas 12, Viðar Ágústsson 8, Brynjar Þór 
Björnsson 5, Helgi Rafn Viggósson 4, Friðrik 
Þór Stefánsson 3. 

Grindavík - KR 94-103 
Grindavík: Lewis Clinch 29, Ingvi Þór Guð-
mundsson 15, Jordy Kuiper 14, S. Arnar 
Björnsson 14, Ólafur Ólafsson 11, Hilmir 
Kristjánsson 6, Nökkvi Már Nökkvason 5  . 
KR:Mike DiNunno 32, Julian Boyd 30/10 
fráköst, Kristófer Acox 18/12 fráköst, Orri 
Hilmarsson 9, Helgi Már Magnússon 6, 
Björn Kristjánsson 4, Emil Barja 3, Finnur 
Atli Magnússon 1 . 

Nýjast

Domino’s-deild karla

Við leggjum áherslu 

á að spila betur í 

sókninni í dag.

Sara Björk Gunnarsdóttir

Eins dauði er annars brauð

Valsmenn stigu stórt skref  í átt að því að bjarga sæti sínu í Domino’s-deild karla fyrir næsta tímabil með sigri á Blikum í Smáranum í gær. Með 
því felldi Valur endanlega Blika sem hafa aðeins unnið einn leik af nítján til þessa. Valsmenn fá tækifæri til að endanlega innsigla framtíð sína í 
deildinni í næstu umferð þegar þeir mæta Borgnesingum sem eru að berjast fyrir lífi sínu í deildinni þegar stutt er eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Íslenska kvennalandslið-
ið í knattspyrnu mætir því skoska í 
Algarve í dag. Þetta er annar leikur 
liðanna á stuttum tíma og  annar 
leikur landsliðsins á Algarve-
mótinu þetta árið. Með sigri getur 
Ísland unnið riðilinn eftir 1-0 sigur 
Kanada á Skotlandi á dögunum og 
markalaust jafntefli Íslands og Kan-
ada í síðustu viku en til þess þarf 
Ísland að skora meira en eitt mark 
ásamt því að vinna leikinn.

 Vinni íslenska liðið riðilinn 
munu Stelpurnar okkar leika upp á 
verðlaun á mótinu en það kemur í 
ljós á morgun hvort það verður fyrir 
þriðja eða fyrsta sætið. Íslenska 
liðið hefur einu sinni leikið til 
úrslita á mótinu, þegar það varð að 
lúta í gras fyrir bandaríska liðinu 
árið 2011, en tvívegis unnið leikinn 
um bronsverðlaunin, árin 2014 og 
2016.

Þetta verður tólfta viðureign 
Íslands og Skotlands sem mættust 
síðast þann 21. janúar og til þessa 
hefur Ísland unnið sex leiki, Skotar 
þrjá og tveimur leikjum hefur lokið 
með jafntef li. Elín Metta Jensen 
skoraði tvívegis í síðasta leik lið-
anna á Spáni fyrir mánuði í fyrsta 
leik liðsins undir stjórn Jóns Þórs 
Haukssonar.

Landsliðsfyrirliðinn Sara Björk 
Gunnarsdóttir leikur sinn 123. leik á 
morgun og er því aðeins tíu leikjum 
frá því að jafna leikjamet Katrínar 
Jónsdóttur með landsliðinu.

 Í leiknum gegn Kanada varð 
Skagamær in Hallbera Guðný 
Gísladóttir áttunda konan sem 

nær hundrað leikjum fyrir kvenna-
landsliðið.

„Það var frábært að fá Hallberu 
í hundrað leikja hópinn, það eru 
margar góðar þar og f leiri sem eru 
að nálgast hópinn. Mér fannst ég 
vera orðin gömul þegar ég kom 
hingað í ellefta skiptið en ég er bara 
28 ára,“ sagði Sara létt í lundu þegar 
Fréttablaðið heyrði í henni í gær.

Íslenska liðið fékk takmarkaðan 
undirbúningstíma fyrir leikinn 
gegn Kanada aðeins 36 tímum eftir 
að komuna til Algarve en þær hafa 
nú náð að æfa saman í tæpa viku.

„Við fengum stuttan undirbún-
ingstíma fyrir leikinn gegn Kanada, 
bæði til endurhæfingar frá leikjum 
með félagsliðinu en náðum samt 
góðum úrslitum. Við vorum að 
mæta einu af sterkustu liðum heims 
og náðum að halda hreinu sem var 
jákvætt.“

Ákveðið var að breyta fyrirkomu-
laginu á mótinu og eru þrjú lið í 
hverjum riðli í stað fjögurra. Fyrir 
vikið fá liðin lengri tíma til æfinga 
og spila færri leiki.

„Æfingar hafa gengið vel, við 
fengum góða pásu eftir leikinn 

gegn Kanada vegna breytts fyrir-
komulags á Algarve-mótinu sem 
mér f innst henta leikmönnum 
betur. Við gátum unnið í ýmislegu, 
við vitum að við getum gert betur í 
sóknarleiknum í að halda boltanum 
þegar við erum að mæta sterkustu 
liðum heims,“ sagði Sara og hélt 
áfram:

„Við leggjum áherslu á að spila 
betri sóknarleik í dag gegn Skotum. 
Það er stutt síðan við mættum þeim 

og þær hafa bætt sig mikið síðustu 
ár. Þær mæta fullar sjálfstrausts til 
leiks enda á leiðinni á HM í sumar 
en við spilum yfirleitt vel gegn 
Skotum,“ sagði Sara sem sagði það 
spennandi viðbót að sæti í úrslitum 
gæti beðið Íslands. 

„Það er ekki einungis í okkar 
höndum hvort við leikum til úrslita 
en það yrði skemmtilegt að spila í 
úrslitaleiknum gegn Noregi.“
kristinnpall@frettabladid.is

Viljum gera betur í sókninni
Íslenska kvennalandsliðið mætir Skotlandi í æfingarleik í Algarve í dag. Aðeins mánuður er síðan liðin 
mættust síðast þar sem Ísland vann 2-1 sigur. Sara Björk, fyrirliði íslenska liðsins, á von á erfiðum leik.

Sara Björk í leik Íslands og Kanada á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

GOLF Kylfingurinn Haraldur Frank-
lín Magnús endaði í fimmta sæti á 
móti sem var hluti af Nordic Tour-
mótaröðinni, þeirri þriðju sterk-
ustu í Evrópu. Með því er Haraldur 
kominn upp í ellefta sæti stigalist-
ans á mótaröðinni. Guðmundur 
Ágúst Kristjánsson, sem leikur líkt 
og Haraldur fyrir hönd GR, missti 
toppsætið á mótaröðinni um helg-
ina.  Var þetta annað mótið í Lum-
ine á Spáni á stuttum tíma.

Alls voru fimm íslenskir kylf-
ingar skráðir til leiks. Andri Þór 
Björnsson, GR, Axel Bóasson,  Keili 
og Aron Bergsson sem býr og æfir í 
Svíþjóð misstu allir af niðurskurði.

Haraldur lék hringina þrjá á átta 
höggum undir pari. Var hann þrem-
ur höggum á undan Guðmundi 
Ágústi sem deildi þrettánda sæti á 
fimm höggum undir pari. 

Svíinn Fredrik Nil-
héhn var í sérflokki á 
mótinu og bar sigur úr 
býtum á 20 höggum 
undir pari. 

Nilhéhn er 
kominn í efsta 
sæti stigalist-
ans á móta-
röðinni og 
Guðmu nd-
u r  Á g ú s t 
er kominn 
n i ð u r  í 
þriðja sætið.  
H a r a l d u r 
Franklín er 
svo í 11. sæti 
á stigalist-
anum. – kpt

Haraldur í 
fimmta sæti 
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öflugur liðstyrkur

Nú er það svart
Svartur er liturinn sem flestir kjósa þessa dagana þegar valið er inn 
á baðið. Hjá Innréttingum og Tækjum í Ármúla hafa þau varla við að 
taka á móti sendingum því að nýir sturtubotnar hafa slegið í gegn. ➛2

Íris Jensdóttir veitir viðskiptavinum handleiðslu, hvort sem það er við kaup á sápu frá Ítalíu eða granítsturtubotnum Spáni. MYND/SIGTRYGGUR ARI



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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Þegar unga fólkið kemur hingað 
og er að gera upp baðherbergið 
þá tekur það undantekningar-

laust svart,“ segir Íris Jensen hjá Inn-
réttingum og Tækjum í Ármúla 31.

Fyrirtækið hennar er ekki það 
stærsta í bransanum en hún hefur 
vart undan að sækja vörur niður 
á höfn. Nú eru það sturtubotnar 
frá Gala á Spáni sem seljast eins og 
heitar lummur.

„Botnarnir eru úr granít/Stonex 
efni sem er sérstaklega endingar-
gott. Það er hægt að skera af 
botninum til að aðlagast veggjum 
og efnið er sett beint á gólfið. Það 
þarf ekkert að þrífa neinar fúgur 
eða neitt vesen. Þetta er til í svörtu, 
drapplituðu og hvítu og gráu og við 
erum að fá sendingu í hverri einustu 
viku af þessum botnum. Það er 
brjálað að gera í þessu og við erum 
mjög ánægð með þær góðu viðtökur 
sem viðskiptavinir okkar hafa sýnt 
þessum nýjungum,“ segir hún.

Botninn er gerður fyrir opnar 
sturtur, svokallaðar „walk in“ 
sturtur. Gala-sturtubotnarnir fást 
í eins til tveggja metra lengdum og 
koma tilbúnir með innbyggðum 
halla sem auðveldar alla upp-
setningu til muna. Flísarnar eru í 
þriggja sentimetra þykkt og er hægt 
að skera eftir máli þannig að þær 
passa inn í flesta sturtuklefa og 
sturtulausnir.

Í versluninni er einnig merki-
legt úrval af handklæðaofnum. Þar 
hefur hönnun tekið öll völd og hægt 
er að fá mjög fallega ofna, sem sumir 
minna frekar á skúlptúra en hinn 
hefðbundna ofn. „Litirnir á ofnana 
eru valdir eftir litakorti og skiptir 
engu hvort hann sé íturbleikur eða 
gulur eða rauður. Þetta er orðið 
meiri skúlptúr og mikil hönnun á 
bak við handklæðaofninn.

Það er til handklæðaofn í and-
dyrið sem er með snögum á og í 
raun er það þannig að úrvalið er 
nánast endalaust. Það tekur um 
þrjár til fjórar vikur að panta ofn 
sem er ekki til hjá okkur á lager.“

Fyrir utan svörtu, möttu blönd-
unartækin frá FIMA Carlo Frattini 
á Ítalíu fást einnig litaðar hand-
laugar og lituð salerni frá GLOBO. 
Það er í raun merkilegt að ganga 
inn í verslunina og skoða úrvalið og 
litavalið af þessari gæðaframleiðslu 
frá Evrópu.

„Globo er til í öllum litum og nán-
ast í hvaða hönnun sem er,“ segir 
Íris og sýnir nokkra vaska og upp-
hengd salerni í mismunandi litum 
og lögun. „Svo má ekki gleyma litla 
dekurhorninu okkar þar sem sápur 
og annað frá Ítalíu og Spáni er að 
finna. Eða snjallspeglinum sem 
seldist upp á skömmum tíma.

Spegillinn er með hátalara og 
sýnir hitastig og annað. Ljós í hill-
unum og eitthvað fleira. Ég hélt að 
ég myndi ekki selja einn einasta en 
hann rann út og er uppseldur.“ Það 
er vel þess virði að rúlla í Ármúla 
til Írisar og skoða úrvalið. Þar er vel 
tekið á móti öllum.

Framhald af forsíðu ➛

Sturtuklefarn-
ir geta komið 
í alls konar 
útfærslum og 
í Ármúla er 
hægt að finna 
sína lausn. 

Handklæða-
ofnarnir taka á sig 
margar myndir og 
koma í ótal litum. 

Rauði ofninn er ekkert minna en 
stórkostlegur. Hönnun á hæsta stigi.

Íris segir að unga 
fólkið sé mjög 
hrifið af svörtu.

Þarna má sjá granítbotninn í sturtunni sem er svo vinsæll þessa dagana að ný sending kemur til landsins frá Spáni í hverri viku. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fasteignasalan TORG kynnir. Fallegt og vel skipulagt 
endaraðhús við Frostaskjól 95. Húsið er skráð 279,2 
fm, þar af er bílskúrinn 22 fm. Að auki er sólskáli 

sem gefur húsinu mikinn svip og notagildi.
Eignin skiptist í efri hæð, þrjú svefnherbergi, endur-

nýjað baðherbergi og þvottahús. Á aðalhæð er anddyri, 
gestasnyrting, borðstofa, stofa, endurnýjað eldhús og 
garðskáli. Í kjallara er mjög stórt sjónvarpsherbergi/ 
fjölskylduherbergi með gluggum, svefnherbergi, bað-
herbergi og geymsla. Eldhúsið er fallegt og mikið endur-
nýjað, nýir frontar á innréttingunni, ofn í vinnuhæð, 
granítborðplata. Parket á gólfum. Góður borðkrókur í 
eldhúsi við glugga. Fallegur glerskápur með sandblásnu 
gleri sem skilur á milli eldhúss og borðstofu sem opnast í 
báðar áttir og gefur fallega birtu á milli.

Borðstofan er björt og opið inn í garðskála og stofu 
sem er allt á sama fleti. Garðskáli er bjartur með útgengi 
á skjólsæla lokaða verönd. Fallegur arinn. Parket er á 
öllum rýmum.

Á efri hæð er gengið upp fallegan steyptan stiga með 
parketlögðum þrepum, fallegir loftgluggar. Mikil loft-
hæð er á efri hæð hússins. Þar hefur í sumum sambæri-
legum húsum verið bætt við lofti og nýtt sem sjónvarps-
herbergi. Baðherbergið var endurnýjað fyrir tveimur 
árum, flísalögð sturta, tveir vaskar með skúffum. 
Rúmgóður handklæðaskápur, vegghengt salerni. Flísa-
lagt gólf og veggir. Forhitari er á baðherberginu og hiti í 
gólfi. Tvö rúmgóð barnaherbergi eru á efri hæðinni auk 
hjónaherbergis sem er rúmgott með góðu fataherbergi.

Fjölskylduherbergi á neðstu hæð er rúmgott alrými 

sem rúmar stórt sjónvarpsherbergi og skrifstofuher-
bergi, parket á gólfi. Rúmgott herbergi með gluggum og 
parket á gólfi. Baðherbergið var endurnýjað fyrir ca. 8 
árum. Þvottahúsið er rúmgott með hvítri innréttingu og 
góðum gluggum. Góð geymsla. Málað gólf. Bílskúr með 
hita, rafmagni og rennandi vatni.

Lóðin er fullfrágengin með hellulagðri innkeyrslu. 
Innkeyrsla og stétt fyrir framan hús eru upphitaðar. Á 
baklóð er skjólsæl verönd með skjólgirðingu. Frábær 
staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í skóla og leik-
skóla, sundlaug, verslun, þjónustu og íþróttasvæði KR.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigríður Rut Stanleys-
dóttir, löggiltur fasteignasali, í gsm: 699-4610 eða 
siggarut@fstorg.is

Fallegt hús í Vesturbænum

Fallegt raðhús við Frostaskjól er til sölu hjá Torg. 

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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.

ti  öfn  orna rði.
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!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5

Fálkagata 15 - 107 Reykjavík 

3JA HERB. ÍBÚÐ ÁSAMT AUKA ÍBÚÐAR-
HERB. OG BAÐHERB. Á JARÐHÆÐ. 

Eignin er skráð 83,4 m2, þar af íbúð 64,9 m2, 
íbúðarherbergi 14,1 m2 og baðherbergi  4,4 
m2. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, baðherb, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Her-
bergi og baðherbergi á hæðinni. V. 42,5 m.

Hlíðargerði 21 - 108 Reykjavík 

Einbýlishús á þremur hæðum á vinsælum 
stað. Eignin er skráð hjá Þjóðskrá 214,6 m2, 
íbúðarherbergi í kjallara 85,7 m2, íbúð á hæð 
85,5 m2 og íbúðarherbergi í risi 43,4 m2.  
V. 76,0 m.

Grænamýri 9 - 270 Mosfellsbær  

177,1 m2 endaraðhús innst í botnlanga. 
Hellulagt bílaplan er fyrir framan húsið og 
timburverönd í bakgarði. Mikil lofthæð í 
stofu sem gerir eignina bjarta. V. 69,9 m.

Leirutangi 14 - 270 Mosfellsbær 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús þriðjudaginn 5. mars frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 200,5 m2 
einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr innst í botnlanga. Eignin skiptist í 
fjögur svefnherbergi, skrifstofu/geymslu, 
baðherbergi með baðkari með sturtuaðstöðu, 
baðherbergi með sturtu og innréttingu 
fyrir þvottavél og þurkara, eldhús, stofu, 
borðstofu og bílskúr. Úr bílskúr er aðgengi 
upp á stórt geymsluloft. Fallegar sérsmíðaðar 
innréttingar og gólfefni. Glæsilegt eldhús 
með vönduðum tækjum. Tvö baðherbergi. 
Stórt bílaplan. V. 84,9 m.

Rúmgóð 119,3 m2, 5 herbergja endaíbúð 
með timburverönd á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Frábær staðset-
ning, stutt í skóla, leikskóla, sundlaug, 
líkamsrækt og golfvöll. V. 49,9 m.

