SKOÐUN Jón Ásgeir Jóhannesson skrifar um
réttarvörslukerfið. 11

TÍMAMÓT Jóhanna Magnúsdóttir segir frá fundi Norræna
vatnslitafélagsins. 12

LÍFIÐ Foreldrar Hafþórs Júlíusar hafa ferðast víða til
þess að sjá soninn keppa. 22

SPORT Hildur gæti spilað
sinn síðasta körfuboltaleik
á ferlinum í kvöld. 18

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 landmark.is
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Ekkert óeðlilegt
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra seldi stjórnarformanni Orku
Energy ehf. fyrirtæki og húsnæði sitt
við Ránargötu sem hann nú leigir
eftir að hann varð ráðherra. Sagði
ekkert óeðlilegt við samband sitt við
fyrirtækið. 4
Þróa vinnslu birkisafa Skógrækt
ríkisins og Foss Distillery vinna
saman að því að safna birkisafa til
þróunarverkefna. Birkisafa má nýta í
sírópsgerð, bakstur, ís, líkjöragerð og
kokteila. 2
Breyta skipulagi fyrir ylströnd Nýr
baðstaður nærri Fellabæ á að auka
möguleika á afþreyingu á Héraði.
Nýta á vatn frá borholum í Urriðavatni fyrir heita potta og ylströnd
sem loka á af frá öðrum hluta
vatnsins. 6
Vika bólusetninga Í gær hófst vika
sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
tileinkar bólusetningum. Hún vill
leggja áherslu á að lönd, svæði og
þjóðir um allan heim leggi aukinn
kraft í bólusetningar og að dreifing
þeirra verði réttlátari. 6

HVER MÍNÚTA SKIPTIR MÁLI Neyðarástand ríkir í Nepal og alþjóðleg björgunarteymi streyma til landsins. Tala látinna er komin yfir 2.500. Gísli Rafn Ólafsson
hjálparstarfsmaður hélt frá Íslandi á laugardag, strax eftir fregnir af jarðskjálftanum. „Jarðskjálftar eru alltaf þannig að hver mínúta og hver klukkutími skiptir máli varðandi það
að bjarga fólki úr rústum,“ segir Gísli Rafn sem mun vinna að því að tryggja góð fjarskipti á svæðinu. Sjá síðu 8.
NORDICPHOTOS/AP

Vilja veggjöld Starfshópur á vegum
innanríkisráðuneytisins leggur til að
skoða eigi Sundabraut sem framkvæmd sem hægt væri að fjármagna
að fullu með veggjöldum. 6

Kæra tíu manns fyrir hatursummæli í garð hinsegin fólks
Hingað og ekki lengra, segir Hilmar Hildarson Magnúsarson, formaður Samtakanna ´78. Samtökin munu í
dag kæra tíu manns til lögreglu sem hafa beint meiðandi orðræðu í garð hinsegin fólks á opinberum vettvangi.
SAMFÉLAG Samtökin ‘78 hafa ákveð-
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ið að kæra tíu einstaklinga til lögreglu fyrir hatursummæli sem þau
telja refsinæm. Ummælin sem Samtökin ‘78 kæra telja þau fela í sér
háð, róg og smánun í garð hinsegin
fólks vegna kynhneigðar þess og/eða
kynvitundar. Munu samtökin leggja
kæruna fram hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu klukkan 8.30 í dag.
„Þeir einstaklingar sem hefur
verið ákveðið að kæra hafa kynt
undir orðræðu sem við teljum vega
gróflega að rétti hinsegin fólks til
friðhelgi einkalífs, fjölskyldu og
fyllsta jafnréttis. Réttinda sem
vernduð eru af stjórnarskrá lýð-

veldisins Íslands og þeim alþjóðlegu sáttmálum sem Ísland er aðili
að, þar með talið mannréttindasáttmála Evrópu,“ segir í yfirlýsingu
frá stjórninni sem segist harma þá
neikvæðu umræðu sem fylgt hefur
í kjölfar samþykktar bæjarstjórnar
Hafnarfjarðar að því er varðar hinsegin fræðslu í grunnskólum.
„Hingað og ekki lengra. Þetta eru
skýr skilaboð af okkar hálfu. Það
er fjöldi fólks í okkar röðum, hinsegin fólk um allt land, börn þess,
fjölskyldur og vinir, sem taka þessari umræðu þungt. Ófögur og andstyggileg orð sem beint hefur verið
gegn hinsegin fólki valda því hugar-

angri og vanlíðan og í mörgum tilfellum sári sem illa grær – eða alls
ekki,“ segir Hilmar Hildarson Magnúsarson, formaður Samtakanna ´78.
Hilmar segir þessa lífsógn sem
hatursummælin valda ástæðu þess
að stjórnin hafi ákveðið að vandlega
ígrunduðu máli í samráði við lögmann samtakanna að kæra ummælin.
„Þau eru sett fram á opinberum
vettvangi, í formi sem engum rökum
eru studd. Jafnræði fólks án tillits
til kynhneigðar eða kynvitundar er
lögfest grundvallarregla sem byggist á virðingunni fyrir mennskunni,“
segir í yfirlýsingunni.

Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir er nauðsyn

- kbg

Ófögur
og andstyggileg orð sem
beint hefur
verið gegn
hinsegin fólki
valda því
hugarangri og vanlíðan og í
mörgum tilfellum sári sem
illa grær – eða alls ekki.
Hilmar Hildarson Magnúsarson,
formaður Samtakanna ´78
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Talsmaður dýralækna hafnar því að verkföll dýralækna bitni á dýravelferð enda sé hún á ábyrgð eigenda:
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Lög á verkfallsaðgerðir ekki til umræðu
KJARAMÁL „Það er algert neyð-

7
18

3°

Í dag er útlit fyrir svipað veður og
undanfarið, hvassa norðanátt, jafnvel
storm austan til á landinu. Þá er áfram
útlit fyrir snjókomu og skafrenning
norðan til. Sunnanlands verður bjartviðri,
en stöku él á höfuðborgarsvæðinu.

SJÁ SÍÐU 14

arúrræði eins og ég horfi á hlutina,“ sagði Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra um að setja
lögbann á verkfallsaðgerðir sem
í gangi eru. „Það hefur aldrei
komið til tals í þessum viðræðum
sem nú standa yfir,“ sagði Bjarni
í útvarpsþættinum Sprengisandi
í gær.
Hann sagði að staðan væri
mjög snúin þar sem miklar væntingar væru á lofti. Bjarni sagði
að finna yrði leiðir til að mæta

kjaravæntingum fólks á sama
tíma og halda yrði efnahagslífinu stöðugu.
„Við erum með ramma utan
um vinnumarkaðinn sem gengur ekki upp,“ sagði hann. „Þetta
fyrirkomulag, að smáir hópar
geti tekið litlar stofnanir í gíslingu til að knýja fram niðurstöðu
í sínum kjaraviðræðum, getur
sett vinnumarkaðinn í uppnám
sem leiðir yfir þjóðfélagið síðan
verðbólgu,“ sagði Bjarni sem vill
breyta fyrirkomulagi kjaramála.

Verkföll
dýralækna
hafa
haft
nokkrar afleiðingar í kjötvöruframleiðslu
en
Charlotta Oddsd ó t t i r, t a l s maðu r dý ra BJARNI
lækna, hafnar
BENEDIKTSSON
því að verkföll
séu á kostnað dýravelferðar.
„Það er eitthvað sem dýralækn-

ar vilja vísa til föðurhúsanna.
Samkvæmt lögum er það dýraeigandi eða sá sem heldur dýr
sem ber ábyrgð á velferð sinna
dýra. Dýralæknar eru opinberir
starfsmenn og okkur er mjög í
mun að dýravelferð verði ekki
undir í þessari kjarabaráttu.
En auðvitað er það svo að ef það
koma inn tilkynningar þar sem
bændur hafa virkilega áhyggjur
þá eru öll þau mál skoðuð,“ sagði
Charlotta.
- lb / srs

Prófa fyrir sér með
vinnslu á birkisafa
Skógrækt ríkisins og Foss Distillery vinna saman að því að safna birkisafa til þróunarverkefna. Birkisafa má nýta í sírópsgerð, bakstur, ís, líkjöragerð auk þess sem
hann er að verða vinsælt hráefni í kokteila. Söfnunin er best á þessum árstíma.
UMHVERFISMÁL Tekið er að bruma í Vaglaskógi og

ALLT Í ÖSKU Meira en 6.500 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Síle vegna

goss í eldfjallinu Calbuco.

NORDICPHOTOS/AFP

Margir eiga erfitt vegna gríðarlegs öskufalls í Síle:

Allt í ösku í Síle vegna Calbuco
SÍLE Gloría Villaroel, 42 ára, sést hér halda fyrir vit sín vegna ösku-

falls í bænum La Ensanda í Síle. Tvær miklar sprengingar urðu í eldfjallinu Calbuco, sú fyrri seinnipart miðvikudags en sú seinni snemma
á fimmtudag.
Michelle Bastellet, forseti Síle, lýsti yfir neyðarástandi og nú hafa
meira en 6.500 manns þurft að yfirgefa heimili sín. Mikið öskufall
hefur orðið í suðurhluta Síle. Alls eru 90 virk eldfjöll í Síle og eldgos
nokkuð algeng. Síðast gaus í Calbuco árið 1972 en það var lítið gos.
Stærra gos varð í því árið 1961, en alls hefur fjallið gosið tíu sinnum
frá árinu 1837.
- fbj

Óeirðir í höfuðborg Búrúndí:

Fjórtán metnir vanhæfir:

Lögregla skaut
mótmælendur

Einum vikið úr
stjórn af FME

BÚRÚNDÍ Tveir létu lífið í átökum

FJÁRMÁL Í síðasta vefriti FME
kemur fram að stjórn eftirlitsins
hefur metið störf 14 stjórnarmanna
í stjórnum fyrirtækja ófullnægjandi og vikið einum stjórnarmanni úr stjórn vegna vanhæfis.
Á tímabilinu 2010 til 2014 hafa 194
stjórnarmenn farið í viðtal hjá ráðgjafarnefndinni. Af þeim reyndist
þekking 180 stjórnarmanna fullnægjandi og þekking 14 ófullnægjandi. Reynist þekking ófullnægjandi er algengast að viðkomandi
segi sig úr stjórn eftirlitsskylds
aðila að eigin frumkvæði.
- kbg

við lögreglu í mótmælum í Bujumbura, höfuðborg Búrúndí, í
gær.
Þúsundir andstæðinga forseta
landsins, Pierres Nkurunziza,
héldu fjöldamótmæli í borginni þrátt fyrir bann við fjöldasamkomum. Lögregla skaut á
mótmælendur auk þess sem hún
beitti táragasi og sprautaði vatni
til að dreifa mótmælendum.
Nkurunziza hefur verið forseti
í tvö kjörtímabil nú þegar.
- srs

sætur birkisafinn er því farinn að fljóta.
Starfsstöð Skógræktar ríkisins á Akureyri í samstarfi við fyrirtækið Foss Distillery safnar nú birkisafa úr birkitrjám í Vaglaskógi til að nýta í ýmis þróunarverkefni.
Verkefnið hefur staðið yfir síðan í fyrravor en í
Vaglaskógi hefur verið komið upp aftöppunarbúnaði á
41 tré. Birkisafann má nýta í ýmislegt, en Foss Distillery, nýtir hann til að blanda birkilíkjör. Þá er safinn,
sem inniheldur 1 til 2 prósent sykur, tilvalinn í sírópsgerð, ísgerð og bakstur.
Benjamín Örn Davíðsson, aðstoðarskógarvörður í
Vaglaskógi, var við aftöppun á trjánum í fyrradag en
þá söfnuðust um 30 lítrar. „Það er á þessum árstíma
þegar trén eru að vakna úr dvala og draga í sig vatn
úr jörðinni sem best er að safna birkisafanum,“ segir
Benjamín. „Það er auðvitað algengt um heim allan að
sækja vökva í hlyn og birki en þetta er alveg nýtt hér
á Íslandi. Þetta opnar augu manns fyrir ýmsum möguleikum,“ segir Benjamín sem segir að safann mætti
nýta vel ef fundinn er fyrir hann góður markaður.
Jakob Bjarnason, framkvæmdastjóri Foss Distillery, hefur um nokkurt skeið unnið þróunarvinnu með
birkisafa. „Búið er til síróp úr safanum sem við nýtum
síðan í líkjöra sem við köllum Björk og Birki. Salan
á þeim gengur afar vel og ferðamenn hafa mikinn
áhuga á þessu. það er líka mikil nýlunda að nota þetta
í kokteilagerð,“ segir Jakob.
Benjamín segir að hver sem er geti í raun safnað
birkisafa en vanda þarf til verka við að safna honum.
Tréð sem safnað er úr þarf að vera stórt og hraustlegt
með góða krónu. Þá þarf að bora litla holu og koma
fyrir slöngu til að safna safanum. Þegar vatnsupptaka
á sér stað í trénu ætti vökvinn að seytla inn í slönguna.
Passa verður að nota ekki sama tré mörg sumur í röð.
„Ég var sjálfur að prófa að sjóða síróp,“ segir Benjamín, en hægt er að sjóða safann í um þrjá tíma til að
úr verði ljúffengt síróp.
Vonast er til að safamagnið aukist til muna þegar
trén taka að springa út. Þá er engin reynsla komin á
hvenær skal hefja safatöku og hvaða tré skuli velja
en ekki virðist vera hægt að áætla hvaða þættir hafi
áhrif á safamagnið sem hvert tré framleiðir daglega.
stefanrafn@frettabladid.is

SAFANUM SAFNAÐ Benjamín hefur komið fyrir áaftöppunarbúnaði á 41 tré í Vaglaskógi.
MYND/PÉTUR HALLDÓRSSON

➜ Birkisafinn er talinn mjög hollur. Hann
má drekka beint eða kældan úr ísskáp.
Sumir nota birkisafa við ísgerð, ölgerð eða
ýmsa matargerð og brauð sem birkisafi er
notaður í eru sögð lyfta sér sérlega vel.