Ný 125,4 m2, 5 herbergja íbúð á 2. hæð, 
ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi 
við Gerplustræti 31-37. Fjögur svefnher-
bergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús, stofa og borðstofa. Sérgeymsla í 
kjallara. V. 53,9 m.

Leirutangi 8 - 270 Mosfellsbær 

Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær 

Gerplustræti 31 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

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

Rúmgóð og björt 108,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 28 m2 bílskúr. Rúmgóð svefnher-
bergi og stórar og bjartar stofur. Suður svalir. Fallegt útsýni er frá íbúðinni. Íbúðin er nýmáluð. 
Nýtt harðparket er á gólfum. Nýjar innihurðar. Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, sund og 
líkamsrækt. V. 49,7 m.

Bjartahlíð 11 - 270 Mosfellsbær 

230,7 m2 Raðhús - tilbúin til innréttinga - á 
tveimur hæðum, í byggingu. Fallegt útsýni. 
Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, og 
geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi, 
baðherbergi, eldhús, stofa og svalir.   
V. 63,9 - 64,9 m.

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

Fallegt 213,7 m2 parhús á einni hæð með 
bílskúr á fallegum stað í útjaðri byggðar. Eig-
nin skilast fullbúin að utan og tilbúin til inn-
réttinga að innan með grófjafnaðri lóð. Fjögur 
svefnherbergi, eldhús, stofa og borðstofa, 
baðherbergi, gestasnyrting, þvottahús, 
forstofa, geymsla og bílskúr.  V. 73,9 m.

Vogatunga 87-91 - 270 Mosfellsbær  

Sölkugata 3 - 270 Mosfellsbær 

 

Opið hús þriðjudaginn 5. mars frá kl. 17:30 til 18:00

Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á vinsælum stað við Leirutanga 14 í Mos-
fellsbæ. Eignin er skráð 234,8 m2, þar af einbýlishús 178,8 m2 og bílskúr 56,0 m2.  Við hlið hússins 
stendur bílskúrinn sem er ókláraður. Gott skipulag. Glæsilegt stórt eldhús og stórar stofur. Tvö 
baðherbergi. Fallegur gróinn garður í suðurátt með steyptri verönd og skjólgirðinu. V. 79,9 m.

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSLaus strax

Laus strax

Laus strax



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

KRISTÍN
SKJALDARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 824 4031

SÆÞÓR ÓLAFSON
Sölumaður, nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Gsm: 855-5550

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÞÓRUNN LILJA
VILBERGSDÓTTIR
Lögfræðingur / nemi til
lögg. fasteignasala
Sími 535 1000

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Biuro nieruchomości Stakfell działające prężnie od 1984 roku jest 
do Twoich usług. Oferujemy między innymi:

Við bjóðum upp á þjónustu á pólsku

  
- Polskojęzyczne doradctwo

- Darmową wycenę Twojej własności
- dziesiątki nieruchomości na liście sprzedaży
- Pomoc w znalezieniu wymarzonego lokum
- Rzetelną asystę prawników i specjalistów

Bliższych informacji w j.polskim udziela Sara María, szef do spraw finansów 
pod numerem telefonu: 697-5524 bądź sara@stakfell.is Zapraszamy serdecznie!

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Opið hús mánudaginn 4. mar. klukkan 17:30-18:00. 
Fjögurra herb. íbúð á efstu hæð í Sigvaldahúsi. Svalir í suður. Íbúðin 
er laus til afhendingar.

ÁLFHEIMAR 44, 104 RVK 42.9M

OPIÐ HÚS

MATTHILDUR 690 4966 / KJARTAN   663 4392

Tveggja herbergja íbúð á tveimur hæðum, með baðherbergi og 
gestasalerni. Inngangur á báðum hæðum. Lofthæð er um 6 metrar. 
Gólfhiti í íbúð og suður svalir.

BRÍETARTÚN 9, 105 RVK 55.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

106,4 fm. þriggja herb. íbúð sem búið er að endurnýja að hluta, nýir 
gluggar á framhlið húss, ofnar og lagnir í íbúð að hluta til, nýtt parket 
og innréttingar eru nýlegar.

BREKKULÆKUR 1 - 105 RVK 45.9M

MATTHILDUR  SUNNA                690 4966

Opið hús þriðjudaginn 5. mar. klukkan 17:30-18:00 
Einstaklega falleg 142,8 fm., fjögurra herbergja íbúð sem búið er að 
taka í gegn.  Íbúðin afhendist 1. maí eða fyrr.

KRISTINIBRAUT 51B, 113 RVK 62.9M

OPIÐ HÚS

STEFÁN H. STEFÁNSSON          895 2049

Heil húseign í miðbæ Hafnarfjarðar um 275 fm. Nýtt sem skrifstofuhús. 
Mögulega hægt að breyta í íbúðir.

STRANDGATA 25 - 220 HFJ TILBOÐ

JÓHANNA 662 1166 / KRISTÍN   824 4031

 Opið hús mánudaginn 4. mar. klukkan 17:30-18:00.  
Einungis 7 íbúðir eftir. Vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir 
smíðaða af Sérverki sem er traustur verktaki.

ÁLALIND 1-3, 201 KÓP VERÐ FRÁ: 55.1M

OPIÐ HÚS

JÓHANNA 662 1166 / KRISTÍN   824 4031

Opið hús mánudaginn 4. mar. klukkan 17:00-18:00. Fullbúnar 
2ja til 5 herbergja íbúðir í nýju húsi. Afhendast með gólfefnum, 
innbyggðum ísskáp og uppþvottavél.

TANGABRYGGJA13-15, 110 RVK 35.5M

OPIÐ HÚS



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinns-
son
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg.  
fasteignasali
heimir@fastmark.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

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

Nýbygging – Reykjanesbær  |  Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir við Dalsbraut  |  Staðsetning er afar góð við Stapaskóla. 

• Stórglæsilegt 354,2 fm. parhús á þremur

hæðum (tengihús) á nýlega endurnýjaðri lóð.   

• Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað 

nýlega,  m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 

baðherbergi og gestasalerni, rafmagnstafla

og  neysluvatnslagnir. Gólfhiti er í flísalögðum 

rýmum.  Parket á gólfum hússins er allt gegn-

heilt stafaparket úr eik.

• Samliggjandi rúmgóðar og bjartar parketlagðar 

stofur með nýjum glæsilegum arni eftir Jón 

Eldon. Rúmgott eldhús með mjög fallegum 

hvítum sérsmíðuðum innréttingum með korean 

á borðum. Stórt sjónvarpshol. Hjónah. með út-

gengi á svalir. Fjögur önnur rúmgóð herbergi.

Verulega vandað hús með fallegri afgirtri og 
skjólgóðri lóð á frábærum stað á Seltjarnarnesi.

Grænamýri – Seltjarnarnesi. Glæsilegt parhús.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
Afar vel staðsett 196,6 fm. einbýlishús á einni 

hæð á einstökum útsýnisstað við opið svæði við 

Sævang. Bílskúrinn er 53,0 fm. og með baðher-

bergi innaf þannig að í honum væri hægt að inn-

rétta aukaíbúð.  Aukin lofthæð er í hluta hússins.

Allt gler í húsinu og gluggalistar að hluta voru 

endurnýjuð fyrir um 4 árum síðan. Fjögur herbergi. 

Sjónvarpshol. Setustofa þar sem gert er ráð fyrir 

arni.  Lóðin 946,0 fm. og stendur við opið óbyggt

svæði og hraun þaðan sem nýtur útsýnis bæði til 

fjalla og til sjávar.  Stór hellulögð innkeyrsla og stétt 

fyrir framan húsið, tyrfðar flatir, lágreistur gróður og 

hellulögð verönd til suðurs og austurs.

Verð 81,9 millj.

Góð 78,2 fm. íbúð á 1. hæð í fjórbýlishúsi við 

Freyjugötu. Sameiginlegur inngangur er með 

öðrum íbúðum hússins.

Stofan er mjög rúmgóð og væri möguleiki að 

bæta við þriðja herbergi í hluta af stofu. Búið er 

að endurnýja eldhús og baðherbergi og hluta 

gólfefna. Þvottaaðstaða er á baðherbergi.

Búið er að endurnýja gler og glugga í íbúðinni og 

húsið var múrviðgert og málað að utan árið 2013.

Verð 42,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 
17.15 – 17.45
• Góð 96,8 fm. íbúð á 4. hæð,  efstu hæð, að 

meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi við 

Sléttahraun í Hafnarfirði. 

• Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til suð-

vesturs. Tvö herbergi. Þvottaherbergi og 

geymsla innan íbúðar. Nýleg innrétting og tæki í 

eldhúsi og búið er að endurnýja glugga og gler 

ásamt svalahurð. 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, leik-
skóla og ýmsa þjónustu. 

Verð 36,9 millj.

Sævangur 11 – Hafnarfirði. Einbýlishús við opið svæði.

Freyjugata 9. Mikið endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja íbúð.

 

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45
• Fallegt 204,2 fm. 5 herbergja einbýlishús, hæð 

og ris að meðtöldum 32,4 fm. bílskúr á frá-

bærum stað í Kópavogi með Fossvogsdalinn 

í göngufæri. Stórar viðarverandir með heitum 

potti og útisturtu. 

• Húsið er svokallað RC hús, byggt úr timbri og 

hefur fengið einstaklega gott viðhald í gegnum 

tíðina. 

• Eldhús með nýlegri háglansinnréttingu. Rúm-

góðar stofur Sjónvarpshol með útgengi á svalir.

Þrjú svefnherbergi. 

• Lóðin er 730 fm. gróin og falleg með miklum 

gróðri. 

Verð 84,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 
– 17.45

• Góð 93,4 fm. endaíbúð á 2. hæð að meðtalinni 

13,2 fm. sér geymslu/herbergi í kjallara. 

• Gluggar eru á þrjá vegu. Góðar suðursvalir. Eld-

húsð með glugga til suðurs. 

• Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum árin.

• Fallegt útsýni að Öskjuhlíðinni og Perlunni. 

Verð 41,9 millj. 

Aspargrund 3 – Kópavogi. Einbýlishús nærri Fossvogsdalnum.

Sæbólsbraut 28- Kópavogi. 3ja herbergja endaíbúð.Sléttahraun 34 - Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð. 

Eignin verður til sýnis á morgun, þriðjudag frá 
kl. 17.15 – 17.45
• 151,7 fm.  íbúð á 3. hæð við Löngulínu 2 í 

Garðabæ að meðtalinni sér geymslu og tveimur 

sér stæðum í bílageymslu. Vandaðar innrétt-

ingar og tæki eru í íbúð. Tvennar stórar svalir til 

norðurs og suðurs.

• Stórt opið alrými sem skiptist í stofu, borðstofu 

og eldhús. Þrjú rúmgóð herbergi.

• Gólfhiti er í öllum rýmum íbúðar og gólfsíðir 

gluggar í stofum og hjónaherbergi. Lofthæð er 

2,6 metrar og innfelld lýsing í loftum. Útsýnis 

nýtur frá íbúðinni að Akrafjalli, Esjunni, Öskju-

hlíðinni, Úlfarsfelli og víðar.

• Glæsileg íbúð í alla staði. 

Verð 73,9 millj.

• Glæsileg 90,0 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu 

lyftuhúsi við Mánatún. 

• Eldhús með eikarinnréttingu. Rúmgóð stofa með

útgengi á svalir til austurs. Þvottaherbergi innan 

íbúðar. Gólfhiti er í allri íbúðinni.

• Um er að ræða mjög vandaða eign, sem er 

mjög miðsvæðis.

• Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 47,5 millj.

Langalína 2 - Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja íbúð.

Mánatún 5. 2ja herbergja íbúð. Laus strax.

• 400 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 

hitaðri heimreið við Brekkugerði. Eignin er í 

góðu ástandi og hefur að hluta verið endur-

nýjuð.

• Eldhús með nýlegum innréttingum. Þrjár

samliggjandi stofur sem samanstanda af borð- 

setu- og arinstofu. Garðstofa með útgengi á 

tvær verandir. Óvenju stórt hjónaherbergi með 

miklum skápum. Fjögur minni herbergi. 

• Auðvelt er að gera séríbúð neðri hæð. 

Fasteign á stórri lóð fjarri umferðarnið á
grónum, fallegum og rólegum stað miðsvæðis í 
borginni. Stutt í þjónustu og út á aðalbrautir. 

Brekkugerði. Glæsilegt einbýlishús.

OPIÐ HÚS
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MIÐVIKUDAG

með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Svalir eru 

útaf stofum efri hæðar og stór verönd útaf sjón-

varpsstofu á neðri hæð. 

• Aukin lofthæð er í öllu húsinu og hönnun 

hússins er einstök. Arkitekt hússins er Gunnar 

Páll Kristinsson.

• Eignin er byggð úr vönduðustu byggingar-

efnum. Harðviðargluggar í öllu húsinu og Gira 

rafkerfi. Að utan er húsið úr sjónsteypu, múrað 

með lituðum múr og klætt með kopar að hluta 

og því viðhaldslítið. Þak er úr kopar. Lóðin er 

algjörlega viðhaldsfrí.

• Staðsetning á einstökum útsýnisstað. Glæsilegt 

útsýni út á sundin, að fjallagarðinum í austri/

suðri og víðar.              Verð 129,0 millj.

Hólahjalli – Kópavogi. Einstakur útsýnisstaður.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG



SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
s. 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, 
löggiltur 
fasteignasali
s. 861 8511

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9093

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur 
fasteignasali,
löggiltur 
leigumiðlari
s. 824 9098

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í 
viðskiptafræði,
löggiltur 
fasteignasali
s. 896 1168

Alexander 
Ingi 
Kristjánsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 695 7700

Glæsilegt 287,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Háaleistisbraut. Húsið sem er teiknað af Kjartani Sveinssyni stendur á 899 fm lóð. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 5-6 herbergi, þrjú baðherbergi, þvottahús, garðskála og hol. Innbyggður bílskúr. Svalir 
með lokunarkerfi. Húsið var mikið endurnýjað á árunum 2010-2015. Falleg afgirt gróin lóð með timburverönd og heitum potti. Stórt 
upphitað bílaplan og skjólveggur meðfram lóðinni. V. 109,0 m.
Nánari uppl: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is 

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. Um er að ræða 2ja, 3ja 
og 4ra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærð íbúða er frá 56 – 147 fm.  -  2ja herb. verð frá 43,7 m.  -  3ja herb. verð frá 56,5 m.
Opið hús fimmtudaginn 7. mars milli kl 17 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs í s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is
    

Virkilega gott 152.9 fm einbýli á tveimur hæðum og kjallara miðsvæðis í höfuðborginni, stutt í allar helstu verslanir og þjónustu. Fallegur 
gróinn og skjólgóður suður garður.  V. 69,9 m.
Opið hús mánudaginn  4. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs s. 896 1168, brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

BERGSMÁRI 6
201 KÓPAVOGUR

SOGAVEGUR 86
108 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

HÁALEITISBRAUT 21
108 REYKJAVÍK

FRAKKASTÍGSREITUR
FRAKKASTÍGUR 8 / HVERFISGATA 58A OG B

Virkilega gott 196 fm einbýlishús úr timbri við Bergsmára. Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á því fimmta. Góðar stofur og rúmgott 
eldhús. Skjólgóð verönd. Mjög góð staðsetning nálægt verslun, þjónustu og íþróttasvæði. V. 89,9 m.
Opið hús þriðjudaginn  5. mars milli kl. 17:00 og 17:30.
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs í síma 896 1168 - brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Rúmgóð og vel skipulögð 142,8 fm 4ra herb. endaíbúð með sér inngangi við Kristnibraut. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
sjónvarpshol, tvö herbergi og þvottahús. Fallegt útsýni til austurs og norður að Esjunni. Tvennar svalir til suðurs og austurs. V. 62,9 m.
Opið hús mánudaginn 4. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

KRISTNIBRAUT 51B
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsileg, opin og björt 172.2 fm 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð með bílskúr innst í Sjálandshverfinu í Garðabæ með einstöku óskertu 
sjávarútsýni. íbúðin er vel skipulögð með opnu eldhúsi með eyju, rúmgóðri stofu með stórum gluggum með tilkomumiklu útsýni. 
Svefnherbergin eru 2 en auðvelt er að bæta við því þriðja. V. 87,5 m.
Nánari uppl.: Hreiðar Levy Guðmundsso nemi til lg.fs. s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is eða Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 
s. 899 1882,  thorarinn@eignamidlun.is

STRANDVEGUR 1
210 GARÐABÆ

BÓKIÐ SKOÐUN



GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali
s. 588 9090

Daði 
Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 824 9096

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
s. 847 7000

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til lögg. 
fast.sala
s. 661 6021

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Sesselja K. 
Sigurðardóttir
Skjalavinnsla/
auglýsingar

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

María Guðrún 
Waltersdóttir
Móttökuritari

ARAHÓLAR 2
111 REYKJAVÍK

BRÁVALLAGATA 22
101 REYKJAVÍK

Einbýlishús með aukaíbúð, bílskúr og sundlaug, samtals 427 fm. 
Húsið er teiknað af Einari Sveinssyni arkitekt.
Nánari uppl. Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@
eignamidlun.is og Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s. 824 9093, 
kjartan@eignamidlun.is

KVISTHAGI 12
107 REYKJAVÍK

LAUFENGI 29
112 REYKJAVÍK

Glæsilega 79.5 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stórum og góðum 
sólpalli sem snýr til suðvesturs.  Eignin skiptist í: Forstofu/hol, 
2 svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, sérgeymslu innan 
íbúðar og baðherbergi. V. 38,9 m
Opið hús þriðjudaginn 5. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander Ingi Kristjánsson lg.fs. s. 695 7700, 
alexander@eignamidlun.is

63.1 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð merkt 01-03 í velstaðsettu 
fjölbýlishúsi á góðum útsýnisstað. Yfirbyggðar svalir. Rúmgóð 
stofa og svefnherbergi, parket endurnýjað á stofu og holi.  
Snyrtileg sameign. Eignin er laus til afhendingar fljótlega. V. 29,5 m
Opið hús mánudaginn 4. mars milli kl. 17:00 og 17:30 
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, 
 thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

GRANDAVEGUR 47
107 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja 86,6 fm íbúð á 1. hæð (íb 109) í húsi 
fyrir 60 ára og eldri. Fallegt útsýni til vesturs er frá íbúðinni. 
Sameiginlegur salur á efstu hæð, heitur pottur og gufa á 
jarðhæð. V. 42,9 m.
Opið hús miðvikudaginn  6. mars milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs. s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

Góð tveggja herbergja 51,4 fm íbúð á 5. hæð (íb 504) í lyftuhúsi 
með útsýni og yfirbyggðum svölum.  Íbúðin er fyrir félagsmenn 
í Félagi eldri borgara (60 ára og eldri). Mikil og góð sameign, 
húsvörður. V. 31,9 m.
Opið hús miðvikudaginn  6. mars milli kl. 17:30 og 18:00.
Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðason lg.fs í s. 896 1168, 
brynjar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

RAUÐÁS 12
110 REYKJAVÍK

Um er að ræða bjarta og skemmtilega 111,5 fm 6 herbergja íbúð 
með fallegu útsýni. Gólfflötur er stærri vegna rishæðar þar 
sem meirihlutinn af rýminu er óskráður. Stutt er í alla almenna 
þjónustu, skóla, samgöngur og íþróttaiðkun. V. 48,9m
Opið hús mánudaginn 4. mars milli kl. 17.00 og 17:30
Nánari uppl. Alexander I. Kristjánsson lg.fs. 695 7700, 
alexander@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

VÍÐIHVAMMUR 28
200 KÓPAVOGUR

Gott 240 fm einbýlishús með tveimur íbúðum. Góður og 
skjólsamur garður með yfirbyggðum sólskála. Sér inngangur er 
í báðar íbúðir en hægt er að ganga á milli hæða. Efri íbúð er að 
hluta endurnýjuð.  Húsið er á þremur hæðum. v. 79,9 m.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098,  
hilmar@eignamidlun.is.

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

110.7 fm fallega og vel skipulagða 4 herbergja endaíbúð í 
lyftuhúsi. Mikið og glæsilegt útsýni er úr íbúðinni, svalir snúa til 
vesturs og suður.  V. 48,5 m.
Opið hús miðvikudaginn 6. mars milli kl. 17:15 og 17:45 
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson aðstoðarmaður, 
s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

KRISTNIBRAUT 99
113 REYKJAVÍK

60 +
ára

60 +
ára

VEGHÚS 5
112 REYKJAVÍK

 3ja herb. íbúð á 3.hæð í góðu vel staðettu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Íbúðin er á tveimur hæðum og talsvert endurnýjuð. V. 42,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 5. mars milli kl. 17:15 og 17.45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

RAUÐALÆKUR 3
105 REYKJAVÍK

154.7 fm 6 herb. mikið endurnýjuð sérhæð, 1.hæð í fjölbýlishúsi, bílskúr er 34,0 fm samtals, birt stærð er 188,7 fm.   Fjögur rúmgóð 
svefnherb. og tvær góðar stofur.  Endurnýjað baðherb. og gestasnyrting. Endurnýjaðar innréttingar, gólfefni, innihurðir, raflagnir, 
hluti glugga, glers og fl. Hús nýlega viðgert og málað.Góð staðsetning í grónu hverfi.  V. 74,9 m.
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BJARKARGATA 2
101 REYKJAVÍK

Höfum fengið í sölu glæsilegt  298,3 fm einbýlishús með bílskúr við Bjarkargötu. Húsið skiptist m.a. í þrjár samliggjandi stofur, 
borðstofu, eldhús, þrjú herbergi, skrifstofurými og tvö baðherbergi. Í kjallara er ósamþykkt íbúð með sér inngangi. Úr stofum 
er gengið út á pall. Svalir frá efri hæð. Mikil lofthæð. Húsið er teiknað af Einari Erlendssyni. Einstök staðsetning skammt frá 
Reykjavíkurtjörn.
Nánari uppl.: Sverrir Kristinsson lg.fs. s. 861 8514, sverrir@eignamidlun.is

Brávallagata 22, falleg og mjög sjarmerandi 88.2 fm 3 
herbergja íbúð. Eignin skiptist í forstofu, svefnherbergi, 2 stofur, 
leikherbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  V. 48,9 m.
Opið hús mánudaginn 4. mars milli kl. 17:15 og 17:45 
Nánari uppl. Hreiðar Levý Guðmundsson aðstoðarmaður, 
s. 661 6021, hreidar@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN



Brúarás 13

Eskihlíð 35

Klukkurimi 95

Grandavegur 47

Hrólfsskálamelur 14

Borgarholtsbraut 35

250 m2

84,5 m2

74,4 m2 118 m2

155 m2137.9 m2

Bogi  S:  699-3444

 Ragnar 774 7373

Brynjólfur S:  896-2953

Finnbogi 895-1098

Ragnar 774-7373

Ragnar 774 7373

88.5 millj.

41.9 millj.

34.9 millj. 71.9 millj.

60.9 millj. 66.9 millj.

Raðhús

Sérhæð

Fjölbýli 

Eldri borgarar

Lúxusíbúð

Sérhæð

4 svefnherb.

2 svefnherb.

3 herbergi

Mikið útsýni

Góð staðsetn.

6 svefnherb.

Tvöf. bílsk

Endurn. hús

Fallegur garður Bílakjallari

Stæði í bílag. Útleigumögul.

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Opið hús 5. mars kl 17:00-17:30 Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 17:45.

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Opið hús 7. mars kl 17:30-18:00

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef MBL

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn 
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum 
netfangið fasteignir@rikiskaup.is

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

Aðalgata 24
580 SIGLUFJÖRÐUR

Skrifstofuhúsnæði á neðri hæð við Aðalgötu 24 á Siglufirði, sem stendur á horni Aðalgötu 
og Grundargötu - samtals 234,7 m².Um er að ræða húsnæði sem áður hýsti afgreiðslu 
Íslandspósts á Siglufirði. Eignin er vel staðsett rétt við Miðbæinn og gætur því hentað undir 
ýmsa starfsemi. Verð: 22 millj. 

Efri-Ey 2
880 KIRKUBÆJARKLAUSTUR

Um er að ræða ríkisjörðina Efri-Ey 2, og um 53,7 % hluta af jörðinni Efri-Ey 3. Jarðirnar eru 
staðsettar í Meðallandi í Skaftárhreppi. Áætluð stærð þeirra 325 ha.Töluverður húsakostur 
er til staðar á jörðunum, m.a. gott 109 fm íbúðarhús og 259 fm fjáruhús sem eru í góðu 
ástandi. Skráð hlunnindi skv. Þjóðskrá Íslands sem og greiðslumark 182,9 ærgildi. Jarðirnar 
eru taldar henta mjög vel til akuryrkju. Verð: 45 millj. 

Miðgarðar 1
611 GRÍMSEY 

Fallegt 132 fm einbýlishús sem er fyrrum prestbústaður. Húsið stendur á fallegum stað 
við aðalgötuna í Grímsey og rétt utan við Miðgarðakirkju og er á sér afmarkaðri 2.124 fm. 
leigulóð.  Á lóðinni stendur einnig óskráð lítil garðgeymsla og matjurtagarður sem fylgja 
eigninni. Húsið er byggt úr timbri á steyptan kjallara og klætt steniplötum. Verð: Tilboð.

Bíldshöfði 16
110 REYKJAVÍK

Skrifstofu- og verslunarhúsnæði á eftirsóttum stað í Reykjavík. Fasteignin sem áður hýsti 
Vinnueftirlitið er 1086,8 fm skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem skiptist niður á tvær 
hæðir. Möguleiki á því að kaupa einungis aðra hæðina. Tveir inngangar að sunnan- og að 
norðanverðu. Næg bílastæði og góð aðkoma að húsinu. Í heildina góð eign í rótgrónu 
hverfi sem bíður uppá mikla möguleika. Verð: Tilboð - LAUST STRAX

Hjarðartún 7
355 ÓLAFSVÍK

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð i á góðum útsýnisstað í Ólafsvík. Íbúðin sem er á annarri 
hæð er skráð alls 119,1 m² með sameign. Húsið sem er byggt árið 1959 er klætt að utan 
með steni er vel staðsett og stutt er í alla þjónustu. Verð: 9 millj. 

Aðalstræti 20 
400 ÍSAFJÖRÐUR

Verslunarhæð og kjallari við Aðalstræti 20 á Ísafirði. Um er að ræða samtals 243,6 m2 
þjónustu og verslunarhúsnæði við miðbæ Ísafjarðar sem áður hýsti verslun ÁTVR á Ísafirði. 
Góð og vel staðsett eign sem bíður uppá mikla möguleika. Tilboð óskast. 

TILBOÐ LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

LAUST STRAX

LAUST STRAX

TILBOÐ

TILBOÐ



sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

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

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Hrönn Bjarnadóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 663 5851

Með þér alla leið

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Björt og falleg 4herb. neðri sérhæð  
með sérinngangi 
Suð-vestur verönd 
Góður og skjólsæll garður 
Eign á frábærum stað í nýlegu húsi  
í grónu hver  
Góð aðkoma og góð bílastæði

Mjög fallegt og vel innréttað 2014 fm 
parhús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr í Garðabænum 

Stór sólpallur, heitur pottur í garði  
og gufubað 

Frábær staðseting í mosavöxnu hrauni

Hólmasund 6
104 ReykjavíkDalprýði 3

210 Garðabær 

62,0 millj.89,9 millj. Verð:Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4. mars kl. 17:00 -17:30

Höfðatorg 
Bríetartún 9- 11    
105 Reykjavík

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Glæsilegar íbúðir í hjarta Reykjavíkur
Íbúðarbygging með verslun og þjónustu á jarðhæð.
2ja til 4ra herbergja íbúðir 
Stór bílakjallari

Verð frá 43 millj.

Helmingur íbúða seldur

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. mars kl. 17:00 -18:00

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Nánari upplýsingar veitir:  

Þórhallur Biering, lögg. fasteignasali
thorhallurb@miklaborg.is sími: 896 8232



Með þér alla leið

.       

49.9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4. mars 17:00 - 17:30

Hugguleg 5 herbergja 95 fm íbúð  
á 2. hæð á Öldugötu 

Tvö svefnherbergi, tvær stofur og rúmgott 
herbergi á 1 hæð 

Lítið mál að breyta borðstofunni í  
gott svefnherbergi

Öldugata 51
101 Reykjavík

.       

47,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars 17:00 - 17:30

Falleg 80 fm hæð ásamt 31 fm bílskúr í 
þriggja íbúða húsi við Hlégerði í Kópavogi 

Tvö svefnherbergi og tvær stofur 

Möguleiki á að breyta borðstofunni í  
3ja herbergið 

Fallegt útsýni og rólegt hver

Hlégerði 29
200 Kópavogur

.       

49,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 17:00 - 17:30

Björt og vel skipulögð 101 fm 4ra herb 

Þvottahús innan íbúðar og stæði í bílgeymslu 

Nýlegt lyftuhús í góðu hver  

Laus við kaupsamning

Ferjuvað 3
110 Reykjavík

.       

42,7 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4. mars kl. kl. 17:00 - 18:30

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 
Alls 89 fm m geymslu í kjalllara og risi 
Vel með farin íbúð með suðursvölum 
Tvískipt stofa með parket á gólfum 
Breyta mætti öðrum hluta í svefnherbergi 
Rúmgott svefnherbergi m miklu skápaplássi 
Eldhús m eldri en vel með farinni innréttingu 
Stutt í barna- og grunnskóla

Hjarðarhagi 42
107 Reykjavík

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 16:45 - 17:15

Björt og vel skipulögð 81 fm 3ja herb 

Tvö rúmgóð svefnherbergi (í dag eru  
3 herbergi í útleigu, góðir tekjumöguleikar) 

Nýlega standsett bað og eldhús 

Húsið hefur nýlega verið steinað að utan

Framnesvegur 55
101 Reykjavík

Glæsileg íbúð á sjöttu hæð  
á suðaustur horni hússins 
Útsýni til fjalla og sjávar 
Suðursvalir
Lyftuhús 
Stæði í bílageymslu 

84,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Lundur 3

s. 775 1515

200 Kópavogur

Fallegt 186 fm einbýlishús, innst í götu,  
á rólegum stað í Heiðargerði  
5 svefnherbergi, 2 rúmgóðar stofur 
og innréttaður bílskúr 
Búið að fara í þak, glugga, skólp, 
dren og lagnir

79,5 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Heiðargerði 100

s. 778 7272

108 Reykjavík

Reisulegt og sjarmerandi um  
340 fm einbýlishús 
Húsið stendur á stórri og fallegri eignarlóð 
Innra skipulag er gott og bíður uppá möguleika 
Stór og falleg stofurými með útsýni og arni 
6 svefnherbergi, 3 baðherb, tvöfaldur bílskúr 
Möguleiki að nýta neðri hæð að hluta sem íbúð

137,5 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hegranes 13

s. 899 1178

210 Garðabær

      

OPIÐ HÚS
mánudaginn 4. mars kl. kl. 17:00 - 17:30

58,9 millj.Verð:

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 115,2 fm  
6 herbergja hæð og ris við Stórholt 17. 
Nýtanlegir gólffermetrar eru eiri þar sem  
að risið er að hluta til undir súð. 
Eignin telur 4 svefnherb., tvær stofur, baðherb.,  
eldhús, geymslu og sér þvottahús. 
Bæði húsið og íbúðin hafa verið tekin í gegn  
á síðustu árum. 
Húsið er nýlega steinað, nýtt rafmagn, nýtt 
skólp, búið að skipta um esta glugga, hita- og 
kaldavatnslagnir endurnýjaðar ásamt því að 
garðurinn var tyrfður. 
Sérbílastæði á lóð.

Stórholt 17
105 Reykjavík

.       

75,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.mars feb. kl. 16:00 - 16:45

2 íbúðir
86,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi

148 fm íbúð á miðhæð 
Tvennar svalir 3 svefnherb. - tvennar stofur 
Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík 
Þvottahús í sameign er á jarðhæð

Garðastræti 40
101 Reykjavík

Verð: 42,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929



569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

.       

54,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
 þriðjudaginn 5. mars kl. 17:30 - 18:00

Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum 
Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR 
Fjölskylduvænt hver  
Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig  
pallur til norðurs 
Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum 
Stórar bjartar stofur með útgengt út á 
afgirtan skjólgóðan pall

Brattholt 6A
270 Mosfellsbær

Lækkað verð

.       

74,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.mars kl. 17:00 - 17:45

Vel skipulagt 150 fm einbýli á einni hæð 

Innbyggður bílskúr 

Endurnýjað baðherb með gólfhita 

Falleg lóð í góðri rækt

Garðsstaðir 40
112 Reykjavík

.       

43,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 17:30 - 18:00

íbúð 306

Vel skiplögð 79 fm, 3ja herbergja  
ásamt stæði í bílgeymslu 

Fallega sérsmíðaðar innréttingar 

Lyftuhús, byggt árið 2013 

Traustur verktaki síðan 1991 

Laus strax

Ferjuvað 3
110 Reykjavík

.       

38,0 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 17:00 - 17:30

2ja herbergja íbúð á jarðhæð, 80 fm að stærð 
Vel staðsett, stutt í skóla og þjónustu 
Stór og björt stofa með fallegum 
bogadregnum gluggum 
Gott skápapláss í svefnherbergi 
Eldhús m góðu skápaplássi
Geymsla innan íbúðar 
Endurnýjaðar ofnalagnir, nýtt þakjárn á húsi 
Nýjir gluggar í stofu og útgengt á verönd

Blönduhlíð 23
105 Reykjavík

.       

36,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 17:30 - 18:00

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð  
2ja herbergja íbúð 
Skráð 55,8 fm auk stæðis í bílageymslu 
Glæsilegt opið eldhús með  
innbyggðum tækjum 
Rúmgott svefnherbergi og björt stofa 
Suðursvalir og þvottaaðstaða á baði

Keilugrandi 2
107 Reykjavík

.       

35,3 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. mars kl. 18:00 - 18:30

Hugguleg og vel skipulögð íbúð í 101  
í Skerja rði í Reykjavík með sérinngangi 
Háskólinn í göngufæri ásamt annarri þjónustu

Skv Þjóðskrá er íbúðin skráð 56,2 fm og 
skiptist í 40,5 fm íbúð og 15,7 fm  
geymslu/tómstundaherbergi

Reykjavíkurvegur 31
107 Reykjavík

3ja herb. íbúð á jarðhæð m sérinngangi  
84 fm að stærð með geymslu 
Sérmerkt stæði í bílskýli 
Hús viðgert og málað sl sumar 
Sér verönd / garður 
Vel skipulögð íbúð, björt og falleg 

41,9 millj.Verð :

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mosarimi 3

s. 896 8232

112 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð 81,0 fermetra 

3ja herbergja íbúð með sér inngangi í 

fallegu húsi á þessum vinsæla stað  

í Vesturbæ Reykjavíkur 

Aukin lofthæð er í íbúðinni

41,9 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hagamelur

s. 893 9929

107 Reykjavík

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. 