Leggja fram frumvarp um samfélagsþjónustu ungra brotamanna:

Uppeldislegt gildi í refsingum
STJÓRNMÁL Fimm þingmenn Samfylkingarinnar,

Þar sem ferðalagið byrjar
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með Helga Hjörvar í fararbroddi, hafa lagt fram
frumvarp um breytingu á almennum hegningarlögum sem veita mun dómurum heimild til að dæma
unga afbrotamenn til samfélagsþjónustu. Mun
ákvæðið ná til afbrotamanna á aldrinum 15-21 árs
og taka til skilorðsbundinna dóma.
Þingmönnunum finnst vanta úrræði sem er nokkurs konar millistig á milli skilorðsbundinna dóma í
upphafi brotaferils og óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar á síðari stigum.
Samfélagsþjónusta felur í sér ólaunað starf í þágu
samfélagsins, svo sem líknar- eða félagsstarf ýmiss
konar, sem er unnið utan vinnutíma. Þetta úrræði er
afar sjaldan nýtt hér á landi þegar kemur að ungum
brotamönnum. Það er vegna þess að samfélagsþjónusta kemur einungis til skoðunar í tilviki óskilorðsbundinna dóma.
Þingmennirnir fimm telja úrræðið fela í sér verulegt uppeldislegt gildi og það er von þeirra að það
dragi úr líkum á því að umrædd ungmenni leiðist á
braut frekari afbrota.
- kbg

TÆKIFÆRI Helgi Hjörvar er einn þeirra þingmanna Samfylkingar sem leggja til breytingar á hegningarlögum í því
skyni að gefa ungu fólki tækifæri til að rata rétta leið í lífinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA
OG VESKIÐ
ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.420.000 kr.
Útborgun frá aðeins 342.000 kr.

Þú kemst lengra en borgar minna
Ef skynsemin réði værum við öll á ŠKODA Octavia G-TEC. Í honum samtvinnast fegurð, kraftur
og virðing fyrir umhverﬁnu. G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska
orku og lækkar eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með tvo metantanka og einn 50
lítra bensíntank kemstu 1.330 km án þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði.
Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

HEKLA og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan ŠKODA á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér afganginn til allt að
sjö ára. Lánshlutfall ræðst af lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

+(./$Ã/DXJDYHJLÃ5H\NMDYtNÃ6tPLÃKHNODLV
+|OGXU$NXUH\ULÃ%tODVDOD6HOIRVVÃ%tOiV$NUDQHVLÃ+(./$5H\NMDQHVE Ã+HNOXVDOXULQQÌVDILUêL
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SPURNING DAGSINS

Arndís Björg Sigurgeirsdóttir hjá Villiköttum telur ketti út undan í dýraverndunarlögum:

Telur villikettina hlunnfarna í lögum
DÝR „Dýraverndarlögin eru

arbæ væri ráðið frá því að gelda
villiketti í bænum.
Arndís undrast þessi vinnubrögð. „Mér þykir það mjög undarlegt að gefa út svona yfirlýsingu án þess að ráðfæra sig við
stjórn okkar,“ segir hún. Hún
segir að í raun séu fáir kostir í
boði til að eiga við villiketti. Ef
ekki eigi að láta þá í friði eða
lóga þeim sé það langmannúðlegasta aðferðin að gelda þá.
Dýraverndunarfélagið Villikettir hefur lagt mikla vinnu í

að hafa uppi á köttum og koma
þeim í geldingu og koma munaðarlausum kettlingum fyrir á
heimilum en í félaginu eru um
40 sjálfboðaliðar.
Hafnarfjarðarbær leitaði álits
vegna beiðni Villikatta um að
bærinn tæki upp stefnu félagsins. Í umsögn frá Kattavinafélagi Íslands kemur meðal annars fram stuðningur við stefnu
Villikatta þar sem félagið stuðli
að velferð katta.
- srs

Héraðsdómur Reykjavíkur komst á fimmtudaginn að þeirri niðurstöðu að mannanafnanefnd
væri óheimilt að banna foreldrum að skíra
barnið sitt Gests að millinafni en foreldrar Inga
Gests Guðjónssonar sóttu um heimild til þess
að nota millinafnið en nefndin hafnaði beiðni
þeirra í ágúst 2013.

í grunninn góð,“ segir Arndís Björg Sigurgeirsdóttir, hjá
dýraverndunarfélaginu Villiköttum.
„Þar er margt vel unnið eins
og með hesta og önnur húsdýr
en þar er ekkert fjallað um villiketti,“ segir Arndís sem bendir
á að velferð villikatta hafi ítrekað verið skilin út undan.
Fréttablaðið fjallaði á föstudag um álit heilbrigðiseftirlitsins þess efnis að Hafnarfjarð-

RAUÐUR HVER Listamaðurinn greiðir

Sagði ekkert óeðlilegt við
samband sitt við Orku Energy

Bjarnlaug, hefur verið gestkvæmt hjá ykkur um helgina?
„Já, við Ingi Gests tökum alltaf á
móti gestum.“

ekki sektina.

STUÐLA AÐ VELFERÐ Arndís segir

fáa kosti í boði þegar kemur að velferð
villikatta.
FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ÓLASON

MYND/ MARCO EVARISTTI

Gert að greiða 100 þúsund:

Listamaðurinn
frjáls ferða sinna
LÖGREGLUMÁL Marco Evaristti,
listamaðurinn sem á föstudag hellti
rauðu litarefni út í hverinn Strokk
og var sektaður um 100 þúsund
krónur, er frjáls ferða sinna og
heimil brottför af landinu, hvort
sem hann greiðir sektina eður ei.
Þetta kemur fram á Facebook-síðu
lögreglunnar á Suðurlandi.
Evaristti sagðist ekki ætla að
gangast við sektinni heldur fara
með málið fyrir dómstóla. Hann
tjáði lögreglu að um listgjörning
hefði verið að ræða. Þá sagðist hann
hafa gætt þess að ekki hlytist varanlegt tjón af verknaðinum og bendir
skoðun lögreglu á vettvangi til þess
að þetta sé að minnsta kosti að einhverju leyti rétt. Lítil sem engin
ummerki sjást á eða við hverinn. - skh

Verkfalli frestað aftur:

Aðilar nærri
samkomulagi
KJARADEILUR AFL Starfsgreinafélag
hefur frestað fyrirhuguðu verkfalli, sem hefjast átti á morgun, um
þrettán daga þar sem markverður
árangur hefur náðst í framvindu
kjarasamningsviðræðna.
Starfsgreinafélagið, SA og Alcoa
Fjarðaál skrifuðu undir samkomulag sem tryggir sambærileg laun
hjá undirverktökum í álverinu og
starfsmönnum Alcoa.
Markmið Starfsgreinafélagsins var meðal annars að ná fram
samræmi í launum starfsmanna á
álverssvæðinu.
- sa

Illugi Gunnarsson seldi stjórnarformanni Orku Energy ehf. fyrirtæki og húsnæði sitt við Ránargötu sem hann
nú leigir eftir að hann varð ráðherra. Illugi vann áður ráðgjafarstörf fyrir OE vegna umsvifa þess í Asíu.
STJÓRNMÁL Illugi Gunnarsson,

menntamá laráðherra, leigir
íbúð sína við Ránargötu af Herði
Harðarsyni, stjórnarformanni
Orku Energy ehf. Þá seldi Illugi
fyrirtækinu OG Capital íbúðina eftir að hafa tekið sæti sem
menntamálaráðherra.
Salan á íbúðinni fór fram eftir
að Illugi var viðstaddur undirritun samnings milli Orku Energy
og sveitarstjórnar Xianyanghéraðs á Hilton hotel í Reykjavík í desember 2013.
OG Capital var í eigu Illuga
árin 2011 og 2012 en er nú í eigu
Hauks Harðarsonar, stjórnarformanns Orku Energy. Illugi vann
ráðgjafarstörf fyrir Orku Energy
á meðan hann var í leyfi frá þingstörfum en þeim störfum lauk
árið 2012. Hlutverk Illuga var að
koma fyrirtækinu í samband við
fjárfesta í Suðaustur-Asíu.
Samkvæmt fasteignaskrá ríkisins var íbúð Illuga keypt 27.
júlí 2014 en afhendingardagsetning var nokkrum mánuðum áður,
þann 31. desember 2013.
Skömmu fyrir afhendingardaginn hafði Illugi verið viðstaddur undirritun samkomulags
á milli Orku Energy og Xianyiang-héraðs á Íslandi.
Íbúðin, sem Illugi leigir núna
af Herði, er 137 fermetrar og
var keypt á 53,5 milljónir króna
samkvæmt ársreikningi OG Capital. Samkvæmt ársreikningnum
kemur einnig fram að félagið
hafi tekið yfir lán að verðmæti
34,5 milljónir króna og tekið nýtt
lán upp á 28 milljónir. Kaupin á
íbúð Illuga virðast hafa verið einu
umsvif fyrirtækisins á undanförnum árum.

Svandís Svavarsdóttir vakti
máls á þessu á Alþingi þann 13
apríl. Í fyrirspurn hennar til Illuga spurði hún út í breytingar á
frétt á vefsíðu menntamálaráðuneytisins um ferðalag sendinefndar ráðuneytisins til Kína
og hvers eðlis vinna Illuga fyrir
Orku Energy var.
Í svari Illuga kom fram að
breytingin væri gerð til að fyrirbyggja þann misskilning að fulltrúar fyrirtækjanna tveggja Orku
Energy og Marel hefðu verið partur
af sendinefnd ráðuneytisins heldur
þegar stödd í Kína. Í svari sínu um
Orku Energy sagði Illugi að honum
bæri í raun ekki að tilkynna um
störf sín hjá fyrirtækinu en að hann
hafi starfað við að koma fyrirtækinu í tengsl við fjárfesta í Singapúr.
Þá segir Illugi ekki óeðlilegt að fyrirtækin kæmu með á fundinn þar
sem burðarás samskipta Íslands og
Kína á sviðum orkuvísinda liggi í
gegnum þessi
fyrirtæki.
stefanrafn@
frettabladid.is

RÁNARGATA Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra segir að hann hafi staðið fyrir
þeim valkosti að missa húsið eða selja það.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FERILL MÁLSINS
2007-2012
Illugi á félag
sem heitir
OG Capital.

ILLUGI
GUNNARSSON

2008 október
Illugi lendir í
fjárhagsvandræðum.

2007

2009

2013 maí
Alþingiskosningar
og Illugi
verður
ráðherra.

2013 des. Illugi
er viðstaddur
undirritun á
samningum OE
og yfirvalda í
Xianyang-héraði
í Reykjavík.

2010-2012 Illugi er í
leyfi frá þingstörfum og
sinnir ráðgjafarstörfum
fyrir Orku Energy.
2011

2013

2013
Illugi
selur
Herði
OG
Capital.

2013 31. des.
Illugi selur
OG Capital
íbúð sína
og byrjar að
leigja hana.

2014 júlí
Illugi gerir kaupsamning við OG
Capital.
2015
2015 mars Illugi
fer í opinbera
ferð til Kína
þar sem hann
fundar meðal
annars með
Orku Energy.

Stofnaði nýtt ríki á sjö ferkílómetra landsvæði á milli Króatíu og Serbíu:

Shangri-La frjálshyggjumanna
Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði
Krónunnar og þú borgar...

40
ef keypt eru 10 stk.
– annars 50

kr. stk.

LIBERLAND Tékkneski stjórnmála-

VIT JEDLICKA

maðurinn Vit Jedlicka hefur bæst
í hóp evrópskra þjóðarleiðtoga.
Þó er líklega ekki við hæfi að
kalla hann tékkneskan þar sem
hann hefur stofnað nýtt ríki á
landamærum Króatíu og Serbíu.
Ríkið, sem hann kallar Liberland, er á sjö ferkílómetra skika
sem er umdeilt landsvæði á milli
nágrannaríkjanna tveggja.
Markmið Jedlicka er að búa
til pólitískan tilraunavettvang
en hann vill að Liberland verði
fyrirmyndarríki frjálshyggjumanna, þar verði greiðsla á sköttum valfrjáls og bannað er að hafa
tekið þátt í hreyfingu nasista
eða kommúnista. Jedlicka segir
í samtali við The Guardian að
fyrirmyndarþegn Liberland yrði
eflaust Thomas Jefferson ef hann
væri á lífi í dag.

Engir öfgamenn
fá ríkisborgararétt.
MICHAL CIZEK / AFP

Þegar Jedlicka lýsti yfir stofnun ríkisins á mánudaginn voru
þegnarnir bara þrír en fólki er
frjálst að sækja um ríkisborgararétt. Síðan þá hafa um 200 þúsund einstaklingar sótt um ríkisborgararétt í ríkinu. Margir nýju
þegnanna eru tilbúnir að bjóða

fram aðstoð sína en að sögn Jedlicka hafa þeir boðist til að knýja
ríkið með sólarorku, slá nýja
mynt, útbúa deiluskipulag fyrir
höfuðborgina og fleira. „Fólk er
tilbúið að fjárfesta í þessu verkefni, það lítur út eins og draumar
séu að rætast,“ sagði hann. - srs

www.peugeot.is

PEUGEOT

N Ú FÁ A N

LEGUR M

EÐ

5 ÁRAÐ
Á BY R G

*

Eldsneytiseyðsla í blönduðum akstri frá 3,8 til 4,9L/100km og CO2 útblástur (g/km) frá 98 til 114.

PEUGEOT 2008 KOSTAR FRÁ KR. 3.130.000 - TIL AFGREIÐSLU STRAX

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

ĎĦÖEHLLSPÖMIISPÖĐ

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

facebook.com/PeugeotIceland

Myndin sýnir Peugeot 2008 í Allure útfærslu. *Viðbótarábyrgð Peugeot, SAFE +3
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað eru margir legókubbar í
líkani Brynjars Karls Brynjarssonar af
Titanic?
2. Símtal frá hvaða tónlistarmanni er
nánast orðrétt í nýjasta lagi Emmsjé
Gauta og Friðriks Dórs, Í kvöld?
3. Hvað stefnir Julie Coadou á að
opna á Íslandi?
SVÖR:

Alþjóðavika WHO tileinkuð bólusetningum stendur frá 24. til 30. apríl:

Framhaldsskólar sameinast:

Áhersla á bólusetningu alls staðar

Umdeild
sameining

HEILBRIGÐISMÁL Áætlað er að á

MENNTAMÁL Ákveðið hefur verið að

árinu 2013 hafi 21,8 milljónir ungbarna verið án bólusetningar gegn
lífshættulegum sjúkdómum, að því
er fram kemur á vef landlæknis.
Í gær hófst vika sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) tileinkar bólusetningum, líkt og tíðkast hefur síðustu ár. Átakinu lýkur
á föstudag. „Með þessu framtaki
vill WHO leggja áherslu á að lönd,
svæði og þjóðir um allan heim leggi
aukinn kraft í bólusetningar og að
dreifing bóluefna verði réttlátari.“

Fram kemur að með bólusetningum sé árlega komið í veg fyrir
ótímabæran dauða tveggja til
þriggja milljóna barna í heiminum öllum. „Markmiðið með bólusetningum er að hindra farsóttir, útrýma smitsjúkdómum og
draga úr hættulegum afleiðingum
þeirra.“
Hér á landi eru bólusetningar sagðar hafa komið í veg fyrir
margar alvarlegar sýkingar.
„Greinast hér vart lengur þeir sjúkdómar sem bólusett er gegn.“ - óká

BÓLUSETNING Með áherslu á bólusetn-

ingar er ætlunin að fækka dauðsföllum
um milljónir fyrir 2020. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sameina Iðnskólann í Hafnarfirði
og Tækniskólann í Reykjavík. Sameiningin var tilkynnt opinberlega á
fundi í Iðnskólanum á föstudag.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur
mótmælt ákvörðun Illuga Gunnarssonar menntmálaráðherra og segir
mikilvægt að starfsemi Iðnskólans
í Hafnarfirði verði áfram í bænum.
Skólinn gegni mikilvægu hlutverki
í bænum. Skólinn var stofnaður
árið 1928 og þar stunda um 500
nemendur nám.
- kbg

1. 56 þúsund 2. Loga Pedro Stefánssyni 3.
Franskt apótek

Fundur strandveiðiríkja:

Annríki hjá lögreglunni:

Ekkert samið
um kolmunna

Sló konu og
flúði vettvang

SJÁVARÚTVEGUR Ekkert sam-

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

komulag náðist á fundi strandveiðiríkja í Clonakilty á Írlandi
dagana 21. til 23. apríl.
Markmið fundarins var að
ákveða veiðar á kolmunna fyrir
árið 2015 en fundurinn var framhald viðræðna sem hófust árið
2014. Það voru Færeyingar sem
boðuðu til fundarins en þeir
ásamt Evrópusambandinu lögðu
fram sameiginlega samningakröfu um stóraukna hlutdeild í
veiðunum á kostnað Íslendinga
og Norðmanna. Þá var lagt til að
hluti Rússlands sem úthafsveiðiþjóðar héldist óbreyttur.
Færeyingar hyggja á að boða
aftur til fundar innan tveggja
mánaða en árið 2016 mun fundarstjórnin færast í hendur Íslendinga.
- srs

borgarsvæðinu hafði afskipti
af nokkrum bílstjórum aðfaranótt sunnudags vegna gruns um
vímuefnaakstur. Þeirra á meðal
var ökumaður sem var mældur
á rúmlega 90 kílómetra hraða á
Miklubraut en leyfður hraði þar
er sextíu kílómetrar á klukkustund. Þá gistu nokkrir fangageymslur vegna ofurölvunar.
Á tólfta tímanum varð ung
kona, sem var á göngu við Suðurgötu, fyrir árás. Ungur maður
sem kom á hlaupum sló hana í
andlitið og flúði vettvang. Konan
komst til síns heima og kallaði
eftir aðstoð lögreglu.

BAÐSTAÐURINN Áhrif á heilsu og öryggi eru talin talsvert jákvæð en talsvert neikvæð á strönd og bakka Urriðavatns á afmörkuðu svæði, segir í skipulagstillögu um ylströndina.
MYND/EFLA VERKFRÆÐISTOFA

- khn

Breyta skipulagi fyrir
ylströnd við Urriðavatn
Nýr baðstaður nærri Fellabæ á að auka möguleika á afþreyingu á Héraði. Nýta
á vatn frá borholum í Urriðavatni fyrir heita potta og ylströnd sem loka á af frá
öðrum hluta vatnsins. Í því ku vera furðudýrið Tuska sem sást síðast um 1900.
Bæjarstjórn
Fljótsdalshéraðs hefur samþykkt
að auglýsa breytingu á bæði
deiliskipulagi og aðalskipulagi
svo koma megi upp baðstað með
ylströnd við Urriðavatn í Fellabæ.
„ Baðstaður i n n mu n gera
afþreyingu á Héraði fjölbreyttari þar sem engin sambærileg
aðstaða er nú þegar í boði,“ segir
í greinargerð Fljótsdalshéraðs.
Nýta á heitt vatn úr borholum
Hitaveitu Egilsstaða og Fella
við Urriðavatn og leiða það 700
metra í pípu að baðstaðnum sem
á að vera milli Hróarstunguvegar og vatnsbakkans þar sem vegurinn sveigir að vatninu á landi
í einkaeigu. Þaðan eru rúmir
fimm kílómetrar til Egilsstaða.
„Á baðstaðnum er áformað að
hafa ylströnd og heita potta við
vatnsbakkann, ásamt þjónustuhúsi og hugsanlega byggingarreit fyrir gistihús. Vatn mun
renna úr pottunum út í ylströndina,“ segir í greinargerðinni.
Magnið verði um 1 til 4 lítrar á
sekúndu af 40°C heitu vatni sem
sé svipað og tólf- til fimmtugfalt
rennsli úr handlaug.
Þá segir að Veiðimálastofnun
FERÐAÞJÓNUSTA

INNBROT Tölvuþrjótarnir gátu lesið þau

tölvupóstsamskipti Bandaríkjaforseta
sem ekki voru merkt sem trúnaðarmál.
NORDICPHOTOS/AFP

Rússneskir tölvuþrjótar:

Komust í tölvupóst Obama
BANDARÍKIN Rússneskir tölvu-

þrjótar sem brutu sér leið í gegnum máttlausar tölvuvarnir Hvíta
hússins í Washington komust yfir
tölvupóst Baracks Obama Bandaríkjaforseta. New York Times
greinir frá þessu.
Tölvuþrjótarnir gátu lesið þau
tölvupóstsamskipti Bandaríkjaforseta sem ekki voru merkt sem
trúnaðarmál. Engu að síður liggur fyrir að rússnesku tölvuþrjótarnir komust yfir viðkvæm gögn,
þar á meðal ferðaáætlun forsetans, samskipti hans við sendiherra og diplómata og fleira.
Í frétt New York Times segir
að tölvuþrjótarnir séu taldir
tengdir rússneskum stjórnvöldum eða jafnvel í vinnu fyrir þau.
- khn

telji að við þetta muni hitakærum tegundum í vatninu fjölga en
kulsæknum fækka. Vatnabobba
fjölgi á grýttum botni en vorflugum og mýi fækki. Tryggja þurfi
að klór berist ekki út í vatnið.
„Til mótvægis við ofangreind
áhrif eru settir skilmálar um að
ylströndin sé að mestu aflokuð
frá vatnshloti Urriðavatns með
görðum,“ segir í greinargerðinni. Ekki verði losað meira en 4
lítrar á sekúndu og vatnið verði
ekki heitara en 40°C. Ekki megi
nota klór.
Vitnað er til Náttúrumæraskrár Helga Hallgrímssonar.
Þar kemur fram að Urriðavatn er
um 2,5 sinnum hálfur kílómetri,
mjög lífríkt og eitt besta veiðivatn héraðsins. Vakir hafi jafnan
verið á miðju vatnsins þegar það
var ísi lagt.
„Um 1960 kom í ljós að þarna
var jarðhitasvæði á botni; eftir
nokkrar boranir á tanga sem
gerður var frá austurströnd
vatnsins fékkst þar nægilegt
magn af 80° heitu vatni í Hitaveitu Egilsstaða og Fella,“ er
vitnað til Náttúrumæraskrárinnar sem jafnframt greinir frá
dularfullri skepnu.

STEINÞÓR PÁLSSON Bankastjóri

Landsbankans.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Sex starfsmenn hætta:

➜ Baðstaðurinn mun gera
afþreyingu á Héraði fjölbreyttari þar sem engin
sambærileg aðstaða er nú
þegar í boði.
Úr greinargerð Fljótsdalshéraðs.

„Í vatninu kvað vera furðudýr nokkurt sem Tuska kallast,“
segir í skrá Helga. „Hún sást
síðast um 1900 og bera lýsingar
hennar keim af otrum.“
Breytingin á skipulaginu fer
nú í auglýsingu þar sem gefst
kostur á að senda inn athugasemdir.
gar@frettabladid.is

Útibú verða
sameinuð
VIÐSKIPTI Útibú Landsbankans

og þau sem áður heyrðu undir
Sparisjóð Vestmannaeyja á Höfn
og Selfossi verða sameinuð frá og
með morgundeginum, 27. apríl.
Útibúin verða til að byrja með
rekin í húsnæði Landsbankans
á þessum stöðum, en að loknum
lagfæringum á Höfn mun bankinn flytja starfsemi sína í húsnæði sparisjóðsins. Við sameiningu útibúa á Selfossi og Höfn
hætta 6 starfsmenn.
Ákveðið hefur verið að reka
áfram afgreiðslur á Breiðdalsvík
og á Djúpavogi.
- jhh

Nefnd telur mögulega hægt að fjármagna Sundabraut með veggjöldum:

EIN AF MÖRGUM Hugmynd-

Sundabraut verði skoðuð nánar

ir um Sundabraut hafa
verið lengi til
skoðunar.

SAMGÖNGUR Verði Sundabraut

skoðuð sem framkvæmd í einum
áfanga er mögulega hægt að fjármagna verkefnið að fullu með
veggjöldum. Starfshópur leggur
til við ráðherra að útboðsrammi
verði útbúinn og kannað hvaða
aðilar séu hugsanlega reiðubúnir
að koma að verkefninu í einhvers
konar undirbúningsfélagi með ríkinu.