106 fm íbúð 

Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Björt og falleg eign

46,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jöklafold 43

s. 822 2307

112 Reykjavík

      

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. mars 17:30 - 18:00

110,0 millj.Verð:

Íbúð í sér okki, endaíbúð á 8 hæð, þær gerast ekki 
ottari 

Eignin er skráð FMR 146,2 fm í lyftuhúsi/ 
Tvær lyftur gólfsíðir útsýnisgluggar
Tvennar þaksvalir 
Hægt að hafa áhrif á útlit og hönnun á 
innréttingum frá Brunás 
Eigninni fylgir tvö stæði bílageymslu 
Afhendist við kaupsamning 

Byggingaraðili er Dverghamrar, sem ábyrgist traust, 
gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Mánatún 1
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

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



Með þér alla leið

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja,  

83 fm íbúð á jarðhæð (vinstri hlið)  

í fjórbýlishúsi á Seltjarnarnesi 

Eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu,  

eldhús, baðherbergi, geymslu

43,0 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melabraut 16

s. 775 1515

170 Seltjarnarnes

4ra herb. íbúð á jarðhæð m sérinngangi 
Töluvert endurnýjuð, 
Td nýtt gólfefni á alla íbúðina 
Eldhús endurnýjað 2006, Baðherbergi 2015 
Gluggar og listar endurnýjaðir á suðurhlið 
Þrjú svefnherbergi  - Tvær geymslur 
Notaleg 80 fm íbúð fyrir stækkandi fjölskyldu

44,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 8

s. 695 5520

105 Reykjavík

7,7 hektara eignarlan.d Skiki úr jörðinni. 
Sandur í Kjós (nefndur Sandslundur 16). 
Landið er láglendi við rætur Sandsfjalls og 
liggur nánast að Meðalfellsvatni. 
Samanstendur af mýri og þurrlendi. Aðgengi í rafmagn, kalt-  
og heitt vatn er gott. Byggingarley  er mjög aðgengilegt. 
Mikið og fallegt útsýni. Verzlun er skammt frá.

17,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sandslundur 16

s. 775 1515

276 Mosfellsbær

Nýjar íbúðir, 2ja til 5 herb. íbúðir 

Arkitekt Kristinn Ragnarsson 

Lyftuhús á þremur hæðum 

34,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Álalækur

s. 775 1515

800 Selfoss

Mjög rúmgóð og falleg íbúð á 11. hæð 
Einstakt útsýni í góðu viðhaldsléttu húsi 
Stór opin alrými og y rbyggðar sólríkar svalir 
Tvö svefnherbergi, hægt að stúka af það þriðja 
Gott baðherbergi með sturtu, sér þvottahús 
Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu

62,5 millj.Verð :

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rjúpnasalir 14

s. 899 1178

201 Kópavogur

Falleg og nokkuð endurnýjuð 118 fm  
neðri sérhæð 
Nýlegt eldhús og baðherbergi 
Þrjú góð svefnherbergi og möguleiki á því fjórða 
Stór sér verönd í suður 
Frábær staðsetning

54,9 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kirkjubraut 5

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

Fallegt 2 hæða einbýlishús þar sem allir 
fermetrar nýtast vel - Að stærð 197,3 fm
Heitur pottur á stórum palli / suður pallur 
Mjög stór lóð 806 fm, bíður uppà ýmsa möguleika 
Barnvænt hver , skólar, íþróttamannvirki  
án þess að fara y r götu 
Fallegt hvítt eldhús með borðkrók / Rúmgóður bílskúr 

74,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melás 2

s. 845 8958

210 Garðabær

Góð 64 fm kjallaraíbúð 
Öll rými fremur rúmgóð 
Eldhús með góðu skápaplássi 
Baðherbergi endurnýjað, upph. klósett  
15 fm svefnherbergi með fataskáp 
Gólfefni vel með farin -  Íbúð ný máluð

30,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Flókagata 13

s. 695 5520

105 Reykjavík

Virkilega glæsilegt, algjörlega endurnýjað 
og vel skipulagt 319,2 fermetra einbýlishús 
á einni hæð á glæsilegri 845,0 fermetra 
afgirtri lóð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi 
Aukin lofthæð er í húsinu að mestu og virkilega falleg 
gluggasetning gerir það mjög bjart og skemmtilegt

185,0 millj.Verð :

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bollagarðar 2

s. 893 9929

170 Seltjarnarnes

Björt og góð 74 fm,  
2ja herbergja á 5.hæð 

Lyftuhús og húsvörður í húsinu 
Suðursvalir og gluggar í  
bæði suður og austur

39,5 millj.Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grandavegur 47

s. 822 2307

107 Reykjavík

Falleg og mikið endurnýjuð 95,4 fm,  

3-4 herbergja íbúð með suðursvölum 

Gengið upp hálfa hæð, íbúð 202 

Eign í litlu fjölbýli 

Laus jótlega

49,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hörðaland 2

s. 775 1515

108 Reykjavík

Reisulegt einbýli á góðum stað í Suðurbæ 
Hafnarfj. 203,4 fm með aukaíbúð í kjallara 
Frábær staðsetning við grænt svæði 
Þrjú góð svefnherbergi auk íbúðar í kjallara 
Tvö stór svefnherbergi í aukaíbúð 
Auðvelt að opna á milli og nýta húsið sem eina heild 
Góður garður

71,9 millj.Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðarbraut 5

s. 773 6000

220 Hafnarfjörður

Falleg íbúð á fyrstu hæð til hægri 
Tvö svefnherbergi og tvær stofur 
Tvennar svalir 
Gott skipulag, fermetrar nýtast vel 
Stór lóð í sameign / Tvennar geymslur 
Frábær staðsetning, gróið hver  þar sem  
stutt er í alla þjónustu, verslun og skóla

42,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gnoðarvogur 72

s. 845 8958

104 Reykjavík

Mikið endurnýjuð og vel skipulögð þriggja 

herbergja íbúð í kjallara á Bárugötu 

Íbúðin var öll tekin í gegn 2017

Góð eign í hjarta bæjarins

36,9 millj.Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bárugata 5

s. 778 7272

101 Reykjavík

Vel byggt 482 frm steinteypt hús sem 
stendur á 500 fm eignarlóð á besta stað 
í miðbæ Reykjavíkur. 
Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum  
tíðina og er í góðu ástandi. 
Góð staðsetning í hjarta miðbæjarins þar sem stutt er  
í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins.

225,0 millj.Verð :

Þórhallur Biering löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Öldugata 14

s. 896 8232

101 Reykjavík

11. hæð 
einstakt útsýni



Gunnarssund 3, 220 Hafnarfjörður, 
EINBÝLISHÚS. 

Gunnarssund 3. Ca. 127 fm einbýlishús á frábærum stað  í hjarta Hafnafjarðar. Húsið er 
tvær hæðir auk kjallara með afgirtri gróinni lóð. Þetta er steinsteypt hús byggt 1912 sem 
býr yfir  þokka og bíður upp á mikla möguleika. Verð 49 millj.   
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

Til leigu: 
VERSLUNARHÚSNÆÐI Á LAUGAVEGI.

Laugavegur 47: Ca. 330 fm frábært verslunarhúsnæði á horni Frakkastígs og Laugavegar. 
Húsnæðið er á þremur hæðum með lyftu. Húsið lítur vel út og getur nýst bæði til verslunar 
og ýmsa þjónustu. Möguleiki á fleiri inngöngum. Þrjú bílastæði fylgja.  
Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Foldar. Vinsamlegast hafið samband.

Vesturgata 50a, 101 Rvk., 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS MIÐ 6/3 KL. 16:30-17:00.

Vönduð og vel skipulögð  4ra herbergja 85,9 fm íbúð á þriðju hæð í lyftublokk með frábæ-
ru útsýni. Íbúðinni fylgir stæði fyrir framan hús. Forstofa með fataskáp. Þrjú svefnherbergi 
öll með parketi á gólfum og skápum. Baðherbergi flísalagt. Eldhús með fallegri ljósri 
innréttingu. Rúmgóð stofa með parketi á gólfum, sólríkar suðursvalir. Mikið útsýni.  
Verð 44,9 millj.   
Opið hús miðvikudaginn 6. mars kl. 16:30-17:00, verið velkomin. 

Gyðufell 12, 111 Rvk., 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 5/3 KL. 16:30-17:15.

Gyðufell 12, íbúð 203. Góð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á 2. hæð m/yfirbyggðum 
svölum, samtals 82 fm. Parket og flísar á gólfum. Stórt eldhús með tengi fyrir þvottavél og 
uppþvottavél. Tvö svefnherbergi ásamt stofu. Verð 32,7 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 5. mars kl. 16:30-17:15, verið velkomin.  
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Ásbrekka 5, 210 Garðabæ/Álftanesi, neðri sérhæð 
OPIÐ HÚS MÁN 4/3 KL. 17:00-17:30.

Ásbrekka 5, Garðabæ/Álftanesi, neðri sérhæð: Ca. 123 fm. Glæsileg sérhæð með 
sérinngangi og sérpalli. Íbúðin skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, opið eldhús, 
baðherbergi með bakari og sturtuklefa og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er öll mjög 
vönduð og vel skipulögð. Verð 54,8 millj.  
Opið hús mánudaginn 4. mars 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 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

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

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Bjarklind Þór 

löggildingarnemi 
bjarklind@fold.is / 690-5123

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Framnesvegur 16, 101 Rvk., 
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ + 2 HERBERGI Í KJALLARA.

Framnesvegur 16, 101 Rvk. Björt, falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
ásamt tveimur herbergjum í kjallara, sérgeymslu og geymsluskúr,  samtals 108,1 fm. Parket 
og flísar á gólfum. Íbúðin er staðsett á frábærum stað í Vesturbænum, stutt í alla þjónustu. 
Verð 43,5 millj. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun.

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

Sunnubraut – 200 Kóp

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • www.101.is

Traust og góð þjónusta í 15 ár

Glæsilegt, rúmgott parhús með innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnis-
stað innst í botnlanga í vesturbæ Kópavogs, við sjávarsíðurna á móti 
suðri. Húsið er steinhús á tveimur hæðum, flísar og parket á gólfum, gólf-
hiti að hluta á neðri hæð, fallegar innréttinar. Þrjú herbergi eru í húsinu, 
hægt að bæta einu við. Fallegur garður. Tilboð

Sif

896 0669Krist
ín  

820 8101
Sigurlaug 

891 8308 

TILBOÐ

Frakkastígur 14, heildareignin 3 íbúðir með gistileyfi. 1.hæð er 2ja herbergja íbúð, miðhæð er 75 fm 3ja herbergja íbúð, efri hæð/rishæð 
er 2ja herbergja íbúð og í sameign er sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla fyrir hverja íbúð.  Húsið var endurbyggt nánast frá grunni 
byggt við það og fl. ca 2003.  V. 150,0 m.
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson, lg.fs. s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is, Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, 
thorarinn@eignamidlun.is

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

FRAKKASTÍGUR 14A ÞRJÁR ÍBÚÐIR MEÐ GISTILEYFI

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl. 17.30-18.00

Frostaskjól 95   107 Reykjavík

Verð: 120.000.000

Fallegt  og vel skipulagt, endaraðhús  við Frostaskjól  í Vesturbænum. Húsið er skráð 279,2 fm þar af er 
bílskúrinn 22 fm. Eignin skiptist í eldhús sem er mikið endurnýjað, borðstofu, stofu, sólskála, fjögur svef-
nherbergi, tvö  endurnýjuð baðherbergi, gestasnyrting,, stórt fjölskyldu/sjónvarpsherbergi,  þvottahús 
og geymslu. Gólfefni eru parket og flísar.Viðhaldslétt lóð, skjólgóð verönd og hiti í innkeyrslu. Glæsilegt 
fjölskylduhús.  Einstök staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í skóla og leikskóla, sundlaug, verslun, 
þjónustu og íþróttasvæði KR.
Upplýsingar veitir Sigga Rut fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 7     Stærð: 279,2 m2

SJÁVARÚTSÝNI

Naustavör 28-34    Sjávarútsýni  44,9-99,5 millj

Naustavör 28-34 er í glæsilegu 44 íbúða fjölbýlishúsi í Bryggjuhverfinu í  
Kópavogi.  Íbúðirnar eru frá 76.46 til 244.9 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum frá Ormsson. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í 
upphitaðri bílageymslu fylgja flestum íbúðum.

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nau-
thólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið 
Ýmir er með aðstöðu við smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. 

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4 

NÝTT

ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ

Sala er hafin á íbúðum fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu og vönduðu 42ja 
íbúða fjölbýlishúsi við Strikið 1 ABC í Sjálandshverfi í Garðabæ. Áhersla hefur 
verið lögð á að húsið sé eins viðhaldslítið og kostur er, en það er einangrað 
að utan og álklætt. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða 
timburveröndum með skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í upphitaðri bílgeymslu 
fylgir öllum íbúðum þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og 
þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, 
innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Þjónustusel Garðabæjar er 
staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar. Einnig er 
hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem mætti hugsa sem ákveðið öryggi í 
framtíðinni, varðandi ýmsilega þjónustu.  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-3     Stærð: 84 - 180 m2

53,8-94,6 millj

NÝTT

OPIÐ HÚS  mánudaginn 4. mars kl. 17:30-18:00

Rauðás 12 íb. 102    110 Reykjavík 47.900.000

TÖLUVERT ENDURNÝJUÐ, VEL SKIPULÖGÐ OG FALLEG 4RA 
HERBERGJA ENDAÍBÚÐ Á 1. HÆÐ MEÐ GLUGGUM Á ÞRJÁ 
VEGU Í SELÁSNUM SÍVINSÆLA. FRÁBÆRT ÚTSÝNI YFIR RAUÐA-
VATN. Baðherbergi endurnýjað 2017 og gólfefni í svefnherbergjum 
endurnýjuð 2018. 3 svefnherbergi, mjög rúmgóð stofa með útgengi á 
hornsvalir, þvottahús/geymsla innan íbúðar auk sérgeymslu í sameign. 
Selásskóli og leikskólar rétt hjá. Stutt í Árbæjarlaugina og alla aðra 
þjónustu.
     
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 5     Stærð: 108,5 m2      

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. mars kl. 17.30-18.00

Andrésbrunnur 11    113 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með bílageymslu á eftirsóttum stað í 
Grafarholti. Íbúðin sjálf er skráð 93,2 fm  og skiptist í hol, 2 svefnherbergi, baðherbergi m/
baðkari, eldhús, þvottahús, geymslu og stofu með útgengi á rúmgóðann pall. Stór hjóla- 
og vagnageymsla er í sameign. Stutt er í skóla, leikskóla og almenna þjónustu. 
Upplýsingar veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516 

Herbergi: 3     Stærð: 93,2 m2      

41.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. mars kl. 17.30-18.00

Fallegt og vel skipulagt raðhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Svefnherbergi 
eru 4, stofurnar bjartar og rúmgóðar og eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og borðkrók. 
Aðkoman er góð og verandir með skjólveggjum bæði fyrir framan og aftan hús. Stað-
setningin er góð og fjölskylduvæn þar sem  stutt er  í skóla, leikskóla, Egilshöllina og 
fallegar gönguleiðir. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 185,7 m2

Brúnastaðir 23     112 Reykjavík 77.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 8202222

Björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð á efstu hæð í snyrtilegu fjölbýli á góðum stað 
í Hafnarfiði. Um er að ræða eign sem er skráð 101,1fm og þar af er geymsla í 
sameign 5,0fm. Þrjú svefnherbergi öll með fataskápum,  þvottahús er innan íbúðar 
og stofan björt og rúmgóð.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 101,1 m2

Suðurbraut 22     220 Hafnarfirði 37.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. mars kl. 17:30 - 18:00

Mosprýði 3    210 Garðabæ 94.900.000

Glæsilegt og einstaklega skemmtilega skipulagt þriggja til fjögurra 
svefnherbergja parhús við Mosprýði 3 í Garðabæ. Húsið er 239,4 
fm en er skráð 205,5 fm samkvæmt FMR en samkvæmt nýrri 
skráningartöflu eru 33,4 fm að auki í húsinu og 31,9 fm bílskúr. 
Skiptast íbúðin þannig: anddyri, eldhús, stofa og borðstofa, þrjú 
svefnherbergi, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, þvottahús og stórt 
rými/herbergi yfir lofti á hluta hússins. Allar innréttingar og hurðar 
eru sérsmíðaðar, hitakerfi er í öllum gólfum og innfelld lýsing er í 
öllu húsinu. Húsið er byggt árið 2010 en klárað 2012. Einstaklega 
vandað og fallegt hús. 
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm:  692 3344

Herbergi: 6     Stærð: 239,4 m2      

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
Fasteignasali

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Um er að ræða efri og neðri sérhæðir í Sjónarvegi 16-24. Sér inngangur, Brúnás 
innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum, þrjú svefnherbergi og mikið útsýni. 
Næg bílastæði við húsið og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. Rúmgóðar 
svalir fylgja efri hæð og sér afnotareitur neðr hæð. Mjög stutt er í leikskóla og 
skóla sem og út í fallega náttúru. 

Afhending er við kaupsamning.