Þetta er meðal niðurstaðna
starfshóps um aðkomu einkaaðila í umfangsmiklum samgönguverkefnum og fjármögnun þeirra.
Skýrslan var afhent Ólöfu Nordal
innanríkisráðherra nýverið og
mun ráðherra í framhaldinu meta
hvernig farið verður með tillögurnar sem þar er að finna.
Hópnum var falið að setja fram
lista yfir verkefni sem koma til

álita en kannaði sérstaklega verkefni sem Vegagerðin hefur talið
koma til greina í einkaframkvæmd
í samgöngum.
Umfangsmesta verkefnið sem
starfshópurinn kannaði var
gerð Sundabrautar. Smíði Vestmannaeyjaferju var líka skoðuð,
nýr vegur um Kjöl, Axarvegur,
Fjarðarheiðargöng, Súðavíkurgöng og Lónsheiðargöng.
- shá
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JARÐSKJÁLFTAR Í NEPAL

Eyðilegging, sorg og ótti í Nepal
Neyðarástand ríkir í Nepal og alþjóðleg björgunarteymi streyma til landsins. Tala látinna er komin yfir 2.500 og talið er víst að hún eigi
enn eftir að hækka. Ennþá er leitað að fólki í rústum. Öflugir eftirskjálftar valda ótta og fólk sefur undir berum himni. Gísli Rafn Ólafsson
hélt strax áleiðis til Nepal til hjálparstarfa. Hann mun vinna að því að tryggja góð fjarskipti á svæðinu en segir aðstæður erfiðar.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

NEPAL Alþjóðleg björgunarteymi

streyma nú til Nepal og svæða sem
urðu illa úti í skjálftanum sem reið
yfir aðfaranótt laugardags. Tala
látinna er komin yfir 2.500, þar af
létust 700 í Katmandú, höfuðborg
Nepal.
Hundruð þúsunda eyddu nóttinni undir berum himni af ótta við
eftirskjálfta. Einn þeirra sem reið
yfir í gær mældist 6,7 að stærð.
Miklar rigningar hafa gert fólki
enn erfiðara fyrir. Talið er víst að
tala látinna eigi eftir að hækka.
Margir eru slasaðir og í brýnni
þörf fyrir læknisaðstoð. Einnig er
skortur á öllum helstu nauðsynjum, matvælum, aðgangi að hreinu
vatni og skjóli.
Nepölsk stjórnvöld hafa lýst yfir
neyðarástandi
á þeim svæðum
sem urðu verst
úti og hafa óskað
eftir aðstoð frá
alþjóðasamfélaginu.
Gísli Rafn
Ólafsson hjálpGÍSLI RAFN
arstarfsmaður
ÓLAFSSON
flaug frá Íslandi
á laugardag, strax eftir að fregnir
bárust af jarðskjálftanum. Hann
var staddur í Dúbaí í gær þar sem
hann beið eftir flugi til Katmandú
í morgun. „Jarðskjálftar eru alltaf þannig að hver mínúta og hver
klukkutími skiptir máli varðandi
það að bjarga fólki úr rústum.
Okkar hlutverk verður að tryggja
góð fjarskipti á svæðinu, það er
lykilatriði til þess að samhæfa
björgunaraðgerðir,“ segir Gísli
Rafn sem hefur mikla reynslu af
björgunaraðgerðum eftir jarðskjálfta og náttúruhamfarir. Þetta
er fjórði stóri jarðskjálftinn þar
sem hann hefur hjálpað á vettvangi og mikið verk bíður hans því
rafmagns- og farsímakerfi liggja
niðri á mörgum svæðum.
Hann notaði tímann meðan hann
beið eftir fluginu til Katmandú
til að undirbúa sig andlega undir
starfið. „Það er alltaf erfitt að
koma á staði þar sem er mikið af
fólki sem á um sárt að binda. En að
gera gagn þar sem fólk þarf hjálp,
það drífur mann áfram.“
Hann segir erfitt verkefni fram
undan og býst við slæmum aðstæðum. „Þetta eru mörg lítil þorp sem
liggja í dölum í fjalllendi. Þorpin
eru í rúst og vegir eru farnir í

NÁTTBLINDA

EYÐILEGGING OG EFTIRSKJÁLFTAR Enn er leitað að fólki í rústum í Nepal og skortur er á læknum og hjálpargögnum. Eftirskjálftar eru stórir. Kröftugur skjálfti reið
yfir í gærmorgun og fólk er óttaslegið vegna þeirra og kýs að sofa undir berum himni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sundur, bæði vegna jarðskjálftans
og vegna skriðufalla. Það verður
mjög erfitt að koma hjálpargögnum og björgunarsveitum á vettvang.“
Fjölmargar hjálparstofnanir
hafa svarað kallinu og hafið neyðarsöfnun fyrir íbúa í Nepal, meðal
annars Rauði krossinn og UNICEF. Að minnsta kosti 940 þúsund
börn á verst leiknu svæðunum
eftir jarðskjálftann í Nepal þurfa á
brýnni aðstoð að halda samkvæmt
UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna.
Jón Brynjar Birgisson er sviðsstjóri alþjóðlegra björgunaraðgerða hjá Rauða krossinum og
hefur fundað um næstu skref hér
á landi en fyrir liggur að verða við
alþjóðlegri hjálparbeiðni. Um tvö
hundruð Íslendingar eru þjálfaðir sendifulltrúar Rauða Krossins,
flestir úr heilbrigðisgeiranum.
„Við munum leggja til starfsfólk
í neyðarsveitirnar. Við munum
líklega senda um þrjátíu fulltrúa.
Það er mikið verk fram undan, nú
einbeitum við okkur að aðhlynningu slasaðra, því að dreifa hjálpargögnum og veita áfallahjálp,
svo á eftir fer samfélagsleg uppbygging og aðstoð. Þetta mun taka
tíma.“

BÖRN MARGRÉTAR SVÁFU UNDIR BERUM HIMNI
Margrét Ingadóttir sem rekur heimili
fyrir tólf munaðarlaus börn í Katmandú
í Nepal hefur miklar áhyggjur af líðan
og öryggi þeirra. Í nótt sváfu þau
flest undir berum himni skammt frá
heimilinu og veðurspáin var afleit,
þrumuveður og rigning. Yngsta barnið
sem hún hefur á framfæri sínu er
tveggja ára og það elsta sautján ára.
Hún segir börnin ekki þora að vera í
húsinu. „Allra minnstu börnin eru í
tjaldi og í svefnpoka en hin sofa undir
berum himni en með sængurnar sínar.
Það er spáð þrumuveðri. Það er svo
erfitt að hugsa til þess að þau þurfi að
sofa úti. Það er kalt og erfitt að vera
úti, en fólk vill ekki vera inni. það er
enn hætta á stórum skjálfta. Það hafa
orðið skemmdir á húsinu og það er
ekki öruggt að dvelja í því.“
Rafmagnslaust og símasambandslaust varð víða í Nepal í kjölfar
skjálftans og segir Margrét að nokkrar
klukkustundir hafi liðið frá því skjálftinn reið yfir og þar til hún náði í Baal,
sem er pabbinn á heimilinu.
„Börnin voru öll heima því það
var laugardagur og enginn skóli. Þau
hlupu öll út þegar jarðskjálftinn reið
yfir. Ég var fegin að heyra frá þeim og
heyrði í þeim aftur síðdegis, þá höfðu
þau fengið rafmagn á heimilið og

„Þetta hefur verið áhugaverður dagur, og sönnun
þess hve mikils samfélagsmiðlarnir eru megnugir.
Um leið og ég steig fram úr rúminu titraði síminn.
Áríðandi fréttir CNN, jarðskjálfti upp á 7,5 stig
í Nepal. Nepal. Hjartað missti úr slag um stund.
Sonur minn er í Nepal í gönguferð með vinum
sínum.“ Svona hefst frásögn Hjartar Smárasonar
faðir Antoníusar Smára, tvítugs göngugarps sem
blessunarlega er heill á húfi í Pokhar í Nepal.
finna son sinn og lýsti reynslu sinni af leitinni á
Facebook. Hér á eftir er gerð grein fyrir leit Hjartar
og Ingu Rósar eiginkonu hans að Antoníusi.
● Eftir að hafa leitað frekari frétta á CNN án árangurs

www.gengurvel.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum

hafði tekist að fylla á vatnsflöskur og
hlaða símana sína. Þau eru með nóg
vatn og mat en það væri óskandi að
það væru fleiri tjöld og svefnpokar,“
segir Margrét og segist reyna öll ráð til
að komast til þeirra en hún er stödd
í Sádi-Arabíu. „Ég hef verið að reyna
að komast til þeirra og er komin með
flugmiða, en það er lokað fyrir allt
farþegaflug sem stendur. Það verða
send hjálpargögn frá Sádi-Arabíu, ég
skoðaði hvort ég kæmist með gögn-

unum til Nepal en það er útilokað.
Hún huggar sig við það að foreldrarnir
sem hún hefur ráðið til að annast
börnin séu hæfir til starfsins. „Ég veit
að þetta er erfitt, en ég veit líka að
fólkið þarna um slóðir er sterkt eftir
röð áfalla, þau hafa lifað af borgarastyrjöld. Börnin á heimilinu hafa líka
gengið í gegnum ýmislegt. Ég vildi að
ég kæmist núna strax til að vera með
börnunum og fjölskyldunni en eins og
er þá er það ekki mögulegt. “

SVONA FUNDU ÍSLENSKIR FORELDRAR SON SINN

● Hjörtur notaði samfélagsmiðla og leitarvélar til að
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MARGRÉT OG BÖRNIN Hér er Margrét með nokkrum barnanna á heimilinu.

fór Hjörtur á vefsíðu USGS (vefsíðu sem bandarísk
stjórnvöld halda úti með nákvæmum upplýsingum
um jarðskjálfta víða um heim) til að fá nákvæmari
upplýsingar um upptök skjálftans. Hann tók niður
hnitin og færði inn í Google kort til að fá nákvæmar
staðsetningar og skoðaði síðustu vefpósta frá syni
sínum með ferðaáætlunum hans og bar saman við
þær.
● Niðurstöðurnar vöktu með honum ugg. Sonur hans

og göngufélagar áttu að vera í Ghandruk, sem er
aðeins 80 kílómetrum frá upptökum skjálftans.
● Næst fór Hjörtur á Twitter til að leita frétta. Þær

komu smám saman, flestar frá Katmandú, sem er

í svipaðri fjarlægð frá upptökum
skjálftans og Ghandruk. Nema í
hina áttina.
● Hjörtur leitaði frétta með því

HJÖRTUR
SMÁRASON

að nota kassamerkin, #nepal eða
#nepalquake. Til að fá nákvæmari upplýsingar notaði hann
einnig kassamerkin #pokhara og
#ghandruk.

● Í margar klukkustundir var
ekki eitt einasta tíst frá #ghandruk og mjög lítið
frá #pokhara nema nokkrar myndir af hrundum
húsum. Það lofaði ekki góðu.

● Hjörtur hélt í vonina því að jarðskjálftinn varð um

hádegisbil í Ghandruk, og samkvæmt ferðaáætluninni hefði sonur hans átt að vera úti á göngu,
öruggasti staðurinn að vera á þegar jarðskjálfti
ríður yfir er á víðavangi.
● Hann vissi að það væri líklega ekkert farsímasam-

band og jafnvel ekkert rafmagn. Nokkuð sem kom
í ljós síðar að var rétt. Hann hafði samband við
utanríkisráðuneytið sem ræsti sendiráðið í Delhi
og reyndi að komast í samband við konsúlinn í
Katmandú.
● Hann fann nokkrar áreiðanlegar heimildir um stað-

setningu í Katmandú og stillti af Twitter-reikning
sinn þannig að hann fékk tilkynningu í hvert skipti

sem einhver setti inn færslu með kassamerkjum
sem hann vaktaði. Dagurinn leið og fréttirnar sem
gögnuðust honum fékk hann frá Twitter og samfélagsmiðlum frekar en fjölmiðlum.
● „Konan mín setti inn athugasemd við mynd af syni

mínum með þremur göngufélögum hans sem var
tekin í upphafi ferðarinnar og setti á Facebook.
Þar bað hún þá um að setja inn athugasemd ef
þeir kæmust í netsamband. Það varð raunin. Um
leið og gönguteymið komast á hótelið í Pokhara,
komst ein stúlkan á netið, fékk tilkynninguna og
setti athugasemd við myndina. Innan tíu mínútna
hafði vitneskjan borist til allrar fjölskyldunnar og
fjölskyldu vina hans, utanríkisráðuneytisins og
íslensku fjölmiðlanna. Þetta er máttur samfélagsmiðlanna,“ sagði Hjörtur.
● Enginn úr teyminu meiddist. Einhverjir leiðsögu-

manna þeirra misstu heimili sín en enginn þeirra
var meiddur. Hjörtur segir miklu máli hafa skipt að
hafa ferðaáætlun sonar síns undir höndum.
● „Jafnvel þótt við séum meira spennt en áhyggju-

full yfir ferðalagi sonar okkar, þá báðum við hann
um að senda okkur ferðaáætlun sína og síma
og netföng foreldra vina hans. Bara ef eitthvað
skyldi koma upp á og við þyrftum að ná í hann.
Þetta, ásamt Twitter, Google-kortum og Facebook
hjálpaði mjög mikið í dag.“
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SKOÐUN
Ráðning nýs óperustjóra fór fram fyrir luktum dyrum:

Undrun íslenska
óperuheimsins

U

ndrun óperusöngvarans er engu lík. Hvort sem mótsöngvarinn leggur til hans með spjóti eða sviptir
hulunni af leyndardómum ástarinnar þá galopnast
andlitið og viðkomandi brestur í söng. Dásamlegan,
hljómfagran og fallegan söng. Maður getur því rétt
ímyndað sér undrun íslenska óperuheimsins þegar tilkynnt var
um nýjan óperustjóra í liðinni viku. Ekki sökum þess að það væri
eitthvert undrunarefni að Steinunn Birna Ragnarsdóttir teldist
hæf til verksins. Þvert á móti.
Heldur sökum þess að stjórn
Íslensku óperunnar sá ekki
ástæðu til þess að ræða við aðra
umsækjendur. Ekki einn einasta.
Magnús
Alveg er það furðulegt.
Guðmundsson
Óperan er merkilegt listmagnus@frettabladid.is
form. Einstakur samruni tónlistar, skáldskapar og leiklistar á einni senu og oft á tíðum mikið
sjónarspil. Af því leiðir að bakgrunnur umsækjenda getur verið
nokkuð ólíkur og fjölbreyttur. Viðkomandi gæti átt rætur sínar
í leikhúsinu eins og fráfarandi óperustjóri eða úr tónlistarheiminum eins og nýráðinn óperustjóri eða jafnvel úr óperuheiminum.
Það skiptir ekki öllu máli.
Það sem skiptir máli er að stjórn Íslensku óperunnar leggi sig
fram um að finna hæfasta umsækjandann. Sú leið að vísa þessari
vinnu frá stjórninni til ráðningarskrifstofu er nánast yfirlýsing
um vanhæfni. Yfirlýsing um að stjórnin treysti öðrum betur en
sér til þess að vinna eitt mikilvægasta verkefni stjórnarinnar.
Það má gefa sér það að ráðningarskrifstofan hafi fengið skýr
fyrirmæli um hvaða kostum væri leitað að í ferlinu. Það hlýtur að
hafa verið nákvæm skilgreining hjá stjórninni fyrst hún sá ekki
ástæðu til þess að hitta aðra umsækjendur. Stjórnin fékk þannig
sinn óperustjóra með lágmarks fyrirhöfn.
En hvað fékk stjórnin ekki? Það er öllu verra. Með því að hitta
ekki aðra umsækjendur fékk stjórn Íslensku óperunnar ekki tækifæri til þess að heyra hugmyndir og framtíðarsýn fjölda hæfra
einstaklinga. Hugmyndir sem eru kannski betri og kannski verri
en stjórnin hafði fyrir. Hugmyndir sem eru kannski meira spennandi en þær sem stjórn Íslensku óperunnar hefur mótað og tókst
líklega að koma svona vel frá sér til ráðningarstofunnar góðu.
Íslenska óperan er rekin fyrir almannafé. Hún er reyndar
sjálfseignarstofnun og lýtur því ekki stjórnsýslulögum. Stjórnin
getur því valið að fara þá leið að hafa leynd yfir ráðningarferlinu.
Sleppt því að láta almenning vita hvaða fólk kom til greina og
klárað málið eins og hún taldi best. En það breytir engu um það
hvaðan peningarnir koma og þeir koma frá almenningi.
Þess vegna á stjórn Íslensku óperunnar að sjá sóma sinn í því
að hafa ferlið opið, gagnsætt og hafið yfir allan grun um vinavæðingu. Annað er óásættanlegt. Óásættanlegt fyrir þá sem fengu
ekki starfið og væntanlega óásættanlegt fyrir óperustjóra sem
vill væntanlega vera hafinn yfir grun um sérhagsmuni kunningjasamfélagsins. Óásættanlegt fyrir íslenskt tónlistarlíf sem
þarf alltaf á besta kostinum að halda hverju sinni. Aðeins þannig
getum við séð Íslensku óperuna blómstra og dafna í sátt við
samfélagið um ókomna tíð.
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Vanmetnir ferðamenn
Bjarni Benediktsson viðurkenndi
í útvarpsþættinum Sprengisandi í
gærmorgun að ríkisstjórnin hefði
vanmetið þann ávinning sem ferðamannastraumurinn skilar ríkissjóði.
Þá beri ríkisstjórninni að koma til
móts við ferðamannastaði með
auknu fjármagni. Í sama viðtali sagði
hann gistináttaskattinn af hinu verra
og að náttúrupassinn hefði verið
slæm hugmynd. Manni er spurn
hvernig Bjarni hyggst fjármagna
uppbyggingu ferðamannastaða
ef hann slær allar hugmyndir um
fjáröflun út af borðinu.
Bjarni í húsnæðismálin
Í sama viðtali sagði
Bjarni að það væri

Snjallara heyrnartæki
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HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

standa í vegi fyrir framvindu húsnæðismála.

Tvær ríkisstjórnir í landinu
Enn af húsnæðismálaráðherranum. Á
sama tíma og Bjarni var á Sprengisandi að gefa húsnæðismálunum
undir fótinn var Eygló Harðardóttir
í viðtali á RÚV. Þar sagði hún að
ríkisstjórnin ætlaði sér að afnema
verðtryggingu af nýjum neytendalánum. Aðspurð hvort hvort ekki
vantaði eindrægni í ríkisstjórnina
svaraði hún á þá vegu að fjármálaráðherrann hafi greinilega
ekki í hyggju að fylgja samþykktum ríkisstjórnarinnar.
Svo virðist vera að í landinu
séu tvær ríkisstjórnir.
stefanrafn@frettabladid.is

Auðlind á silfurfati
SJÁVARÚTVEGUR

þingmaður Samfylingarinnar

Ókeypis
heyrnarmæ
síðan 2004 ling

ekki hlutverk þessarar ríkisstjórnar
að afnema verðtryggingu en ætla
mætti að stjórnarherrarnir tveir
hefðu prentað hvor út sína útgáfuna
af stjórnarsáttmálanum. Bjarni hlýtur
að vera argur yfir því að Framsóknarflokkurinn stelur þrumunni í sífellu
af Sjálfstæðisflokknum. Bjarni hyggur
eflaust á að skara eld að eigin köku
en hann sagði í viðtalinu að Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki á
öndverðum meiði við Framsókn í húsnæðismálum:
„Húsnæðismálin. Það er
ekki mál sem á sér einhvern
uppruna í Framsóknarflokknum.“
Bjarna hefur
verið legið
á hálsi
fyrir að

HALLDÓR

Oddný G.
Harðardóttir
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Allar viðvörunarbjöllur landsins
hringja nú um að hægristjórnin sé að
stíga stórt skref í að einkavæða auðlindir þjóðarinnar. Frumvarp hefur
verið lagt fram á Alþingi sem í raun er
gjöf á makrílkvóta til nokkurra útgerða
til langs tíma. Skýrt kemur fram í
frumvarpinu að óheimilt er að fella sex
ára úthlutun úr gildi með minna en sex
ára fyrirvara og gildistíminn framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn. Við
álagningu veiðigjalds á makríl er engin
tilraun gerð til þess að nálgast sannvirði nýtingarréttarins á auðlindinni,
til dæmis með útboðum. Engin kvótasetning hefur enn átt sér stað á makríl
og því er tækifæri nú til að skipta um
stefnu með þessa nýju fisktegund sem
ratað hefur á Íslandsmið.
Tillaga hægristjórnarinnar er að
festa nýju tegundina rækilega í gamla
kerfinu sem leyfir enga nýliðun í greininni nema gegn greiðslu til þeirra
útgerða sem fá makrílkvóta gefins.
Þjóðin ber hins vegar skarðan hlut frá
borði þegar auðlind hennar er metin til
fjár.
Hvað gerir forsetinn?
Getur verið að hagsmunaaðilar í útgerð
og ríkisstjórnin hafi fundið leið til þess

➜ Makrílfrumvarpið kann að láta

lítið yﬁr sér við fyrstu sýn, en þegar
betur er að gáð er það líklega eitt
stærsta skref í átt að einkavæðingu
auðlinda þjóðarinnar sem tekið
hefur verið.

að læða í gegn stórtækri breytingu á
úthlutun aflaheimilda og útreikningi
veiðigjalda án þess að þjóðin taki eftir
því? Forseti Íslands sagði árið 2012 að
mál sem varða auðlindir þjóðarinnar
væru vel til þess fallin að setja í dóm
þjóðarinnar. Honum bárust 35.000
undirskriftir árið 2013 og hann var
beðinn um að staðfesta ekki lög um
veiðigjöld sem fólu í sér mikla lækkun
gjaldanna. Hann réttlætti staðfestingu
þeirra laga með þeim rökum að lögin
væru aðeins til eins árs. Hann hlýtur því að bregðast við ótímabundinni
úthlutun á makrílkvóta.
Makrílfrumvarpið kann að láta lítið
yfir sér við fyrstu sýn, en þegar betur
er að gáð er það líklega eitt stærsta
skref í átt að einkavæðingu auðlinda
þjóðarinnar sem tekið hefur verið. Og
auðlindaákvæði vantar enn í stjórnarskrá Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞRÓUNARSTJÓRI: Tinni Sveinsson tinni@365.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is
LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Að ljúga með blessun Hæstaréttar
Hæstiréttur ómerkti á DÓMSMÁL
að sakast um það sem
miðvikudag sýknu hérgerðist. Eigum við ekki
aðsdóms í svokölluðu
að njóta vafans? Það er
Aurum-máli, þar sem
skelfilegt að upplifa þá
tilfinningu að Hæstiég er ákærður sem hlutréttur haldi hlífiskildi
deildarmaður í viðskiptum sem áttu sér stað
yfir óheiðarlegum embvorið 2008. Um var að
ættismanni en láti réttræða fullkomlega eðliindi fjögurra einstakleg viðskipti sem emb- Jón Ásgeir
linga lönd og leið.
ætti sérstaks saksóknara Jóhannesson
Ég hef mátt verja
hendur mínar sem sakreynir að klæða í glæpaborningur síðustu 13 ár. Eitt
búning.
tekur við af öðru. TilgangurVegna málsmeðferðarinnar
fyrir Hæstarétti upplýsti einn
inn virðist vera sá að koma mér
virtasti dómari landsins, sem
í fangelsi hvað sem það kostar.
dæmdi málið í héraði, að sérGerðar hafa verið ótal húsleitir
stakur saksóknari hefði hringt
til sín meðan á málarekstrinum
stóð og sagt sér af því að Sverrir
Ólafsson, sem var meðdómari í
málinu, og Ólafur Ólafsson væru
bræður. Eftir að sýknudómur í
héraði var kveðinn upp lét sérstakur saksóknari eins og hann
hefði ekkert vitað af tengslunum. Hæstiréttur blessar þetta
og dæmir að sérstakur skuli fá
annað tækifæri í sakamáli, sem
hann tapaði.
Sú sk ý ri ng að sérstakur
saksóknari hafi ekki vitað af
bræðratengslum Ólafs og Sverris Ólafssona fyrir meðferð málsins stenst ekki. Hver trúir því að
100 manna herlið sérstaks saksóknara kunni ekki á Google þar
sem tengslin liggja fyrir? Hvaða
hugsanlega ástæðu hafði héraðsdómarinn til þess að ljúga til
um samskipti sín við sérstakan
saksóknara? Skiptir ekki máli
að bréf liggur frammi í málinu
frá meðdómaranum sem styður frásögn héraðsdómarans?
Af hverju er svona rugl í kerfinu tekið út á okkur sem vorum
sýknaðir? Ekki er við okkur

heima hjá mér og í fyrirtækjum
sem tengjast mér. Rótað hefur
verið í nærbuxnaskúffu minni,
síminn minn hleraður og mikilvægum gögnum haldið undan
í dómsmálum. Og ekki hefur
eigin kona mín verið látin í friði.
Hennar símar hafa verið hleraðir og húsleitir gerðar í hennar
fyrirtækjum án þess að hún hafi
nokkurn tíma á ævinni fengið
stöðu sakbornings. Sök hennar
virðist sú ein að hafa gifst röngum manni.
En niðurstaða miðvikudagsins
er staðreynd. Enn á ný á að drösla
mér niður í héraðsdóm, þar sem

ákæruvaldið í landinu fær frjálsar hendur til að færa fram sakargiftir sínar á hendur mér. Ákæruvaldið hefur eytt milljörðum
króna af fé íslenskra skattborgara síðustu 13 ár til þess eins að
finna einhvern glæp, svo hægt
sé að taka mig úr umferð. Ég er
viss um að eftir 20 ár munum við
fyrirlíta svona vinnubrögð. En
af hverju gerist þetta aftur og
aftur? Fyrir mér er svarið einfalt – kerfið sér jú um sína – og
ver sig með kjafti og klóm.
Verst þykir mér samt að
sjá að Hæstiréttur skuli spila
með.

➜ Ég hef mátt verja

hendur mínar sem sakborningur síðustu 13 ár.
Eitt tekur við af öðru.
Tilgangurinn virðist vera
sá að koma mér í fangelsi
hvað sem það kostar.