Brekkugata

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Sjónarvegur 16-24
210 Garðabæ

Herb:
4ra

Stærðir: 
115,1m2-126,4m2

Verð frá: 
64.500.000

Hafdís
fasteignasali

820 2222 

OPIÐ HÚS 
Mánudaginn 4. mars kl. 17.30-18.00

Urriðaholtsstræti

S
jónarvegur

Brekkugata

Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl. 17.30-18.00

Grjótás 8    210 Garðabæ 86.500.000

Glæsilegt og vandað, fjölskylduhús á þessum eftirsótta stað í 
Ásahverfi. Um er að ræða 199,7 fm parhús á 2. hæðum með 
innbyggðum bílskúr.  Steffan Iwersen arkitekt sá að hluta til 
um innanhúshönnun, innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing frá 
Lumex. Tvennar svalir eru á húsinu, timbur verandir, skjólveggir, 
heitur pottur og stórt upphitað hellulagt bílaplan. Svefnherbergi 
eignarinnar eru 4.    

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 199,7 m2

Til að komast að Sjónarvegi 
16-24 er keyrt upp vinstra 

megin við Náttúrufræðihúsið, 
upp Urriðarholtstræti til 

hægri á Brekkugötu og svo til 
vinstri upp Sjónarveg.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 6. mars kl. 17.30-18.00 

Glæsilegt og fullbúið parhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr á frábærum 
útsýnisstað.Eignin er skráð 227fm og þar af er bílskúr 40fm. Mikil lofthæð, sérsmíðaðar 
innréttingar, granítborðplötur, vönduð heimilistæki, hjónasvíta með fataherbergi og 
baðherbergi, gólfsíðir gluggar,gólfhiti og frábært útsýni Svefnherbergin eru 4 og bað-
herbergi 3. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 224,0 m2

Mosagata 8     210 Garðabæ 99.700.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl. 18.30-19.00

Hringbraut 68    220 Hafnarfjörður 44.500.000

Björt og vel skipulögð 4ja herbergja íbúð með bílskúr á eftirsóttum 
stað í Hafnarfirði. Íbúðin sjálf er skráð 91,7fm og skiptist í hol, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi m/sturtu, eldhús, borðstofu og stofu með 
útgengi á rúmgóðar svalir, auk geymslu í sameign. 

Bílskúrinn er skráður 27,3fm. Þvottaherbergi er í sameign og hjóla- og 
vagnageymsla. 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 119,0 m2      

Verð frá kr. 28.400.000

• Fullbúnar íbúðir án góflefna fyrir utan votrými* möguleiki að bæta góflefnum 

við kaupverð

• Rut Kára innanhúsarkitekt sá um að velja saman efni og lit á innréttingum

• Íbúðar afhentar fullbúnar með öllum innbyggðum eldhústækjum.

• Deilibílaþjónusta verður aðgengileg fyrir íbúa svæðisins.

• Sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við  helstu verslunar- og þjónustu-

kjarna og falleg útivistarsvæði

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM 
SÝNUM SAMDÆGURS SÍMI: 520-9595

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU
NÚTÍMALEGT 
MIÐBORGARHVERFI

FYRSTU KAUPENDUR!

Efstaleiti 27, íbúð 302
2ja herbergja
Verð kr. 39.500.000

EFSTALEITI 27

EFSTALEITI 19-25

LÁGALEITI 5,7,9

LÁGALEITI 1-3

EFSTALEITI 19 – 27, LÁGALEITI 1-9

ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
ÍBÚÐIR TILVALDAR FYRIR 

Afhending fyrstu íbúða apríl/maí 2019

M 

9

Efstaleiti 27 íb. 206
3ja herbergja
Verð kr. 59.850.000

ÁGALEITI 1-3

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala

844-6516

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU



BÚSETURÉTTIR 
TIL SÖLU Í REYKJAVÍK

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI 

 

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                            8.007.069 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       200.372 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Miðjan apríl.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

73.6 

2ja

303

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                            7.771.580 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       189.950 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Strax.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK. 

BYGGT 2
018

BYGGT 2
018 69.4 

2ja

105

 
Umsóknarfrestur:  
12. mars. til kl. 16:00
Úthlutun: 13. mars. kl. 12:00

 
Áður auglýst Íbúð:
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax.

UPPLÝSINGAR

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000

Sigurður Sigurðsson löggiltur fasteignasali | Sími 480 2900 | Netfang sigurdur@log.is

Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Um er að ræða vel skipulagt og fullbúið raðhús á Selfossi. Húsið er 
timburhús, klætt að utan með lituðu bárujárni, litað járn er á þaki. Lóðin 
er þökulögð en innkeyrsla er malbikuð. Íbúðin er 77,2 m2 að stærð og 
skiptist eignin í, forstofu, baðherbergi/þvottahús, tvö svefnherbergi  auk 
herbergis sem skráð er sem geymsla, stofu og eldhús.  Flísar eru á gólfi í 
forstofu og baðherbergi en harðparket er á öðrum gólfum. Snyrtileg hvít 
innrétting er í eldhúsi og á baði, fataskápar eru í  herbergjum. Hurð er út 
á baklóð í stofu.  Gólfhitalagnir með stýringum.  Á baklóð er sólrík timbur-
verönd með skjólgirðingu sem snýr í suðvestur.  Góð staðsetning, 150 m í 
leikskóla og stutt í grunnskóla.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallgrímur Óskarsson, 
löggiltur fasteignasali í email: halli@log.is eða  
í síma: 845-9900

Íbúðin er laus við kaupsamning

Opið hús á morgun þriðjudag á milli kl: 18-18:30

Langamýri 10 a og b, Selfossi

Tvær íbúðir hlið við hlið í raðhúsi á Selfossi. Mögulegt er að kaup 
íbúðirnar saman eða í sitthvoru lagi. 
Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning

Lýsing á íbúðum:
Um er að ræða mjög snyrtilegt 85,6 fm raðhús.  Húsið er byggt 2015 úr 
timbri klætt að utan með lituðu bárujárni.  Bárujárn er á þaki. Gólfhita-
lagnir með stýringum. Eignin telur flísalagða forstofu. Tvö svefnherbergi 
með skápum auk herbergis sem skráð er sem geymsla, harðparket er 
á gólfum.  Baðherberbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, þar er sturta, 
handklæðaofn og innrétting. Eldhús og stofa er opið í eitt.  Gólf í eldhúsi 
og stofu eru flísalögð.   Eldhúsinnrétting er hvítlökkuð höldulaus.  Stofa 
er með svalahurð út á timburverönd.  Þvottahús er flísalagt.  Hvítar inni-
hurðir.  Möl er í bílaplani.  Timburverönd með skjólveggjum. 
Allar nánari upplýsingar veitir Steindór Guðmundsson, löggiltur fast-
eignasali í email: Steindor@log.is eða í síma: 863-2900

Opið hús á morgun þriðjudag á milli kl: 18-18:30

Melhólar 3, Selfossi

TIL LEIGU VERSLUNARHÚSNÆÐI

BANKASTRÆTI

FÍ FASTEIGNAFÉLAG // Borgartún 25 // 105 Reykjavík // www.fifasteignir.is

Til leigu glæsilegt verslunarhúsnæði á besta stað við 
Bankastræti í miðborg Reykjavíkur
Húsnæðið sem er 811 fm. skiptist upp í opið verslunarrými með mikilli 
lofthæð og stórum sýningargluggum á jarðhæð. Á neðri hæð er viðbótar 
verslunarrými með góðu aðgengi ásamt lager og starfsmannaaðstöðu.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 692 0900 eða netfanginu 
fifasteignir@fifasteignir.is   

Íbúðaeignir - Síðumúla 13, 108 Rvk. - 577 5500 - www.ibudaeignir.is

Staðarsel 8  - 111 Rvk

Opið hús - mánudaginn 4. mars milli kl. 17:30- 18:00. 

Fasteignamiðlun 

Til sölu 323,4 fm íbúðarhúsnæði, ósamþykkt íbúð og bílskúr. 
Húsnæðið er allt í skammtíma leigu með góðum leigutekjum. 
Verð 89,9 milljónir

Nánari upplýsingar veita: Davíð Ólafsson í námi. lögg.

fasteignasala í síma 896 4732 og davido@atvinnueign.is 

Halldór Már lögg.fasteignasali í síma 898 5599  

Markaðurinn ER Á 
FRETTABLADID.IS
Markaðurinn færir þér nýjustu viðskiptafréttirnar og 
greinargóða umfjöllun um viðskiptalífið.

Fylgstu með á frettabladid.is/markadurinn

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook



BÚSETURÉTTIR 
TIL SÖLU Í REYKJAVÍK

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI 

 

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                            8.007.069 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       200.372 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Miðjan apríl.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

73.6 

2ja

303

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                            7.771.580 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       189.950 kr.
Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Strax.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK. 

BYGGT 2
018

BYGGT 2
018 69.4 

2ja

105

 
Umsóknarfrestur:  
12. mars. til kl. 16:00
Úthlutun: 13. mars. kl. 12:00

 
Áður auglýst Íbúð:
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax.

UPPLÝSINGAR
WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Sigurður Sigurðsson löggiltur fasteignasali | Sími 480 2900 | Netfang sigurdur@log.is

Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Um er að ræða vel skipulagt og fullbúið raðhús á Selfossi. Húsið er 
timburhús, klætt að utan með lituðu bárujárni, litað járn er á þaki. Lóðin 
er þökulögð en innkeyrsla er malbikuð. Íbúðin er 77,2 m2 að stærð og 
skiptist eignin í, forstofu, baðherbergi/þvottahús, tvö svefnherbergi  auk 
herbergis sem skráð er sem geymsla, stofu og eldhús.  Flísar eru á gólfi í 
forstofu og baðherbergi en harðparket er á öðrum gólfum. Snyrtileg hvít 
innrétting er í eldhúsi og á baði, fataskápar eru í  herbergjum. Hurð er út 
á baklóð í stofu.  Gólfhitalagnir með stýringum.  Á baklóð er sólrík timbur-
verönd með skjólgirðingu sem snýr í suðvestur.  Góð staðsetning, 150 m í 
leikskóla og stutt í grunnskóla.
Allar nánari upplýsingar veitir Hallgrímur Óskarsson, 
löggiltur fasteignasali í email: halli@log.is eða  
í síma: 845-9900

Opið hús á morgun þriðjudag á milli kl: 18-18:30

Langamýri 10 a og b, Selfossi

Tvær íbúðir hlið við hlið í raðhúsi á Selfossi. Mögulegt er að kaup 
íbúðirnar saman eða í sitthvoru lagi. 
Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning

Lýsing á íbúðum:
Um er að ræða mjög snyrtilegt 85,6 fm raðhús.  Húsið er byggt 2015 úr 
timbri klætt að utan með lituðu bárujárni.  Bárujárn er á þaki. Gólfhita-
lagnir með stýringum. Eignin telur flísalagða forstofu. Tvö svefnherbergi 
með skápum auk herbergis sem skráð er sem geymsla, harðparket er 
á gólfum.  Baðherberbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, þar er sturta, 
handklæðaofn og innrétting. Eldhús og stofa er opið í eitt.  Gólf í eldhúsi 
og stofu eru flísalögð.   Eldhúsinnrétting er hvítlökkuð höldulaus.  Stofa 
er með svalahurð út á timburverönd.  Þvottahús er flísalagt.  Hvítar inni-
hurðir.  Möl er í bílaplani.  Timburverönd með skjólveggjum. 
Allar nánari upplýsingar veitir Steindór Guðmundsson, löggiltur fast-
eignasali í email: Steindor@log.is eða í síma: 863-2900

Opið hús á morgun þriðjudag á milli kl: 18-18:30

Melhólar 3, Selfossi

TIL LEIGU VERSLUNARHÚSNÆÐI

BANKASTRÆTI

FÍ FASTEIGNAFÉLAG // Borgartún 25 // 105 Reykjavík // www.fifasteignir.is

Til leigu glæsilegt verslunarhúsnæði á besta stað við 
Bankastræti í miðborg Reykjavíkur
Húsnæðið sem er 811 fm. skiptist upp í opið verslunarrými með mikilli 
lofthæð og stórum sýningargluggum á jarðhæð. Á neðri hæð er viðbótar 
verslunarrými með góðu aðgengi ásamt lager og starfsmannaaðstöðu.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 692 0900 eða netfanginu 
fifasteignir@fifasteignir.is   

Íbúðaeignir - Síðumúla 13, 108 Rvk. - 577 5500 - www.ibudaeignir.is

Staðarsel 8  - 111 Rvk
Opið hús - mánudaginn 4. mars milli kl. 17:30- 18:00. 

Fasteignamiðlun 

Til sölu 323,4 fm íbúðarhúsnæði, ósamþykkt íbúð og bílskúr. 
Húsnæðið er allt í skammtíma leigu með góðum leigutekjum. 
Verð 89,9 milljónir
Nánari upplýsingar veita: Davíð Ólafsson í námi. lögg.
fasteignasala í síma 896 4732 og davido@atvinnueign.is 
Halldór Már lögg.fasteignasali í síma 898 5599  

Markaðurinn ER Á 
FRETTABLADID.IS
Markaðurinn færir þér nýjustu viðskiptafréttirnar og 
greinargóða um�öllun um viðskiptalí�ð.

Fylgstu með á frettabladid.is/markadurinn

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook



Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

www.sidferdisgattin.is

SIÐFERÐISGÁTTIN

Eflir vellíðan á vinnustað



HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

FRETTABLADID.IS 

og 

Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram
E
á



Bílar 
Farartæki

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 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

RÁÐGJÖF.
Vantar þig fyrirtækja aðstoð s.s. 
Fjármál, sölumál, markaðsmál, 
starfsmannamál eða almenna 
fyrirtækjaráðgjöf. Margra ára 

reynsla í fyrirtækjarekstri.
Hafðu samb. í 8211000 

Guðlaugur eða  
laugim66@gmail.com

Kynntu þér málið.

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Heilsa

 Nudd

NUDD
Nuddstofan, opið frá 9-20. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Til sölu

Veðurstofuhæð, nýr mælireitur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 13. febrúar 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 21. 
febrúar 2019 var samþykkt að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir Veðurstofu Íslands. Um er að ræða nýjan 
mælireit þar sem verða möstur, mælitæki og tengd aðstaða til veðurmælinga og rannsókna. Umhverfis 
mælireitinn verður opið helgunarsvæði, sem nýtist sem útivistarsvæði. Reiturinn/lóðin verður norðvestan 
Veðurstofunnar á opnu útivistarsvæði við Minni Öskjuhlíð.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er auglýst tillaga að 
breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Álftamýri 7-9
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 13. febrúar 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 21. febrúar 
2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Álftamýri 1-5 og 7-9. Í breytingunni 
felst m.a. að byggð er ein hæð ofan á núverandi tveggja hæða byggingu og viðbygging á lóðarmörkum 
lóðar nr. 1-5 við Álftamýri verði hækkuð um tvær hæðir til jafns við aðalhúsið, framlengt að byggingarlínu 
norðurhliðar á 2. og 3. hæð og horn jarðhæðar er enn opið. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 4. mars 2019 til og með 15. apríl 2019. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 15. apríl 2019. Vinsamlegast notið uppgefið 
netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

4. mars 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og tillögu 
að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er auglýst nýtt deiliskipulag í Reykjavík. 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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#Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is

Velkomin
í sýningarsalinn 
Dragháls 4

Tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  4 .  M A R S  2 0 1 9  M Á N U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverðs er til og með 06. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SPENNUTRYLLIR!

Þar sem ekkert ógnar þér

„Hér er á ferðinni höfundur sem 
kann svo sannarlega sitt fag. 

Fantagóður spennutryllir sem 
rígheldur lesandanum.“ 

Litteratursiden

„Lipur, jarðbundin og hröð  
spennusaga sem þar sem  
ekkert er slegið af þar til  

mögnuðum hápunkti er náð.“ 

Irish Times

„Höfundurinn knýr sögu- 
þræðina tvo áfram þannig að  
lesandinn getur ekki hætt að  

fletta blaðsíðunum.“ 
Metro

TILBOÐSVERÐ:

3.199.-
Fullt verð:
3.999.-



degi síðar tókst nágrönnum Liver-
pool í Everton að krækja í stig og 
koma í veg fyrir að þeir rauðklæddu 
hrifsuðu toppsætið til sín á ný.

Lykilmenn fjarverandi
Það er algengt að lið gleymi sér í 
kæruleysi í fyrsta leiknum eftir 
að hafa unnið titil og var verkefni 
Manchester City um helgina ekki 
auðvelt. Bournemouth hefur verið 
mun sterkara á heimavelli en á 
útivelli líkt og sást þegar Chelsea 
fékk að kenna á því í heimsókn 
fyrr í vetur. Þá mætti City til leiks 
án tveggja af mikilvægustu leik-
mönnum liðsins til baka, Aymeric 
Laporte hefur verið sem klettur í 
vörn liðsins og Fernandinho hefur 
um árabil verið mikilvægasti leik-
maður liðsins á miðjunni.

Besti maður liðsins á síðasta 
tímabili, Kevin De Bruyne, fór 
meiddur af velli í fyrri hálf leik og 
bættist við meiðslalista liðsins en 
þá kemur sér vel hvað leikmanna-
hópur liðsins er gríðarsterkur. Þegar 

De Bruyne fór af velli gat Guardiola 
kallað á Alsíringinn Riyad Mahrez 
sem var valinn besti leikmaður 
deildarinnar fyrir þremur árum. 
Mahrez hefur átt erfitt uppdráttar 
í liði Manchester City og verið í 
aukahlutverki en um helgina var 
hann hetjan og skoraði eina mark 
leiksins af stuttu færi eftir stífa sókn 
City-manna.

Annan leikinn í röð var munur-
inn ekki nema eitt mark og því 
alltaf möguleiki á jöfnunarmarki 
en líkt og gegn West Ham var lítið 
sem ekkert sem benti til þess að 
Bourne mouth myndi jafna leikinn 
um helgina.