AF NETINU
Furðulegar
hugmyndir um
réttindi vinnandi fólks
Fólk sem ræður
sig í vinnu er
í raun að selja
vinnuafl sitt. Oft
er vinnan það
eina sem það á
til að selja, það
á ekki eignir eða
hluti í fyrirtækjum eða gjaldeyri.
Sjálfsagður réttur fólks sem
selur vinnu sína með þessum
hætti er að neita að selja hana
þegar borgunin er of léleg. Í
siðmenntuðu samfélagi dettur
engum í hug að taka þennan rétt
af launafólki.
http://www.eyjan.is/silfuregils
Egill Helgason

Sveppir éta eitur
Á útskriftarsýningu Listaháskólans sýnir
nemandi í
iðnhönnun,
hvernig nota má
íslenzka matsveppi til að eyða
eitri í jarðvegi.
Sigrún Thorlacius líffræðingur
og iðnhönnuður ræktaði sveppi,
sem éta eitur á sorphaugum
tæknialdar. Notaði þá til að
hreinsa Renault Megane bílvél,
löðrandi í eitri. Breytti mengandi
efnum í meinlaus. Notaði sveppi
gegn blýi og cadmium, olíum,
sílikoni og kvikasilfri. Sýndi bílvélina, er sveppirnir voru að breyta
í skaðlaust járnarusl. Fyndið er,
að Listasafn Reykjavíkur sýnir
hreinsun sílikons í Hafnarhúsinu.
Í sömu viku og Reykjavíkurhafnir
semja við Silicor um sílikonmengandi stóriðju á Grundartanga.
http://www.jonas.is
Jónas Kristjánsson

UMHVERFI OG IÐNAÐUR

Opinn kynningarfundur um umhverﬁsmál og framleiðslu á Grundartanga
Á fundinum verða kynntar niðurstöður umhverfisvöktunar fyrir iðnaðarsvæðið á Grundartanga árið 2014. Fulltrúar Kratus, GMR, Norðuráls
og Elkem flytja erindi um starfsemi og mengunarvarnir fyrirtækjanna.
Höfundar sérfræðiskýrslna verða einnig til svara á fundinum.

Fundurinn verður haldinn hjá Norðuráli
fimmtudaginn 30. apríl 2015 klukkan 14:30
og er opinn öllu áhugafólki um umhverfið
í nágrenni Grundartanga.
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1682 Pétur mikli er krýndur Rússakeisari tíu ára gamall.
1822 Ulysses S. Grant 18. forseti Bandaríkjanna fæðist.
1915 Gullfoss siglir frá Reykjavík til New York.
1942 Þýski herinn hertekur Aþenu.
1972 Jóhannes úr Kötlum deyr 73 ára að aldri.
1977 Önnur goshrina Kröfluelda hefst og stendur í þrjá daga.
1992 Stuttmyndadagar eru haldnir í fyrsta sinn í Reykjavík á
Hótel Borg.

Elskulegur sonur okkar og bróðir,

HARALDUR SVEINN EYJÓLFSSON
Stigahlíð 10, Reykjavík,

lést að morgni 15. apríl. Útför hans verður
gerð frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn
28. apríl kl. 15.00.
Eyjólfur Þ. Haraldsson
Eggert Eyjólfsson

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

HALLGRÍMUR SIGURÐSSON
fyrrverandi forstjóri,

lést á Landspítalanum Fossvogi miðvikudaginn 22. apríl. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 6. maí
kl. 15.00.
Ingigerður K. Gísladóttir
Sigurður Hallgrímsson
Guðbjörg Magnúsdóttir
Kristinn Hallgrímsson
Helga Birna Björnsdóttir
Hulda Hallgrímsdóttir
Ingi Þór Hermannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Á KORPÚLFSSTÖÐUM Ninný er með góða vinnuaðstöðu á Korpúlfsstöðum ásamt um 40 öðrum listamönnum.

Vilja þróa vatnslitinn
sem listrænan miðil

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

MARKÚS F. MARKÚSSON
stýrimaður,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann
19. apríl. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 29. apríl kl. 13.00.
Sigríður Markúsdóttir
Bjarndís Markúsdóttir
Hákon Markússon
Þorbjörg Markúsdóttir
Hrafnhildur Markúsdóttir
Karitas Markúsdóttir
Guðbjörg Markúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Kjartansson
Pétur Maack Pétursson
Guðrún Bjartmarz
Sigurður Einarsson
Þór Þórsson

Norræna vatnslitafélagið fundar í fyrsta skipti á Íslandi í maí. Jónína Magnúsdóttir segir
félagið vettvang til að kynnast öðrum listamönnum og mynda tengsl.

Jón Ingi Hákonarson

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,
Jónína Árnadóttir
Markarvegi 16 í Reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum í Fossvogi
sunnudaginn 19. apríl sl., verður jarðsungin
frá Bústaðakirkju miðvikudaginn 29. apríl nk.
kl. 11.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hennar er góðfúslega bent á minningarsjóð
Ástu Jónsdóttur, nr. 515-18-430225, kt. 691093-3529.
Arna Kristjánsdóttir
Þórður Ingimar Kristjánsson
og barnabörn.

MYND/SILLA PÁLS

Ívar Trausti Jósafatsson
Ann Kristín Hrólfsdóttir

Í fyrsta skiptið verður fundur NAS,
Norræna vatnslitafélagsins, haldinn á Íslandi. Jónína Magnúsdóttir,
Ninný, hefur setið í stjórn félagsins
frá árinu 2012.
„Norræna vatnslitafélagið er samstarf norrænu þjóðanna en fólk frá
öðrum löndum er einnig velkomið
í félagið og nokkrir félagar eru frá
öðrum löndum,“ segir Ninný. „Hlutverk félagsins er að efla og þróa
vatnslitinn sem listrænan miðil og
auka tækifæri myndlistarmanna og
áhugafólks til að nálgast miðilinn á
ýmsan hátt,“ segir hún.
Þann 10. maí verður ársfundur
félagsins haldinn í Norræna húsinu og fólk frá öllum Norðurlöndunum sem mun sækja hann. Á fundinum verður íslenskum listamanni
veitt vegleg verðlaun frá Winstor
og Newton auk þess sem listamenn-

irnir Anna Törnquist, Björn Bernström og Karin Keane opna sýningu á
vatnslitaverkum í anddyri Norræna
hússins. Listamennirnir munu einnig halda námskeið á Korpúlfsstöðum
félagsmönnum að kostnaðarlausu.
„Ég sjálf hef mjög fína vinnustofu
á Korpúlfsstöðum, en þar eru um 40
listamenn með aðstöðu í hinum ýmsu
listgreinum. Undanfarin misseri hef
ég tekið þátt í sýningum víða, til
dæmis í Mexíkó, Spáni, Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi.“
Í gegnum félagið geta félagsmenn
myndað tengsl við aðra málara, tekið
þátt í námskeiðum, sýningum og
fleira. Sýningar á vatnslitaverkum
eru haldnar á Norðurlöndunum til
skiptis en einnig stendur félagið fyrir
viðburðum í hverju landi fyrir sig
þar sem fólk hittist og málar saman.
„Á síðasta ári stóð ég fyrir „Fri aka-

Ég sjálf hef mjög fína
vinnustofu á Korpúlfsstöðum, en þar eru um 40 listamenn með aðstöðu í hinum
ýmsu listgreinum. Undanfarin misseri hef ég tekið
þátt í sýningum víða, til
dæmis í Mexíkó, Spáni,
Noregi, Svíþjóð, Danmörku
og Finnlandi.
demi“ sem fór fram í Skálholti. Mér
til aðstoðar var Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands
íslenskra myndlistarmanna,“ segir
Ninný.
Opnun vatnslitasýningarinnar í
Norræna húsinu er laugardaginn 9.
maí klukkan fjögur til sex.
- srs
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Wollstonecraft fæðist
Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Snævar Jón Andrésson
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Gestur Hreinsson
útfararþjónusta

Útfararog lögfræðiþjónusta
Önnumst alla þætti
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Við þjónum allan sólarhringinn
Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is

Á þessum degi fyrir 256
árum fæddist rithöfundurinn
og kvenréttindakonan Mary
Wollstonecraft.
Á ferli sínum skrifaði hún
nokkrar bækur, til að mynda
barnabækur og sögu frönsku
byltingarinnar en hún er án
vafa þekktust fyrir bók sína „A
vindication of the Rights of
Woman“.
Í ritinu færir hún rök fyrir
því að konur séu ekki náttúrulega vanhæfari en menn
heldur að samfélagslegt
fyrirkomulag og skortur á
menntun kvenna hafi haldið
þeim niðri.
Mary dó ung, en hún lést tíu

dögum eftir að hafa fætt aðra
dóttur sína sem seinna varð
einnig þekkt fyrir ritstörf sín,
en það var Mary Shelley sem
er þekkt fyrir að skrifa um
- srs
skrímsli Frankensteins.

Góðar fjölskyldustundir
Gönguferðir, létt fjallaklifur og skemmtilegar ævintýraferðir úti í náttúrunni eru í senn góðar, hollar og
skemmtilegar samverustundir fyrir fjölskylduna.
SÍÐA 2

HRAFNAMÓÐIR
Guðrún smíðar hrafna
sína úr birki sem hún
segir langbesta efniviðinn.
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MYND/ERNIR

ZZZZHEHULV

ÚFIÐ HRAFNAGER
VITUR FUGL Guðrún Gísladóttir listgreinakennari hannar og smíðar fallega
hrafna úr birki. Krummarnir tylla sér á rekavið með úfnar fjaðrir.

S

amband Íslendinga við hrafninn
hefur ávallt verið náið. Fuglinn
tengist okkur í gegnum söguna og
þjóðtrúna og langflestir geta sagt einhverjar sögur af krumma. Sjálfri finnst
mér þessi vitri fugl mjög fallegur og ég
veit að hann höfðar til mjög margra,“
segir listakonan Guðrún Gísladóttir.
Guðrún er myndlista- og smíðakennari í
grunnskóla en hún á einnig að baki nám
í textíl- og fatahönnun frá Listaháskóla
Íslands.
Guðrún hefur unnið að listsköpun
sinni meðfram kennarastarfinu. „Ég hef
verið að renna dálítið í trérennibekk,
bæði trjáform og aðra muni sem eru á
mörkum nytja og lista,“ segir hún en
síðastliðið ár hefur hún einbeitt sér að
hrafninum. „Fyrir ári kom samstarfskona til mín og bað mig um að búa til
fyrir sig stóran og grófan hrafn en hún
hafði séð verkefni sem ég hafði unnið
með börnunum þar sem við tálguðum
hrafna.“
Nú smíðar hún bæði stóra og smáa
hrafna, flesta svarta en suma hvíta.
Hún leggur mikla áherslu á að hrafninn
standi á rekaviði. „Annars finnst mér ég
ekki gera honum nógu hátt undir höfði,“
segir hún glaðlega en ekki er hlaupið
að því að nálgast rekaviðinn. „Ég hef

GRÓFIR Krummarnir eru ekki pússaðir sem verður til þess að þeir líkjast lifandi
fiðruðum fuglum.
MYND/ERNIR

gengið allar fjörur hér á Reykjanesi og
hef sambönd norður í land,“ segir hún
glettin.
„Hrafninn hefur aðeins þróast á
þessu ári. Nú er ég trúrri hrafnsforminu en ég fór dálítið frjálslega með
það fyrst,“ segir Guðrún sem notar íslenskt birki við smíðina. „Birkið er besti
efniviðurinn, það er sterkt, trefjarnar
stuttar og mjúkar,“ segir hún. Grófleiki
efnisins gefur þá tilfinningu að krumminn sé fiðraður og jafnvel lifandi. „Ég
vildi hafa hann úfinn eins og hann oft er
þegar maður sér hann sitja uppi á ljósa■ solveig@365.is
staurum í roki.“

KRUMMI
Hrafna Guðrúnar
má kaupa á Þjóðminjasafninu og
Þjóðmenningarhúsinu. Nánari upplýsingar á gvassagisla.wix.com/treverk og í netfanginu
gvassagisla@
hotmail.com.

FÓLK| HEIMILI
SÁSTU ÁLF?
Brynhildur leiðbeinir
hressum krökkum í
álfaleit.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig
hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir
Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Jón Ívar Vilhelmsson,
jonivar@365.is, s. 512 5429

MYNDIR/FERÐAFÉLAG
BARNANNA

Save the Children á Íslandi

  
    

NÝTT – NÝTT
8 rétta
hlaðborð í
hádeginu
TILBOÐ
KR. 1.590.OPIÐ KL. 11:00-14:00
Hlaðborðið er alla virka daga.
ekki um helgar.
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ALLIR BARDÚSA
EITTHVAÐ SAMAN
GÓÐAR FJÖLSKYLDUSTUNDIR Útivist af einhverju tagi er góð samverustund
fyrir fjölskylduna. Margt skemmtilegt er í boði sem flest kostar lítinn pening.