Guardiola fór fögrum orðum um 
spilamennsku sinna manna eftir 
leikinn. Þrátt fyrir að hafa unnið 
leiki með mun meiri mun var 
Guardiola á því að spilamennskan 
gegn Bournemouth hefði verið ein 
sú besta síðan hann tók við taum-
unum. 

„Þetta var ótrúlegt, sennilega ein 
besta frammistaða liðsins síðan ég 
tók við Manchester City. Það voru 
allir leikmenn liðsins tilbúnir og 
það gekk allt upp. Við stýrðum 
leiknum á öllum sviðum sem er 
hreint út sagt magnað eftir 25 leiki 
á síðustu þremur mánuðum,“ sagði 
Guardiola og bætti við:

„Bournemouth er með öf lugt 
lið sem er erfitt heim að sækja en 
þeir áttu ekki skot á markið hérna 
í dag. Við stýrðum öllum þeirra 
aðgerðum og í sókninni tókst okkur 
að finna lausnir þrátt fyrir að þeir 
væru með tíu leikmenn í eigin víta-
teig.“

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Úrslit 29. umferðar 2018-19

Tottenham - Arsenal 1-1
0-1 Aaron Ramsey (16.), 1-1 Harry Kane,(74.).

Bournem. - Man. City 0-1
0-1 Ryiad Mahrez (55.).

Brighton - Huddersfield 1-0 
1-0 Florin Andone (79.). 

Burnley - Crystal Palace 1-3
0-1 Phil Bardsley (15.), 0-2 Michy Batshuayi 
(48.), 0-3 Wilfried Zaha (76.), 1-3 Ashley 
Barnes (90.).

Man. United - Southamp. 3-2
0-1 Yann Valery (26.), 1-1 Andres Pereira 
(53.), 2-1 Romelu Lukaku (59.), 2-2 James 
Ward-Prowse (75.), 3-2 Lukaku (89.).

Wolves - Cardiff 2-0
1-0 Diego Jota (16.), 2-0 Raul Jimenez (18.).

West Ham - Newcastle 2-0
1-0 Declan Rice (7.), 2-0 Mark Noble (42.).

Watford - Leicester 2-1
1-0 Troy Deeney (5.), 1-1 Jamie Vardy (75.), 
2-1 Andre Gray (90+2.).

Fulham - Chelsea 1-2
0-1 Gonzalo Higuain (20.), 1-1 Callum Cham-
bers (28.), 1-2 Jorginho (31.).

Everton - Liverpool 0-0

FÉLAG L U J T MÖRK S
Man. City 29  23  2  4  76-20  71
Liverpool 29  21  7  1  64-15  70
Tottenham 29  20  1  8  56-30  61
Man. Utd. 29  17  7  5  58-38  58
Arsenal 29  17  6  6  61-39  57
Chelsea 28  17  5  6  49-30  56
Wolves 29  12  7  10  37-35  43
Watford 29  12  7  10  41-41  43
West Ham 29  11  6  12  37-41  39
Everton 29  10  7  12  39-39  37
Leicester 29  10  5  14  35-41  35
Bournem. 29  10  4  15  39-54  34
C. Palace 29  9  6  14  35-39  33
Newcastle 29  8  7  14  26-36  31
Brighton 28  8  6  14  30-41  30
Burnley 29  8  6  15  30-41  30
Southamp. 29  6  9  14  32-49  27
Cardiff 29  7  4  18  25-57  25
Fulham 29  4  5  20  27-65 17
Huddersf. 29  3  5  21  15-51  14

Manchester City komið með       
Lærisveinar Pep Guardiola létu meiðslavandræði ekki stöðva sig gegn Bournemouth á útivelli. Það er                     
unnið tvo leiki í röð og yfirspilað andstæðinga sína þrátt fyrir að sakna nokkurra lykilleikmanna.                           

FÓTBOLTI Manchester City komst 
aftur upp fyrir Liverpool um helg-
ina og er í toppsæti deildarinnar 
í fyrsta sinn í tæpa þrjá mánuði 
fyrir utan stuttan tíma þegar City-
menn voru búnir að leika einum 
leik meira en Liverpool. City-menn 
ferðuðust til Bournemouth og tóku 
stigin þrjú í leik sem þeir stýrðu frá 
fyrstu sekúndu þrátt fyrir að mun-
urinn hafi aðeins verið eitt mark en 

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin 
Liverpool tókst 
ekki að taka þrjú 
stig gegn erki-
fjendum sínum 
sem þýðir að 
Manchester City er 
komið í toppsætið 
á ný eftir langa fjarveru. Ríkjandi 
Englandsmeistarar eru nú með 
pálmann í höndunum þegar níu 
umferðir eru eftir.

Hvað kom á óvart? 
Eftir ellefu mánuði 
án jafnteflis lauk 
nágrannaslag Tot-
tenham og Arsenal 
með jafntefli. Fram 
að því var Tot-
tenham búið að 
leika 32 leik í röð án jafnteflis en 
það mátti litlu muna enda varði 
Hugo Lloris í marki Spurs víta-
spyrnu á lokamínútum leiksins.

Mestu vonbrigðin 
Arsenal gat 
minnkað for-
skot Tottenham 
niður í eitt stig í 
baráttunni um 
þriðja sætið og 
fékk sannkallað 
dauðafæri. Pierre-Emirick Auba-
meyang fékk vítaspyrnu á loka-
mínútum leiksins á laugardaginn 
en hann brenndi af.

Leikmenn Man. City fagna með Mahrez í leikslokum á Vitality-vellinum. Með sigrinum komst City upp fyrir Liverpool og eftir jafntefli þeirra rauðklæddu                      

27
stig hefur Manchester City 

fengið í síðustu tíu leikjum.

KJÚLLA BOLLA

Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið
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    örlögin í eigin hendur
            ekki að sjá neina bikarþynnku hjá leikmönnum Manchester City sem hafa 
            Draumurinn um fernuna sem Guardiola vill ekki ræða er áfram í sjónmáli.

Leikmaður helgarinnar
Romelu Lukaku reyndist hetja Manchester United þegar hann skoraði 
sigurmarkið á 89. mínútu í 3-2 sigri á Southampton um helgina. Með 
því tókst Manchester United að vinna tíunda leikinn af síðustu tólf 
undir Ole Gunnar Solskjær og saxa á forskot Tottenham í baráttunni 
um sæti í Meistaradeild Evrópu á 
næsta tímabili.

Lukaku átti erfitt uppdráttar í 
byrjun tímabilsins, sérstaklega á 
Old Trafford en hann hefur nú 
skorað fjögur mörk í síðustu 
tveimur leikjum og er að öðlast 
sjálfstraust undir stjórn Sol-
skjærs.

Hann sýndi liprar 
hreyfingar og af-
greiddi færin vel í 
mörkunum tveimur, 
þá sérstaklega í því síðara sem kom 
með skoti frá vítateiglsínunni.

                  í gær er City skyndilega með pálmann í höndunum. NORDICPHOTOS/GETTY

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur 
deildunum á Englandi

Everton
Gylfi Þór Sigurðsson
Lék allan leikinn í marka-
lausu jafntefli gegn 
Liverpool á heimavelli. Barðist vel 
og átti lipra takta.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Byrjaði leikinn og lék 
allar 90 mínúturnar 
þegar Cardiff tapaði 0-2 
gegn Úlfunum.

Reading 
Jón Daði Böðvarsson
Ekki í hóp annan leikinn 
í röð hjá Reading vegna 
meiðsla á baki í sigri Reading.

Aston Villa 
Birkir Bjarnason
Kom ekkert við sögu af 
bekknum í öruggum 4-0 
sigri Aston Villa gegn Ipswich á 
heimavelli.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Kom inn af bekknum 
í hálfleik en gat ekki 
komið í veg fyrir 1-3 tap 
gegn Crystal Palace.

BOLLA KJÚLLA?

FR JÁLSAR ÍÞRÓTTIR Hafdís Sig-
urðardóttir, sem keppir fyrir hönd 
UFA, lenti í 16. sæti í undankeppn-
inni í langstökki á Evrópumótinu 
í frjálsum íþróttum innanhúss á 
laugardaginn í Glasgow en þetta er 
í fjórða sinn sem Hafdís tekur þátt 
í mótinu. 

Hafdís stökk lengst 6,34 metra og 
vantaði fimmtán sentímetra til að 
komast meðal átta efstu í undan-
keppninni sem kepptu til úrslita í 
gær en það hefði jafnað besta stökk 
hennar til þessa á árinu.

Hafdís lenti í vandræðum í 
byrjun því fyrsta stökkið var dæmt 
ógilt og segir hún að það hafi truflað 
hana örlítið.

„Ég vissi það fyrirfram að ég 
þyrfti að eiga minn besta dag til 
að komast áfram en hlutirnir voru 

ekki að smella hjá mér. Fyrsta 
stökkið var dæmt ógilt og það kom 
manni úr takti. Maður finnur fyrir 
smá stressi yfir að það séu bara tvö 
stökk eftir en svona eru íþróttirnar. 
Það gengur bæði vel og illa en ég fer 
ánægð heim eftir þessa reynslu,“ 
segir Hafdís.

Í öðru stökkinu fór Hafdís 6,25 
metra og bætti sig um níu milli-
metra í lokastökkinu en það dugði 
ekki til. 

„Miðað við allt í undirbúningn-
um var þetta ágætt þótt ég viti að 
ég geti stokkið lengra. Það kom 
ekki akkúrat þarna og á stórmótum 
þarf allt að ganga upp. Ég veit að ég á 
heima með þeim bestu en ég þarf að 
komast á f leiri stórmót og stimpla 
mig inn. Það er ekki skortur á því að 
trúa á verkefnið.“ – kpt

Það þarf allt að ganga 
upp á svona dögum

Fyrsta stökk Hafdísar um helgina var dæmt ógilt sem að hennar sögn 
truflaði undirbúninginn örlítið fyrir næstu stökk. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÍÐI Skíðagöngukappinn Snorri 
Eyþór Einarsson náði í gær einum 
besta árangri sem íslenskur kepp-
andi í skíðagöngu hefur náð þegar 
hann endaði í 18. sæti á HM í alpa-
greinum í 50 kílómetra skíðagöngu. 
Mótinu lauk í gær í Seefeld í Austur-
ríki og fékk hann 16.04 FIS-stig sem 
þýðir að hann er kominn með 50,03 
stig í heildina.

Snorri var númer 52 á ráslist-
anum sem fór eftir heimslista 
FIS sem þýðir að Snorri var í 52. 
sæti meðal keppenda. Norð-
maðurinn Hans Christer Holund 
náði forskotinu snemma og var 
í sérf lokki með Alexander 
Bolshunov þar á eftir en það 
voru samkvæmt Skíðasam-
bandi Ísland um 20 manns 
í næsta holli, þar á meðal 
Snorri og fór svo að hann 
lenti í 18. sæti á 1:51.14,9, 
rúmri mínútu á eftir Holund 
en innan við 20 sekúndum á 

eftir Sjur Roethe sem tók bronsverð-
launin.

„Þetta gekk vel og ég er afar sátt-
ur. Það komu smá hnökrar eftir 15 
kílómetra og svo aftur eftir 30 en 
það er frábært að ná 18. sætinu,“ 
sagði Snorri í samtali við Skíðasam-
bandið eftir gönguna í Seefeld í gær.

„Þetta gekk bara allt vel, við 
vorum búnir að setja upp áætlun 

sem stóðst. Það tókst að halda 
í við hópinn og með því tókst 
mér að safna orku fyrir loka-
sprettinn,“ sagði Snorri um 
besta árangur sinn frá upp-

hafi.
„Það er undir mér 

komið að festa mig í 
sessi þarna. Ég vissi 
að á góðum degi 
gæti ég náð þessum 
árangri.“ – kpt

Snorri í 18. sæti í Seefeld

SnorrI Eyþór Einarsson

Draumurinn um fernuna lifir
Fyrir utan eitt óvænt tap gegn New-
castle hefur Manchester City verið 
á miklu skriði undanfarnar vikur. 
Níu leikir í síðustu tíu leikjum 
í deildinni ásamt því að liðið er 
komið í átta liða úrslit enska bikars-
ins og í góðri stöðu  eftir fyrri leik-
inn í sextán liða úrslitum Meistara-
deildar Evrópu. 

Tuttugu ár eru liðin síðan Man-
chester United, nágrannar þeirra, 
urðu eina liðið í sögunni til að vinna 
þrennu en Manchester City gerir 
nú harða atlögu að því að bæta met 
þeirra. 
kristinnpall@frettabladid.is

Þeir áttu ekki eitt 

skot á markið sem 

er ótrúlegt því þetta er afar 

erfiður völlur að koma á.

Pep Guardiola
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Matthías Einarsson

fv. lögregluvarðstjóri á Akureyri,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði hinn 

27. febrúar sl. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju, föstudaginn 8. mars nk.  

 kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent á   
 Líknarsjóð Oddfellowreglunnar.

Jóhanna María Pálmadóttir
Pálmi Matthíasson  Unnur Ólafsdóttir
Stefán E. Matthíasson  Ásdís Ólöf Gestsdóttir
Gunnar Rúnar Matthíasson  Arnfríður Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Lögmannsstofan Fortis verður 
lokuð í dag, mánudaginn 4. mars, 
vegna jarðarfarar Gylfa Thorlacius 

hæstaréttarlögmanns.

Hinn víðfrægi geirfugl var keyptur á 
uppboði á þessum degi árið 1971 eftir 
að Íslendingar höfðu saman safnað 
peningum til að festa kaup á þessu 
uppstoppaða dýri.

Geirfugl er útdauð fuglategund sem 
varð allt að sjötíu sentímetra há, vó 
um fimm kíló og var ófleyg. Síðustu 
tveir fuglarnir voru veiddir í Eldey í júní 
árið 1844. Færri en hundrað uppstopp-
aðir fuglar eru nú til í heiminum.

Alþýðublaðið gladdist mjög yfir 
kaupunum á sínum tíma og birti 
frétt undir fyrirsögninni „VIÐ EIGUM 
FUGLINN!“.

„Íslendingar eru búnir að eignast 
geirfuglinn. Hann var sleginn okkur 

upp úr hádeginu í dag á tæpar 1900 
þúsundir króna. Uppboðið fór fram 
hjá Sotheby‘s í London, einu kunnasta 
fyrirtæki sinnar tegundar í veröldinni. 
Í gær var fullyrt að fjársterkir Banda-
ríkjamenn ætluðu að klófesta geir-
fuglinn en þeir virðast hafa gugnað,“ 
sagði í fréttinni.

Tíminn skrifaði svo um fuglinn 
þegar hann var heim kominn. Þar lýsti 
Valdimar Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri geirfulgssöfnunarinnar, upp-
boðsbaráttu við umboðsmann 
bandaríska auðkýfingsins Duponts. 
„Þegar okkar maður var kominn upp í 
6000 pund hækkaði maður Duponts 
sig skyndilega upp í 8000. Lét hann sér 

ekki nægja að 
gefa merki 
eins og venja 
er, heldur 
kallaði upp 
hátt og 
snjallt, svo 
heyrðist 
um allan 
sal: Ég býð 
8000 pund! 
Þá bauð 
okkar maður 
strax 9000 og 
var honum 
sleginn geir-
fuglinn.“ 

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  4 .  M A R S  1971

Geirfuglinn keyptur á uppboði

Merkisatburðir 
51 f.Kr. Neró, síðar Rómarkeisari, fær titilinn princeps 
iuventutis, eða leiðtogi ungdómsins.
852 Trpimir hertogi skrifar um Króata í fyrstu heimildinni 
sem vitað er um þar sem þjóðin er nefnd á nafn.
1152 Friðrik Barbarossa verður konungur Þjóðverja.
1213 Hrafn Sveinbjarnarson á Eyri við Arnarfjörð er 
myrtur á heimili sínu.
1351 Ramathibodi verður konungur Síam.

1493 Kristófer Kólumbus kemur 
aftur til Portúgal eftir för sína til 
Karíbahafsins.
1665 Karl annar Englandskonungur 
lýsir yfir stríði við Niðurlönd.
1681 Karl annar gefur William Penn 
land í Norður-Ameríku sem síðar 
verður Pennsylvanía.
1789 Fyrsta Bandaríkjaþingið inn-
leiðir stjórnarskrá Bandaríkjanna.
1791 Vermont verður fjórtánda ríki 
Bandaríkjanna.

1797 John Adams verður annar forseti Bandaríkjanna.
1960 Franska fraktskipið La Coubre springur við Havana 
með þeim afleiðingum að hundrað farast.

1964 Hljómar spila á fyrstu „bítlatónleikunum“ á Íslandi.
1968 Romm handa Rósalind eftir Jökul Jakobsson, fyrsta 
leikritið sérstaklega sett upp fyrir sjónvarp, sent út.
2000 Leikjatölvan PlayStation 2 kemur á markað í Japan.

Hernán Cortés kom til 
Júkatanskaga fyrir 500 
árum, innlimaði svæðið í 
spænska konungsríkið og 
stráfelldi frumbyggja. Sagn-
fræðingur og kennari við 
MH segir að litið sé á Cor-
tés sem skúrk nú til dags.

Fimm hundruð ár eru liðin í dag 
frá því Spánverjinn Hernán 
Cortés nam land á Júkatan-
skaga í Mexíkó. Koma hans á 
skagann breytti sögu svæðis-

ins, færði það undir spænsku krúnuna 
og leiddi til falls Astekaveldisins.

Stefán Ásgeir Guðmundsson, sögu-
kennari í Menntaskólanum við Hamra-
hlíð, segir í samtali við Fréttablaðið að 
það sé einfaldlega ómögulegt að svara 
því hvernig Mexíkó væri nú ef Cortés og 
fylgdarlið hans hefðu ekki lagt í þessa 
för.

Aðspurður um áhrif Cortés og hans 
manna segir Stefán: „Það sem kemur 
fyrst upp í hugann eru að sjálfsögðu 
örlög frumbyggja. Öll menning og 
heimsmynd þeirra var brotin niður. 
Óhemjumikið mannfall, aðallega vegna 
sjúkdóma sem fylgdu Spánverjum. Til 
dæmis er talað um að fjöldi frumbyggja 
á því svæði sem er Mexíkó í dag hafi 
farið úr 25 milljónum niður í eina millj-
ón milli 1500 og 1600.“

Hann bætir því við að einnig sé vert að 
nefna áhrif evrópskra plantna og dýra 
frá Evrópu á Ameríku. „Til dæmis áhrif 
allra grasbíta á gróðurfar og náttúru 
Mexíkó.“

Þrátt fyrir að hafa fært svæðið undir 
spænsku krúnuna á sínum tíma er 
Cortés því ekki hampað sem hetju nú 
til dags. „Í dag er Cortés skúrkurinn. 
Það var hann sem eyðilagði heim frum-
byggja með tilheyrandi hörmungum 
fyrir þá. Þetta viðhorf endurspeglast 
meðal annars í því að hvergi er styttu 
að finna af Cortés í Mexíkó, á meðan 
töluvert er til af minnismerkjum frum-
byggja, líkt og styttur af Cuauhtémoc, 
einum leiðtoga Asteka,“ segir Stefán og 
bætir við:

„Einnig má segja að hin opinbera saga 
sé kennd þannig. En auðvitað var Cortés 
eingöngu maður sinnar kynslóðar og 
þess tíma þegar Spánverjar voru að leita 
eftir nýjum tækifærum utan Evrópu.“

Stefán gekk sjálfur í háskóla í Mexíkó. 
Hann segir að ekki hafi verið mikið 
rætt um Cortés dagsdaglega. „En þeim 
mun meira um hver staða frumbyggja 

er í dag. Þessar um það bil tíu milljónir 
frumbyggja sem ennþá tala sín tungu-
mál hafa „gleymst“ í svokallaðri nútíma-
væðingu Mexíkó, hreinlega verið skilin 
eftir. Þetta er sá hópur sem býr við verst-
ar aðstæður,“ segir hann.

Að lokum segir Stefán að þótt venju-
lega sé talað um kaf laskipti i sögunni 
þegar landafundirnir miklu áttu sér stað 
sé það bara ein sýn á málið. Önnur sé að 
gjörðir Spánverja í Ameríku hafi verið 
eðlilegt framhald af atburðum sem áttu 
sér stað á Íberíuskaga aldirnar á undan. 
„Það er, kristnir menn telja sig vera í 
eins konar krossferð gegn villutrúar-
mönnum. Þeir voru að vinna ríkidæmi 
og nýjar sálir. Cortés er því eingöngu að 
halda áfram því ferli sem forfeður hans 
voru búnir að gera aldirnar á undan 
gegn Márum. Eingöngu á nýju land-
svæði og þá gegn frumbyggjum í nýja 
heiminum.“ thorgnyr@frettabladid.is

Fimm aldir frá komu 
skúrksins til Mexíkó

Cortés hittir Montesúma annan, konung Asteka. NORDICPHOTOS/GETTY

Stefán Ásgeir Guðmundsson, sögukenn-
ari í Menntaskólanum við Hamrahlíð.
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Greiðslukjör
Vaxtalaust

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

Netverslun

ormsson

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSSTAÐ

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI

SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300
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Norðaustan 
8-15 eftir 
hádegi og dálítil 
él, en léttir til 
sunnan- og 
vestanlands. 
Hiti 0 til 5 stig,  
Hiti nálægt 
frostmarki og 
mildast syðst.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Schubin átti leik gegn Smirnov 
í Petroavlovsk árið 1977.

1...Hxh2+! 2. Kxh2 Dh5+! 3. 
Kg3 Bh4+! 4. Kxf4 Df5# 0-1. 

Víkingaklúbburinn sigraði á 
Íslandsmóti skákfélagi sem 
fram fór um helgina í Rima-
skóla. Skákfélagið Huginn varð 
í öðru sæti og Skákdeild Fjölnis 
í því þriðja. B-sveit Hugins og 
Skákdeild Hugins féllu niður í 
2. deild. 
www.skak.is: Allt um Íslands-
mót skákfélaga.      

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.

Svartur á leik

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur

LÁRÉTT
1. flækja 
5. kopar 
6. íþróttafélag 
8. nísta 
10. tveir eins 
11. of lítið 
12. spotti 
13. beisli 
15. stofnæð 
17. hneta

LÓÐRÉTT
1. lofa 
2. sams konar 
3. leyfi 
4. að baki 
7. handverk 
9. slarka 
12. íþrótt 
14. spreia 
16. óð

LÁRÉTT: 1. vefja, 5. eir, 6. fh, 8. gnísta, 10. ss, 11. 
van, 12. band, 13. múll, 15. aðalæð, 17. akarn.
LÓÐRÉTT: 1. vegsama, 2. eins, 3. frí, 4. aftan, 7. 
handiðn, 9. svalla, 12. blak, 14. úða, 16. ær.

Hæ, Maggi! Maja hér. 
Það er svo hlægilega 
mikið heimanám að 
mér datt í hug hvort 
við ættum ekki að 
gera það saman?

Saman? 
Eins og 
í sama 

herbergi?

Já, ég 
kæmi til 

þín.

Jú, hvers 
vegna ekki? Ég 
var einmitt að 
fara að byrja á 

þessu.

Flott, kem 
eftir tíu!

Maja, hún er ekki 
bara sæt; hún er 

listaverk!

Vá. Ég veit. Mér finnst flott að það 
vaxi gras inni hjá þér. Mér líka.

Og það lítur betur út en 
í garðinum okkar. Pítsu-

leifar eru besti 
áburðurinn.

Ég get ekki beðið eftir 
að þú verðir eldri, Zoe.

Af hverju?

Því þá getum við deilt 
fötum.

Hei! Já!

Ef ég missi tíu kíló 
og fimmtán ár.

Ef ég þarf 
hrekkjavöku-

búning.

Reykjavík

Egilsstaðir

Ísafjörður

Kirkjubæjarkl.

Akureyri

Hveravellir

Reykjavík

Egilsstaðir

Ísafjörður

Kirkjubæjarkl.

Akureyri

Hveravellir

Reykjavík

Egilsstaðir

Ísafjörður

Kirkjubæjarkl.

Akureyri

Hveravellir
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mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

PREN
TU

N
.IS

VELDU GÆÐI!
Margar tegundir af 
gómsætum bollum 

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

hvar@frettabladid.is

4. MARS 2019 
Hvað?  Fyndnasti háskólaneminn 
2019
Hvenær?  20.00-22.00
Hvar?  Stúdentakjallaranum
Með þessari keppni verður útkljáð 
fyrir fullt og allt hver sé fyndnasti 
háskólaneminn 2019. Sex einstakl-
ingar keppa á úrslitakvöldinu en 
snillingarnir í Mið-Íslandi munu 
vera þungamiðjan í valinu á sigur-
vegaranum. Alice Bower sem var 
valin fyndnasti háskólaneminn á 
síðasta ári verður gestadómari.

Hvað?  Málstofa um konur, viðskipti 
og lög
Hvenær?  18.00-19.15
Hvar?  Hilton Nordica
Sameiginlegur viðburður utanrík-
isráðuneytisins og Alþjóðabank-
ans þar sem niðurstöður nýrrar 
skýrslu — Women, Business and 
the Law 2019 — verða kynntar 
og ræddar. Utanríkisráðherra, 
Guðlaugur Þór Þórðarson, f lytur 
opnunarávarp og Kristalina Geor-
gieva, starfandi forseta Alþjóða-
bankans, kynnir niðurstöður 
skýrslunnar.

Hvað?  Tækniyfirfærsla hjá MIT – Brú 
á milli vísinda og atvinnulífs
Hvenær?  12.00-13.00
Hvar?  Háskólinn í Reykjavík
Lesley Millar-Nicholson, sem 
stýrir tækniyfirfærsluskrifstofu 
MIT-háskólans í Bandaríkjunum 
mun halda erindi um tækniyfir-
færslu í Háskólanum í Reykjavík, 
stofu M209, kl. 12-13, mánudaginn 
4. mars. Til að nýta rannsóknir 
er nauðsynlegt að hafa vísinda-
starf aðgengilegt og sýnilegt fjár-
festum og atvinnulífi hér á landi 
og erlendis, annars er hætt við 
því að tækifæri til verðmæta- og 
nýsköpunar fari forgörðum. Líta 
má á tækniyfirfærslu sem brú á 
milli vísinda og atvinnulífs og án 
hennar er hætta á því að vísindin 
einangrist og þekkingin lokist af í 
háskólasamfélaginu.

Hvað?  Grunnbúðir K2 – mynda-
kvöld
Hvenær?  20.00-22.00
Hvar?  Skeifunni 11
Á fjórða myndakvöldi vetrarins, 
4. mars, eru sýndar myndir frá 
gönguferð um Karakoramfjöllin í 
Pakistan í grunnbúðir K2, Broad 
peak og Nanga parbat. K2 er næst-
hæsta fjall jarðar, 8.611 metrar, en 
grunnbúðirnar eru í 5.400 metra 
hæð. Ásta Þorleifsdóttir kynnir 
myndirnar sem mæðgurnar Lilja 
Steinunn Jónsdóttir og Ásta tóku í 
ferðinni. Aðgangseyrir er 1.500 kr.

Fyndnasti háskólaneminn árið 2019 verður valinn í kvöld klukkan 20.00 í Stúdentakjallaranum. Hér sést frá keppninni 2017. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.25 The Mindy Project
07.45 Friends
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 I Own Australia’s Best 
Home
10.25 Born Different
10.50 Great News
11.10 Óbyggðirnar kalla
11.35 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
12.00 Landnemarnir
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor UK
14.30 The X-Factor UK
15.20 The Secret Life of a 4 Year 
Olds
16.10 The Goldbergs
16.35 The Big Bang Theory
17.00 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 Veður
19.25 Um land allt
20.00 God Friended Me
20.45 S.W.A.T.
21.30 Tin Star
22.15 It’s a Hard Truth Ain’t It
23.30 60 Minutes
00.15 Hand i hand
01.00 The Little Drummer Girl
01.45 Blindspot
02.30 Keeping Faith
03.25 Keeping Faith
04.20 The Art Of More
05.50 The Art Of More

19.05 Modern Family
19.30 Silicon Valley
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Who Do You Think You Are?
21.50 Curb Your Enthusiasm
22.30 Game Of Thrones
23.20 Big Love
00.15 Flash
01.00 Supernatural
01.45 Silicon Valley
02.15 Modern Family
02.40 Seinfeld
03.05 Tónlist

11.45 A Quiet Passion
13.50 The Fits
15.05 Dare To Be Wild
16.50 A Quiet Passion
18.55 The Fits
20.10 Dare To Be Wild
22.00 The Dark Tower
23.40 Pasolini 
01.05 Pressure
02.40 The Dark Tower

08.00 The Honda Classic
13.00 Golfing World 
13.50 The Honda Classic
18.50 PGA Highlights
19.45 The Honda Classic

13.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2012-2013 Akranes – Fljótsdals-
hérað
14.05 Úr Gullkistu RÚV. 91 á 
stöðinni  Skemmtiþættir frá 1991 
þar sem Spaugstofumenn fást við 
fréttir líðandi stundar. Leikstjóri: 
Karl Ágúst Úlfsson. Dagskrárgerð: 
Kristín Erna Arnardóttir. e.
14.25 Úr Gullkistu RÚV. Tóna-
hlaup Megas og Sjálandsskóli
15.00 Úr Gullkistu RÚV. Út og 
suður  Gísli Einarsson fer vítt og 
breitt um landið og bregður upp 
svipmyndum af fólki. Í þættinum 
hittum við Albert Eiríksson sem 
hefur byggt upp og rekur safn 
franskra sjómanna á Fáskrúðsfirði. 
Einnig eru hjónin á Hala í Suður-
sveit heimsótt, þau Fjölnir Torfa-
son og Þorbjörg Arnórsdóttir.
15.25 Úr Gullkistu RÚV. Af 
fingrum fram, Ellen Kristjánsdóttir 
 Viðtals- og tónlistarþáttaröð í um-
sjón Jóns Ólafssonar. Jón fær til 
sín ýmsa tónlistarmenn í spjall og 
saman laða þeir fram ljúfa tóna. e.
16.05 Átök í uppeldinu
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Símon 
18.06 Mói 
18.17 Klaufabárðarnir
18.26 Ronja ræningjadóttir 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lífsbarátta í náttúrunni – 
Ljón  Stórbrotnir dýralífsþættir úr 
smiðju Davids Attenborough þar 
sem fylgst er með lífi fimm dýra-
tegunda og fjallað um áskoranirn-
ar sem bíða þeirra, meðal annars 
vegna loftslagsbreytinga og 
annarra ógna af manna völdum. 
Dýrategundirnar sem fylgst er 
með í þáttunum eru mörgæsir, 
simpansar, ljón, afrískir villihundar 
og tígrisdýr. Þættirnir eru talsettir 
á íslensku en sýndir á sama tíma á 
RÚV2 með ensku tali.
20.55 Lífsbarátta í náttúrunni. 
Á tökustað – Ljón   Skyggnst bak 
við tjöldin við gerð dýralífsþátt-
anna Dynasties, en þættirnir voru 
fjögur ár í framleiðslu. Þættirnir 
eru talsettir á íslensku en sýndir á 
sama tíma á RÚV 2 með ensku tali.
21.10 Gíslatakan 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ég vil vera skrítin  Heim-
ildarmynd um bresku listakonuna 
Kitty Von Sometime. Hún er 
upphafskona listaverkefnisins 
The Weird Girls Project sem er 
röð verka þar sem konur eru í 
forgrunni. Markmiðið er meðal 
annars að styrkja sjálfstraust og 
líkamsímynd kvenna og hvetja 
þær til að sleppa fram af sér 
beislinu. Leikstjórn: Brynja Dögg 
Friðriksdóttir.
23.35 Kastljós
23.50 Menningin
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil 
 13.45 Lifum lengur
14.20 Crazy Ex-Girlfriend 
15.05 Ally McBeal 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The 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 The Good Place 
20.10 The F Word (US) 
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods 
22.35 MacGyver 
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show 
00.50 NCIS 
01.35 NCIS. Los Angeles 
02.20 FBI 
03.05 The Gifted
03.50 Salvation
04.35 Síminn + Spotify

07.30 Messan
08.30 Afturelding - Valur
10.00 Seinni bylgjan
11.30 Atalanta - Fiorentina
13.10 Napoli - Juventus
14.50 Real Madrid - Barcelona
16.30 Real Madrid - Barcelona
18.10 Spænsku mörkin 
18.40 Ítölsku mörkin 
19.10 Football League Show
19.40 Sheffield Wednesday - Shef-
field United  Bein útsending
21.45 Leeds - WBA
23.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
23.50 Stjarnan - Njarðvík

07.35 Valencia - Athletic Bilbao
09.15 Real Betis - Getafe
10.55 Watford - Leicester
12.35 Fulham - Chelsea
14.15 Everton - Liverpool
15.55 Messan
16.55 Grindavík - KR
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.00 Stjarnan - Njarðvík  Bein út-
sending frá Domino’s-deild karla.
21.10 Domino’s körfuboltakvöld
22.50 Skallagrímur - Þór Þorl.
00.30 Leganes - Levante

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur Egill Ólafs, Júníus 
Meyvant og Lay Low
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Í ljósi skáldsögunnar - um 
Milan Kundera og verk hans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 HátalarinnHér og nú!
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV 
Krakkafréttir vikunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Ör. Sögulok
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Mánudagur

okkar allra

í kvöld kl. 20
Stórbrotnir dýralífsþættir þar sem fjallað er um fimm 
dýrategundir og lífsbaráttu þeirra. 
Íslensk talsetning. Á RÚV 2 með ensku tali kl. 22.10.

Lífsbaráttan í náttúrunni
með David Attenborough
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Kjötbollur og meðlæti 895,- Grænmetisbollur og meðlæti 795,-



SVO ER ÉG LÍKA BARA 
FÁRÁNLEGA VEL GIFT, 

DAVÍÐ ARNAR, MAÐURINN 
MINN, ER DÁSAMLEGUR HÚS-
KARL SEM ELSKAR AÐ VERA 
HEIMA, ELDA OG DÚLLA. ÉG ER 
BARA EKKI ÞANNIG OG HEF 
ALDREI VERIÐ. 

Þegar ég hætti sem bæjar-
fulltrúi hafði ég starfað 
sem leiðsög umaður 
hjá Tröllaferðum. Það 
hafði ég gert meðfram 
pólitíkinni allt frá því 

ég f lutti aftur í Hafnarfjörðinn frá 
Höfn í Hornafirði. Síðasta sumar 
vissi ég í raun ekkert hvað myndi 
taka við hjá mér en upplifði þó 
aldrei kvíða, frekar eftirvæntingu 
og spennu. 