G

önguferðir, létt fjallaklifur og
skemmtilegar ævintýraferðir úti
í náttúrunni eru í senn, góðar,
hollar og skemmtilegar samverustundir
fyrir fjölskylduna.
Nú er sumardagurinn fyrsti liðinn
og kominn tími til að undirbúa gott
útivistarsumar með börnunum og fjölskyldunni. Brynhildur Ólafsdóttir,
verkefnastjóri hjá Ferðafélagi barna,
segir útiveru almennt vera frábæra leið
til að lyfta sér upp, ekki síst vegna þess
að flestum líði svo vel andlega eftir að
hafa látið hreint loft leika um hausinn
á sér. „Og þá meina ég útivist af hvaða
toga sem er, hvort sem það er fjöruferð,
göngutúr um hverfið, hjólaferð, tjaldútilega eða hasarklettaklifur. Þetta eru
allt gæðastundir fyrir fjölskyldur. Aðalmálið er allir eru að bardúsa eitthvað
og tala saman. Upp úr þessu spretta
nefnilega samskipti og samtöl sem er
svo miklu erfiðara að eiga heima við í
samkeppni við öll heimsins tæki og tól,
sjónvarp, síma og tölvur.“
Það þarf ekki flókinn útbúnað, helst
góða skó og hlýjan fatnað. „Hins vegar
getur verið mjög erfitt að koma fjölskyldunni af stað út úr húsi og til að
byrja með, svona til að koma öllum á
bragðið, þarf oft að gera útivistina að
ævintýri sem stenst samkeppnina við
Minecraft og Snapchat. Að auki þykir
mörgum eldri krökkum oft lítið spennandi tilhugsun að fara í ferðir með foreldrum sínum. Það getur því verið fín
leið að nota félagsskap eins og Ferðafélag barnanna þar sem hægt er að leika
við aðra krakka ef og þegar foreldrarnir
reynast óbærilega leiðinlegir!“

MARGT Í BOÐI
Víða um land má finna skemmtilega
staði til að heimsækja og bara á suðvesturhorninu leynast margir skemmtilegir útivistarstaðir. „Heiðmörkin er
mögnuð og alltof fáir sem hafa skoðað
hana. Þar eru alls konar gjótur og gjár,
eins og Búrfellsgjá, þar sem gaman er
að brölta um. Reykjanesið sjálft er líka
vannýtt perla, til dæmis er frábært
að ganga upp á Sveifluhálsinn upp frá
Krýsuvíkurvatni. Einnig er ævintýri að
fara upp á Þorbjörn við Grindavík og
ganga í gegnum gjána sem sker fjallið.
Fjölskyldan á einnig frábærar minningar
úr útilegu í Brynjudal í Hvalfirði svo fátt
eitt sé nefnt.“
Ferðafélag barnanna starfar undir
hatti Ferðafélags Íslands og eru allar
ferðirnar skipulagðar út frá þörfum
og löngunum barnanna. Fjölbreytt
dagskrá er í boði allt árið en heldur

VATNASULLSREISA Gengið inn Nauthúsagil með góðum hópi.

viðameiri yfir sumartímann. Um helgina
var fuglaskoðun í Grafarvogi en meðal
áhugaverðra viðburða næstu mánaða
má nefna eldfjalla- og gjótukönnun við
Búrfellsgjá, skordýraskoðun, grasaferð
og galdralækningar, útieldun og vatnasafarí við Úlfljótsvatn og sveppasöfnun.
Ókeypis er í flesta viðburði félagsins en
gjald innheimt í lengri ferðum.
Nánari upplýsingar um félagið og
dagskrána framundan má finna á ferdafelagbarnanna.is og á Facebook.

NÝ VERÖLD
Hellarnir í Gjábakkahrauni eru spennandi
staðir til að heimsækja.
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Hæð við Gnoðarvog
Fold-fasteignasala kynnir:
Mikið endurnýjuð 108 fm íbúð
á jarðhæð við Gnoðarvog með
sérinngangi, suðursvölum og
verönd við inngang. Opið hús
á morgun frá 17.30-18. VERIÐ
VELKOMIN.
Íbúðin skiptist í rúmgóðar stofur,
tvö svefnherbergi og gott eldhús.
Sérinngangur er í íbúðina. Gengið
er inn í forstofu með með flísum á
gólfi og fatahengi.
Gangur með parketi og skápum.
Eldhús með dúk á gólfi, fallegri
nýlegri hvítri innréttingu og borðkrók.
Tvö svefnherbergi með parketi.
Rúmgóðar stofur með útgengi út
á suðursvalir, auðvelt er að nýta
aðra stofu sem svefnherbergi.
Rúmgóð geymsla með hillum
innan íbúðar.
Baðherbergi með baðkari og
glugga.
Sameiginlegt þvottahús er á
hæðinni og sameiginleg geymsla

Grundartangi 36 - 270 Mos.

Opið hús verður í Gnoðarvogi á morgun frá kl. 17.30-18.

undir stiga. Möguleiki á að hafa 3
svefnherbergi.
Björt og falleg jarðhæð með suðursvölum og verönd við inngang.

Fold fasteignasala,
Laugavegi 170, sími 552-1400.
Þjónustusími eftir lokun
694-1401 / 895-7205

Hagaland - 270 Mosfellsbær
Stórt og glæsilegt 361,2 m2 einbýlishús á 2
hæðum með aukaíbúð og tvöföldum bílskúr við
Hagaland 7 í Mosfellsbæ.

Laus strax
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Húsið stendur innst í litlum botnalanga
á fallegum stað. Fallegt útsýni.
Gott skipulag. Fallegar innréttingar.
V. 78,5 m.

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

Bugðutangi 5 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

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

HÚ

Glæsilegt 247,1 m2 einbýlishús á
tveimur hæðum við Bugðutanga 5
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í sex
herbergi, baðherbergi, gestasnyrting,
samliggjandi stofur, eldhús, búr, þvottahús, forstofu, sjónvarpshol og bílskúr.
Stórt óskráð geymslurými er í kjallara(ca. 125 m2). Bílskúrinn er 31 m2. Glæsilegur garður
með þremur veröndum og hellulögðu bílaplani. V. 64,9 m.

S

Rúmgott og bjart 61,9 m2 endaraðhús við
Grundartanga 36 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, forstofu,
geymslu, eldhús og stofu. Timburverönd í
suður. V. 25,9 m.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær
28 m2 geymsluhúsnæði/bílskúrar á lokuðu svæði
við Desjamýri 7 í Mosfellsbæ.

Urðarholt 5 - 270 Mosfellsbær

Þetta er mjög góður kostur fyrir iðnaðamenn,
eða dótakassi fyrir leikföngin, svo og sem
geymsla.
V. 3,7 m.

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur

OP

IÐ

HÚ

S

Mjög falleg 113,1 m2, 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í
bílageymslu í fjögurra hæða lyftuhúsi.
Suðursvalir með fallegu útsýni. Fallegar
innréttingar, granít sólbekkir og granít
borðplötur í eldhúsi og á baði. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél er í
innréttingu. V. 32,7 m.

Klapparhlíð 24 -270 Mosfellsbær

OP

IÐ

Grænlandsleið 16 - 113 Reykjavík

Opið hús þriðjudaginn 28. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30

Laus strax
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Timburverönd í suður. Íbúðin er
staðsett rétt við miðbæ Mosfellsbæjar og
er því stutt í alla þjónustu. Áhvílandi lán hjá
Íbúðalánasjóð ca. 24,2 m. V. 26,9 m..

Kvíslartunga 47 - 270 Mos.

HÚ

Opið hús miðvikudaginn 29. apríl
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Eignin
skiptist í tvö svefnherbergi, frstofu,
geymsluherbergi innan íbúðar, eldhús,
stofu, baðherbergi og þvottahús.
Frábær staðsetning, stutt er í leikskóla
og grunnskóla og glæsilega sundlaug.
V. 26,9 m.

181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúin til innréttinga, við Kvíslartungu 47 í Mosfellsbæ.
Birt stærð er 181,5 m2, þar af er íbúð
140,7 m2 og sambyggður bílskúr 40,8 m2.
Eignin afhendist tilbúin til innréttinga, þann
15.05.2015. V. 42,9 m.

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með bílskúr í
þríbýlishúsi við Grænlandsleið 16 í Reykjavík
ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu sem er óbyggð.
V. 55,0 m.

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík
Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 183 m2 efri
sérhæð með innbyggðum bílskúr. Falleg afgirt
lóð með verönd og heitum potti. Stórt steypt
bílastæði og rúmgóðar svalir með fallegu útsýni.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, fataherbergi, forstofu, eldhús,
stofu og borðstofu. Gott skipulag.
Fallegar innréttingar og gólfefni.
V. 54,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

NAUSTAVÖR – KÓPAVOGI
GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI
Um er að ræða þriggja hæða hús við Naustavör nr. 2.
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1 fm. upp í 140,7 fm.
og verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr ﬂestum íbúðum.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Sóltún- Íbúð á efstu hæð.

SELTJARNARNES – BYGGINGARLÓÐ

Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að meðtaldri
8,5 fm. sér geymslu í kjallara.

Byggingarlóð undir einbýlishús á einstökum útsýnisstað
á sunnanverðu Seltjarnarnesi.

Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu. Samliggjandi
setu- og borðstofa. Svalir til austurs. Eldhús er
hálfopið í stofu með vönduðum innréttingum. Þrjú
herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar.
Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem eru álgluggar.
Húsið er klætt að utan með lituðu áli.

Lóðin er eignarlóð, 861,0 fermetri að stærð
og frá henni nýtur mikils útsýnis til suðurs.
Gatnagerðargjöld eru ógreidd.

Verð 49,9 millj.
V

Frábær staðsetning í grónu hverfi
og frá lóðinni nýtur einstaklega fallegs útsýnis.

Mánatún. 5-6 herbergja á efstu hæð.

Gvendargeisli. Endaíbúð.

Glæsileg 204,0 fm. endaíbúð til suðurs á 6. hæð
(efstu) auk tveggja sér bílastæða í bílahúsi.

127,5 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu á 3.
og efstu hæð með sérinngangi á frábærum stað í
Grafarholtinu.

Rúmgóðar svalir til vesturs. Íbúðin er innréttuð
á mjög vandaðan og smekklegan máta með
sérsmíðuðum innréttingum. Aukin hljóðeinangrun
er á milli hæða. Lofthæð er um 2,8 metrar og ná
allar innihurðir uppí loft. Hjónasvíta sem samanstendur af herbergi, fataherbergi og baðherbergi.
Rúmgóðar og bjartar stofur.
Húsvörður.

• Þrjú góð herbergi.
• Opið eldhús með rúmgóðum borðkrók.
• Stórar suðursvalir með fallegu útsýni.
• Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
• Stutt í skóla og leikskóla.
• Góð aðkoma að húsi með hellulögðum stéttum.

Verð 84,9 millj.
V

Verð 37,9 millj.
V

Baugakór- Kópavogi. Endaíbúð.

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.
Virkilega falleg 140,0 fm. endaíbúð á 3. hæð (efstu)
með sér inngangi af svölum og með gluggum í
þrjár áttir í góðu lyftuhúsi.

58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

• Sér stæði í bílageymslu.

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600
m² leigulóð með góðu útsýni yﬁr Þingvallavatn og
nágrenni.

• Allar innréttingar og fataskápar eru frá InnX.
• Innihurðir og gólfefni eru úr eik.
• Stórar og skjólsælar svalir til suðurs.
• Mikið skápapláss er í íbúðinni.

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.
Stór verönd umhverﬁs allt húsið.

• Góð staðsetning, nærri barnaskóla, leikskóla
og íþróttasvæði.

Verð 36,9 millj.
V

Verð 40,9 millj.
V

VIÐ ÞINGVALLAVATN

SÓLHEIMAR

Eignarlóðir við Þingvallavatn

Sólheimar. Efri sérhæð ásamt bílskúr.

7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn. Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir á
einstökum stað alveg niður við Þingvallavatn í landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. Skv. nýju deiliskipulagi má
byggja allt að 223ja fermetra hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli. Frá lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis
yﬁr Þingvallavatn og til fjalla.

Glæsileg 221,4 fm. 5 herbergja efri sérhæð að meðtöldum 33,8 fm. bílskúr á þessum frábæra stað við Sólheima. Tvennar svalir
eru á íbúðinni í suður og vestur. Stofa með arni og mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Sjónvarpshol með mikilli lofthæð. Einstaklega
falleg gluggasetning í stofum og holi sem gefa fallega birtu. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og skóla. Eignin
hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina og lítur mjög vel út. Verð 63,9 millj.

SÉRBÝLI

3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA
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GOÐATÚN – GARÐABÆ.

O ÍD

LUNDUR 4- KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ.

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús vel staðsett innst í götu auk
baðhúss á baklóð og stórrar útigeymslu. Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð
hússins og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og hellulagðri verönd með heitum
potti. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum, m.a. eld59,9 millj.
húsinnrétting, baðherbergi o.ﬂ.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 113,5 fm. íbúð á 7. hæð, með svölum til vesturs, auk 7,3 fm. sér geymslu
í glæsilegu lyftuhúsi. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Fallegar vandaðar og samstæðar eikarinnréttingar. Gólfsíðir gluggar í stofu. Góðar
54,9 millj.
ﬂísalagðar glerlokaðar svalir til vesturs. Íbúð merkt 0703.

STRANDVEGUR 2- SJÁLANDI GARÐABÆ.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðh. með verönd til suðurs í lyftutum
auk sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að íbúðinni. Nýtt ljóst
parket er á gólfum. Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er rúmgott með góðri
borðaðstöðu við útbyggðan glugga til suðurs. Íbúð merkt 0101. 39,9 millj.

2JA HERBERGJA
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AFLAGRANDI.