Þegar ég var lítil, eða 18 og 19 
ára, var ég svo heppin að fá sumar-
vinnu sem þjónn á Hótel Skaftafelli 
og kynntist þar eigendunum, þeim 
Önnu Maríu og Jóni. Við höfum 
alltaf haldið sambandi og þau 
buðu mér að koma aftur „heim“ og 
leggjast á árarnar með þeim að reka 
hótelið og taka þátt í breytingum. 
Ég hef mjög sterkar taugar til Skafta-
fells og líður hvergi betur en að 
ganga á jökli og því stökk ég á verk-
efnið og sé ekki eftir því,“ útskýrir 
Margrét aðspurð út í umskiptin.

Aðspurð út í umskiptin, en Mar-
grét er þriggja barna móðir, svarar 
hún: „Ég lifi tvöföldu lífi, er viku 
í Hafnarfirði og viku í Skaftafelli. 
Helgarnar sem ég er fyrir austan er 
fjölskyldan mín dugleg að koma til 
mín. 

Sonur minn er orðin heimaln-
ingur hér í Freysnesi, svona eins og 
kindurnar sem búa hér. Við elskum 
að fara á kvöldin og taka þátt í að 
gefa og eigum orðið „okkar“ kindur. 
Stefán Freyr, bóndinn í Freysnesi 
er með okkur í læri og ég held að 
honum finnist það ógeðslega fyndið 
hvað við vitum akkúrat ekki neitt 
um sveitastörfin,“ segir Margrét og 
hlær.

Pólitískt hjarta mitt slær fyrir 
landsbyggðina
Margrét er ekki alls óvön því að 
skipta um gír en hún f lutti ásamt 
fjölskyldunni til Hafnar í Horna-
firði fyrir nokkrum árum þar sem 
eiginmaður hennar réði sig til 
starfa. „Sá f lutningur reyndist mér 
erfiður, ef laust þar sem hann var 
ekki á mínum forsendum og ég fór 
mjög snögglega frá mínum verk-
efnum og skuldbindingum í Hafn-
arfirði. En ég sé samt alls ekki eftir 
þessum tveimur árum á Höfn, því 
að búa úti á landi er allt annað en að 
búa á höfuðborgarsvæðinu. 

Það hefur auðvitað allt sína kosti 
og galla en þegar ég heyri fólk segja 
að það langi að breyta til og flytja til 
útlanda, þá hvet ég það til að prófa 
að f lytja út á land fyrst því það er 
mögnuð reynsla líka. Að kynnast 
landinu sínu frá þeirri hlið og átta 
sig á hvað við búum á magnaðri 
eyju.“ 

Margrét mælir þó með því að 
velja stað þar sem einhver tengsl 

Ég lifi tvöföldu lífi

Margrét elskar að vera á jöklum gólandi yfir fólki um hlýnun jarðar eða að 
plotta heimsyfirráð með vinum. Hér með æskuvinkonunni Svölu Björgvins.

Margrét ásamt eiginmanni sínum Davíð Arnari og dóttur þeirra Rósu. 

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir hætti 
sem bæjarfulltrúi í 
Hafnarfirði síðasta 
vor og söðlaði svo 
sannarlega um en nú 
skiptir hún lífi sínu á 
milli Hafnarfjarðar 
og Skaftafells.

eru fyrir, vinir eða ættingjar og 
skemmtileg verkefni. „En ætli 
dýpsti lærdómurinn af því að búa í 
500 kílómetra fjarlægð frá Hafnar-
firði hafi ekki verið hversu ótrú-
lega lánsöm við erum með aðgengi 

að þjónustu og sérfræðingum á 
höfuðborgarsvæðinu og mættum 
stundum hætta að kvarta og átta 
okkur á að mörg smáatriði, gera 
ekki eitt aðalatriði. 

Ég var á þessum tíma varaþing-
maður fyrir Kragann en eftir að ég 
flutti á Höfn fór ég ekki upp í pontu 
á Alþingi nema til að ræða lands-
byggðina. Það var gert nokkuð 
mikið grín af mér en hjarta mitt í 
pólitík slær í dag heitar fyrir lands-
byggðina og fólkið sem þar býr.“

Margrét viðurkennir að tvöfalda 
lífið geti tekið á og kvöldið áður en 
hún yfirgefur fjölskylduna skapi 
alltaf ákveðinn kvíða. „Auðvitað 
sakna ég þeirra og þau mín en þetta 
gengur ennþá ágætlega og þegar ég 
er heima er ég ofurmamman sem 
skutlar öllum allt og bíð heima með 

snúð og kakó þegar þau koma heim 
úr skólanum. 

Svo er ég líka bara fáránlega vel 
gift, Davíð Arnar, maðurinn minn, 
er dásamlegur húskarl sem elskar að 
vera heima, elda og dúlla. Ég er bara 
ekki þannig og hef aldrei verið. Ég 
elska að vera uppi á jöklum, gólandi 
yfir fólki um hlýnun jarðar eða að 
plotta heimsyfirráð með vinum 
mínum,“ segir Margrét ákveðin.

„Margrét Gauja, hvernig komstu 
þér eiginlega hingað?“
Aðspurð út í framhaldið segist 
Margrét búin að læra að taka einn 
dag í einu og aldrei að segja aldrei. 
„Stundum sit ég og hugsa: Margrét 
Gauja, hvernig komstu þér eiginlega 
hingað?“ 

En innra með henni berjist örygg-

is- og spennufíkillinn. „Ég fæ sirka 
tvær til þrjár hugmyndir á dag og er 
byrjuð að ganga með bók á mér og 
skrifa þær niður. Kannski verður 
eitthvað úr einhverri af þeim einn 
daginn. Þangað til held ég mínu 
striki og stefni á að halda áfram að 
taka þátt í að gera Hótel Skaftafell 
að enn betra hóteli og vinnustað, 
halda áfram að gifta fólk um allt 
land sem athafnastjóri hjá Sið-
mennt og skunda upp jökla. Svo er 
að byrja sauðburður bráðum og ég 
er að brjálast úr spennu. 

Eitt er þó á langtímaplaninu 
og það er að ganga á Hvannadals-
hnjúk í maí. Nú er ég búin að segja 
það upphátt og það í Fréttablaðinu 
og því engin leið fyrir mig að beila 
á því núna.“ 
bjork@frettabladid.is

Margrét segir  
að hún og sonur  

hennar hafi 
gaman af því að 
fá að taka þátt í 

sveitastörfunum  
í Freysnesi.
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VIÐ BIÐJUM 
ALLA SEM HAFA 
FENGIÐ 
BOÐSMIÐA 
HINGAÐ TIL Í 
GEGNUM ÁRIN 
AÐ SÝNA ÞESSU 
SKILNING OG 
HJÁLPA OKKUR 
AÐ DREPA 
NIÐUR ÞENNAN 
SÉRÍSLENSKA 
BOÐSMIÐA-
KÚLTÚR, SEM 
ER AÐ SLIGA 
HÁTÍÐINA.

www.husgagnahollin.is
558 1100

Reykjavík  Bíldshöfði 20
Akureyri  Dalsbraut 1
Ísafjörður  Skeiði 1

LOKADAGUR

 339.992 kr.   399.990 kr.

PINNACLE
3ja sæta La-Z-Boy sjónvarpssófi. 
Svart eða brúnt leður.
Stærð: 210 × 95 × 105 cm

HELGARTILBOÐANNA

KAMMA 
Þriggja sæta sófi með viðar-
fótum. Dökkgrátt eða ljósgrátt áklæði. 
Stærð: 201 x 84 x 105 cm

 104.993 kr.  
 139.990 kr.139 990 kr

MATI 
Opinn hornsófi. Dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 284 x 213 x 80 cm  

 239.994 kr.  
 399.990 kr.399 990 kr

HABOR TOWN
La-z-boy hægindastóll. Svart eða 
brúnt leður. St.: 87 × 98 × 110 cm

 143.992 kr.  
 179.990 kr.

Við erum hér til  
að bjarga hátíðinni

Ísleifur segir að árið 2019 sé úrslitaár, því að hátíðin þoli ekki svipað tap núna og síðustu ár.

Ísleifur Þórhallsson, 
hátíðarstjóri Iceland 
Airwaves, segir 
breytingar og nýjung-
ar í farvatninu þegar 
kemur að hátíðinni. 
Boðsmiðar verða 
alfarið úr sögunni 
og sérstakur sjóður 
settur á laggirnar 
fyrir frambærilegustu 
íslensku böndin.

Ísleifur segir síðustu Airwaves-
hátíð hafa gengið mjög vel og 
500 tónleika verið haldna á 
fjórum dögum. „Viðbrögðin 
frá gestum, tónlistarmönn-

um og virðulegum fjölmiðlum um 
allan heim hafa verið gríðarlega 
jákvæð að hátíð lokinni. Þegar 
þungavigtarfjölmiðlar úti í heimi 
segja að Ice land Airwaves sé besti 
staður í heimi til að uppgötva nýja 
tónlist, þá er verið að gera eitthvað 
rétt. 

Fjárhagslega kom hátíðin þó enn 
og aftur illa út. En við vissum að við 
þyrftum að halda eina hátíð til að 
læra almennilega á hana og litum 
alltaf á það sem 3-5 ára verkefni 
að koma rekstrinum í lag. Þetta 
voru dýrmætar lexíur síðast og við 
teljum að með þeim breytingum 
og nýjungum sem við höfum nú 
ákveðið að innleiða muni þetta 
loksins takast. 

En það má segja þetta sé úrslitaár, 
því hátíðin þolir ekki svipað tap 
núna og síðustu ár, það verður að 
sjást núna að það sé að minnsta 
kosti hægt að nálgast núllið. 

Það er erfitt að hugsa það til 

enda að Iceland Airwaves hverfi og 
hætti að vera til, en við verðum að 
muna að það er ekki náttúrulögmál 
að hátíðin sé til. Tapið af rekstri 
hennar síðustu þrjú ár fer að slaga í 
200 milljónir og það þarf að stöðva 
þessa blæðingu.“

Sprengjur á leiðinni
Ísleifur segir að til standi að fækka 
bæði böndum og tónleikastöðum, 
það hafi einfaldlega verið of mikið 
af hvoru tveggja síðast. „Þetta 
þýðir að slottum fækkar talsvert 
sem þýðir aftur að þau verða verð-
mætari fyrir þau bönd sem koma 
fram. Fleiri bönd munu einnig 
spila tvisvar, en þar erum við ekki 
bara að spara heldur að svara kalli 
gestanna. 

Við munum halda áfram að 
leggja áherslu á grunntilgang 
hátíðarinnar; að vera „showcase“ 
fyrir íslensku tónlistarsenuna, sem 
er þekkt undrafyrirbæri um allan 
heim. 

Það verður f lott úrval af „up and 
coming“ erlendum böndum en 
þeim mun fækka; á móti kemur 
meiri áhersla á að bóka nokkur 
erlend bönd í stærri kantinum, ekki 
síst til að fá Íslendinga til að stunda 
hátíðina í meiri mæli.“ 

Undirbúningur fyrir næstu hátíð 
er ansi langt kominn og þegar sé 
búið að bóka stór bönd. „Já, það eru 
sprengjur á leiðinni, bæði í íslensku 
og erlendu deildinni, og það stefnir í 
einstaklega f lotta hátíð í ár.“

Airwaves Plus sjóður stofnaður
„Frumtilgangur Airwaves er að 
vera „showcase“ fyir íslensk bönd, 
hátíðin er gríðarlega mikilvæg fyrir 
alla tónlistarsenuna og er stökk-
pallurinn fyrir öll bönd sem hafa 
slegið í gegn erlendis. Við viljum 
einfaldlega styrkja enn frekar 
þennan hluta hátíðarinnar og taka 
beinan þátt í því að styrkja góðar 
sveitir áfram til góðra verka. 

Þetta virkar þannig að eftir 
hverja hátíð eru þrjú bönd valin 
sem komu fram á Airwaves og fá 
þau fjármagn til að reka sig í ein-
hvern tíma. Hugmyndin er að efni-

legar sveitir sem eru að stíga sín 
fyrstu skref geti einbeitt sér að tón-
listinni og fái aðstoð við að koma 
sér á framfæri. Sérstakt ráð velur 
eina sveit, Airwaves-teymið velur 
eina og svo kýs almenningur besta 
nýliðann.“

Allir boðsmiðar úr sögunni
Ísleifur segir sjóðinn fjármagnaðan 
á tvo vegu. „Í fyrsta lagi rennur hluti 
af Airwaves Plus tekjum í sjóðinn. 
Plus er nokkurs konar klúbbur fyrir 
hina sjóðheitu tónlistaráhugamenn 
og aðdáendur Airwaves; með því að 
ganga í Plus styrkirðu gott málefni 
en færð einnig alls konar fríðindi. 

Hin fjármögnunarleiðin kemur 
út úr því að við erum að leggja niður 
með einu og öllu allt sem heitir 
boðsmiðar, en þeir eru risastórt 
vandamál í rekstri hátíðarinnar. 
Um er að ræða aðallega bransann, 
listamenn og samstarfsaðila. 

Þeir sem eiga inni hjá okkur frí-
miða næstu árin samkvæmt samn-
ingum verða beðnir um að greiða 
sérstakt færslugjald per miða sem 
rennur óskipt í sjóðinn. Listamenn 
fá tækifæri til að kaupa allt að 10 
miða með 50 prósenta afslætti í stað 
þess að fá einn frímiða. 

Ef við myndum engu breyta 
þyrftum við að gefa hátt í 2.000 
boðsmiða á hverja hátíð sem er að 
verðmæti sirka 30 milljónir og þetta 
gengur einfaldlega ekki upp. Það er 
ómögulegt að ná tökum á þessu 
öðruvísi en að einfaldlega ganga 
alla leið og leggja boðsmiða niður 
með öllu. 

Við biðjum alla sem hafa fengið 
boðsmiða hingað til í gegnum árin 
að sýna þessu skilning og hjálpa 
okkur að drepa niður þennan sér-
íslenska boðsmiðakúltúr, sem er 
að sliga hátíðina. Við erum hér að 
reyna að bjarga hátíðinni. 

Frá þessari stundu er miðakerfið 
þannig gert að það er bókstaf lega 
ekki hægt að búa til boðsmiða á 
Iceland Airwaves. Ég bið því alla 
þá sem hingað til hafa fengið boðs-
miða á Iceland Airwaves að vin-
samlegast ekki drepa mig,“ segir 
Ísleifur að lokum.
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það byrjar allt með fjórum fræjum
ENN HOLLARI OLÍA

ISIO 4 FÆRIR ÞÉR MIKILVÆG NÆRINGAREFNI

OMEGA 3 & 6
+ D - & E-VÍTAMÍN

NAUÐSYNLEGAR FYRIR LÍKAMANN



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 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.

Guðmundar  
Brynjólfssonar

BAKÞANKAR

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.
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Núll hjá Nova breytir öllu fyrir þá sem vilja bara tala. Í fyrsta sinn á Íslandi er frítt frítt. 

Þú sendir SMS og hringir, hvar sem er innan EES án þess að borga svo mikið sem 

eina krónu. Þú þarft ekki að kaupa neitt til að fá Núll hjá Nova. Þú þarft bara að 

vera hjá Nova, í hópi ánægðustu viðskiptavina á Íslandi – alveg frítt.

Núll hjá Nova — Frítt SMS og frítt að hringja!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Frítt!

Það er stundum haft á orði 
þegar þjóð vor hefur eina 
ferðina enn kosið yfir sig 

hatara sína og kvalara að hún hafi 
gullfiskaminni. Hún virðist aldrei 
geta munað þetta á milli kjördaga:

„Alhliða blekkingar
Einhliða refsingar“
Þetta rifjaðist upp fyrir mér 

þegar ég horfði á Söngvakeppni 
Sjónvarpsins á laugardagskvöldið. 
Rifjaðist upp, eru akkúrat réttu 
orðin því auðvitað mundi ég þetta 
hvorki skýrt né örugglega.

Hvað var það í söngvakeppninni 
sem fékk mig til þess að muna 
þetta? Jú, þegar ég sá að forráða-
menn keppninnar gerðu ráð fyrir 
því að þjóðin væri ekki bara með 
gullfiskaminni heldur algjörlega 
heiladauð.

Mig minnir að lögin hafi verið 
rifjuð upp 42 sinnum svo menn 
gætu greitt atkvæði og rámað 
í hvernig flutningurinn var og 
svo menn mættu átta sig á því að 
Byggðarhornssvipurinn tilheyrir 
Heru en Friðrik Ómar er meira 
svona Fiskidagurinn mikli. Ekkert 
var gert í því að rifja upp andlitið 
á Gísla Marteini – enda óþarfi. 
Myndin af Dorian Gray er klassík 
og „Gleðin tekur enda“.

Reyndar tók það þessa blessuðu 
keppni einhverjar 30 mínútur að 
byrja eftir að hún var byrjuð og 
maður var farinn að hafa áhyggjur 
af því að lögin myndu eldast illa. 
Svo ekki sé talað um keppendur, 
því „Tómið heimtir alla“. En þetta 
bjargaðist allt. Úrslitin voru eins og 
í öllum alþingiskosningum á lýð-
veldistímanum, hatrið sigraði.

Auðvitað voru ekki allir á eitt 
sáttir, líkt og þegar þingkosningar 
eru gerðar upp. En ólíkt því sem er 
í uppgjöri alþingiskosninga þá geta 
ekki allir sagt að þeir hafi unnið í 
söngvakeppninni. Þar vinnur bara 
einn flokkur. Sem er mikil lausn 
fyrir minnislausa þjóð. Það er 
landsmönnum léttir að þurfa ekki 
að muna margt, þetta verður bara 
áfram eins: Hatrið mun sigra!

Gullfiskaminni