VÍÐIMELUR
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49.

Vel skipulagt og vandað 190,6 fm. raðhús á tveimur hæðum auk riss á þessum
eftirsótta stað í vesturbænum. Eignin er í góðu ástandi að innan og utan. Rúmgóð
stofa og borðstofa með útgengi á verönd til suðurs, sjónvarpshol og fjögur herbergi.
Innangengt í bílskúr. Glæsileg frágengin lóð með viðarveröndum og fallegri lýsingu.

71,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 55,9 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til suðurs í góðu steinhúsi við
Víðimel. Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjuð. Björt stofa með gluggum
í tvær áttir. Mögulegt er að breyta íbúðinni aftur í upprunalegt horf með tveimur
svefnherbergjum. Verið velkomin.
24,9 millj.

GARÐATORG – GARÐABÆ.
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar ﬂísalagðar yﬁrbyggðar svalir
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt
fyrir framan húsið með hitalögnum undir.
43,9 millj.

2JA HERBERGJA

BLIKANES – GARÐABÆ

KÓPAVOGSBRAUT - KÓPAVOGI.

MALTAKUR – GARÐABÆ.

Glæsilegt og vel staðsett um 265 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á sunnanverðu
Arnarnesi. Húsið var allt innréttað uppá nýtt árið 2006 m.a. voru bæði baðherbergi
endurnýjuð, lagður gólfhiti í allt húsið og skipt um raﬂagnir og neysluvatnslagnir.
Rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur, vandað eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Lóðin er nýlega mikið endurnýjuð.
95,0 millj.

Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum í sunnanverðum Kópavogi.
Húsið var allt endurbyggt árið 2010 og er í mjög góðu ástandi að utan og innan. Á
þessum tíma var íbúðin innréttuð uppá nýtt og skipt um gler og glugga. Húsið er
klætt að utan með áli.

Mjög falleg og rúmgóð 120,5 fm. endaíbúð á efri hæð með sérinngangi. Stórar
og bjartar stofur með útgengi á rúmgóðar svalir til suðurs, tvö baðherbergi og sér
þvottaherbergi innan íbúðar. Innréttingar og gólfefni eru úr eik og baðkar er í öðru
baðherberginu en sturta í hinu. Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla.

STARHÓLMI - KÓPAVOGI.

V
VATNSST
ÍGUR. GLÆSILEG ÍBÚÐ.

UNNARSTÍGUR.

Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. bílskúr vel staðsett
innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð á neðri hæð hússins. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu
og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og
raﬂagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni yﬁr Fossvogsdalinn. 53,9 milllj.

Mjög falleg og afar vel skipulögð 2ja herb. 95,2 fm. íbúð á 2. hæð í mjög vönduðu
fjölbýlishúsi með lyftu auk yﬁrbyggðra svala og sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri
bílageymslu á góðum stað fremst við sjóinn í Skuggahverﬁnu. Íbúð innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan máta. Innréttingar eru úr hvíttaðri eik og ljóst eikarparket
er á gólfum, utan baðherbergis sem er ﬂísalagt í gólf og veggi.
49,9 millj.

Falleg 96,7 fm lítið niðurgraﬁn kjallaraíbúð í mjög fallegu virðulegu eldra steinhúsi.
Húsið var allt tekið í gegn að utan árið 1986 og hefur verið í góðu viðhaldi síðan.
Íbúðin er rúmgóð og björt við rólega og fáfarna götu í gamla Vesturbænum. Tveir
grunnskólar og tveir leikskólar eru í 5 mín. göngufæri. Einnig er stutt niður í miðbæ
og á hafnarsvæðið. Falleg eign á vinsælum stað.
32,9 millj.
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43,4 millj.

24,9 millj.

KLAPPARÁS 6

BIRKIHÆÐ

Klapparás 6

Birkihæð – Garðabæ.

Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum botnlanga á frábærum stað neðst við
Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu.
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar. Lítil
umferð um götuna og mjög skjólgott. Verð 71,0 millj. Verið velkomin.

Stórglæsilegt 259,3 fm. einbýlishús í grónu hverﬁ í Garðabænum. Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan máta
úr ljósum byggingarefnum og verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu. Öll gólfefni eru mjög vönduð, norsk skífa og parket úr
rauðeik. Innréttingar eru ýmist úr eik eða hvítar. Skjógóðar viðarverandir eru á lóð og falleg lýsing á lóðinni sem og húsinu
að utan. Fallegur gróður og tyrfðar ﬂatir. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni og Guðbjörg Magnúsdóttir er innanhússarkitekt. Verð 105,0 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

OFANLEITI 5 103 RVK.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

MEÐAHOLT 13 105 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 03-01.

SPORÐAGRUNN 11 104 RVK.

ÍBÚÐ MERKT -02.02
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TÓMASARHAGI 22 107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Mjög snyrtileg og björt ca 90 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) á þessum
vinsæla stað. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa með útgang út á rúmgóðar vestur svalir. Þvottahús innan íbúðar. Eignin verður sýnd
mánudaginn 27.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 30,9 m. 8743

83 fm 3ja herberja íbúð við Meðalholt með auka herbergi í kjallara sem hefur
aðgang að salerni. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og
tvær stofur. Í kjallara er sér þvottahús, herbergi og salerni. (Kjallari þarfnast
standsetningar) Eignin verður sýnd mánudaginn 27.apríl milli kl. 17:15 og kl.
17:45. V. 28,9 m. 8746

Falleg og vel skipulögð 114,6 fm neðri sérhæð. Húsið er byggt 1958 og er
teiknað af Sigvalda Thorðasyni arkitekt. Eignin verður sýnd mánudaginn
27.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 40,9 m. 8631

LÁGHOLTSVEGUR 12 107 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

HRAUNTEIGUR 18 105 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Glæsileg 138,9 fm neðri sérhæð á mjög eftirsóttum stað, ásamt 24,6 fm bílskúr,
samtals 163,5 fm. Góðar samliggjandi vinkilstofur. Þrjú svefnherbergi. Tvennar
svalir. Eignin verður sýnd mánudaginn 27.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.
54 m. 6591

SÓLHEIMAR 25 104 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.
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Mjög góð og einstaklega vel skipulögð 58,1 fm tveggja herbergja neðri
sérhæð í góðu húsi í vesturbænum. Sérinngangur,afgirt sérverönd. Sérbílastæði. Frábær staðsetning. Endurnýjað eldhús. Björt og góð íbúð. Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 28,9 m. 8667

Falleg og mikið endurnýjuð ca 153 fm neðri sérhæð með bílskúr á góðum stað
í Teigunum í Rvk. Stofa með útgang út á svalir til suður ásamt svölum ofan á
bílskúr og þaðan er gengið niður í sér garð. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
stofa. V. 49,9 m.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 8744

MJÓAHLÍÐ 10 105 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 02-04.

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

MÁNALIND 8 201 KÓP.

ÍBÚÐ MERKT 02-01.

- SKOÐAR SKIPTI Á MINNI EIGN

Falleg 107 fm 4ra herbergja efri hæð á frábærum stað. Hæðin skiptist í gang,
þrjú herbergi, stofu og samliggjandi eldhús og borðstofu. Eignin verður sýnd
miðvikudaginn 29.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,4 m. 8666

212,8 fm einbýlishús, þar af er 32 fm bílskúr. Húsið er innréttað af Rut Káradóttur og er á vinsælum stað með fallegu útsýni. Stór sólpallur móti suðri með
góðum skjólvegg. Garðurinn er fallega hannaður og með fjölbreyttum góðri.
Hitalögn í innkeyrslu og útitröppum. V. 79 m. 8677
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Vönduð 101,4 fm 4ra herbergja íbúð í eftirsóttu lyftuhúsi. Íbúðin snýr til suðurs,
vesturs og norðurs og er með 14,6 fm flísalögðum suðursvölum. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, stofu, þrjú svefnherberg og litla geymslu. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 28.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32 m. 8664

Mánatún 13, 105 Rvk. - Glæsilegt útsýni

4ra herbergja 174,6 fm íbúð á 8. hæð í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Tvö stæði í bílageymslu fylgja íbúðinni.
Um er að ræða fullbúna íbúði án gólfefna. Skipti á minni eign koma til greina. V. 82,7 m. 3842

EINBÝLI

HÆÐIR

Þórðarsveigur 4 113 Rvk.

Grundartangi 23 270 Mosfellsbæ

Rauðalækur 2 105 Rvk.

Fallegt og vel skipulagt 353,6 fm einbýlishús við
Grundartanga í Mosfellsbæ. Eigninni fylgir 2ja herbergja
aukaíbúð með sérinngangi, ca 57 fm tvöfaldur bílskúr og
sundlaug í sólskála. Álþak er á húsinu. V. 76,5 m. 8675

Björt og mjög vel skipulögð 100,9 fm íbúð á efstu hæð í
fallegu og vel staðsettu fjórbýlishúsi ásamt 29,4 fm bílskúr. tvö svefnherbergi og tvær stofur. Mjög gott útsýni.
Laus strax, sölumenn sýna. V. 41 m. 8710

3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af svalagangi. Fallegt útsýni. LAUS STRAX. V. 27,5 m. 8386

Skógarás 4 110 Rvk.
Skógarás 4. íbúð 0302 er 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum í fallegu klæddu litlu fjölbýli. Allt að fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt útsýni. Eignin er til
afhendingar við kaupsamning og sölumenn sýna. V. 35
m. 8659

3JA HERBERGJA

4RA-6 HERBERGJA

Samtún 16 105 Rvk.

Kaldasel - vandað hús.
Vandað þrílyft 233 fm einbýlishús í enda botnlanga.
Húsið hefur töluvert verið endurnýjað, m.a. eldhús,
baðherbergi o.fl. Þá hefur verið byggð n.k. sólstofa (4o
fm) yfir veröndina. Næg bílastæði eru við húsið. Lóðin er
vel gróin og með verönd. Glæsilegt útsýni er til vesturs og
norðurs. V. 49,9 m. 2730

PARHÚS

Vesturberg 52 111 Rvk.
Mikið endurnýjuð og björt 4ra herbergja íbúð á fjórðu
og efstu hæð (gengið upp 3 hæðir þar sem 1. hæð er
jarðhæð). Íbúðin er nýmáluð og búið er að endurnýja rafmagn að stærstu leyti og skipta um dósir og rofa. Stórar
suð-vestur svalir, en þaðan og úr stofu og hjónaherbergi
er frábært útsýni yfir Reykjavík og Kópavog. V. 24,5 m.
8697

Kleifakór 1 203 Kóp.
Fallegt 272,6 parhús með tveimur íbúðum. Góð staðsetning og glæsilegt útsýni. Á efri hæð er 3ja herbergja
íbúð með sér inngangi. Á neðri hæð er 4ra herbergja
íbúð með sérinngangi (lokað er á milli hæða). Gólfhiti
á báðum hæðum. Möguleiki á góðum leigutekjum. V. 65
m. 8633

Sóltún 30 105 Reykjavík
Góð 4ra herbergja 94,1 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi á mjög
góðum stað. þrjú svefnherbergi. Parket. Fallegt útsýni.
Vantar eldhúsinnréttingu. Íbúðin er til afhendingar við
kaupsamning. V. 34,5 m. 8694

Háaleitisbraut 16 108 Rvk.
Mikið endurnýjuð 111,3 fm íbúð ásamt 20,9 bílskúr. Íbúðin
hefur mikið verið endurnýjuð, m.a. var eldhúsinnrétting
endurnýjuð fyrir nokkrum árum og baðherbergið fyrir um
15 árum. V. 34 m. 8589

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík

'VMMCÑOBSOÔKBSÄCÑÇJSWJÇ
-JOEBSHÍUVLPNOBSÄTÍMV

2JA HERBERGJA

Mánagata 23 105 Rvk.

Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tveimur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar lyklar á skrifstofu. V. 39,9 m. 8421

7FSÇGS¸ N

3ja herbergja 75,8 fm efri hæð tvíbýli/parhúsi á fínum stað
í austuborginni. Húsið er skráð timbur á steyptum kjallara. Eignin þarfnast lagfæringa. Einnig í eigu sömu aðila
kjallaraíbúð í sama húsi og möguleiki að kaupa eignirnar
saman. Stór garður. V. 20,9 og 12,9 m. 8708

Mjög vel staðsett 2ja herbergja 49,6 fm íbúð á 1.hæð
með sameiginlegum inngangi með íbúð á efri hæð.
Íbúðin skiptist í hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi. Sameiginleg geymsla. V. 22 m. 8741

Íbúðirnar eru vel skipulagðar og flestar
á bilinu 45-55 fermetrar að stærð.
Íbúðir sem henta vel fyrir þá sem kjósa
nýjar minni íbúðir í miðborg Reykjavíkur
þar sem stutt er í verslun, þjónustu og
afþreyingu. Afhending í jan/feb 2016.
Íbúð
101

herb
1

fm
47,1

Söluverð
SELD

102
103

2
2

51,2
55,4

SELD
33.300.000

104
105
201

2
3
3

61,5
84,3
85,1

35.200.000
SELD
48.200.000

202
203

2
2

54,5
53,8

31.900.000
31.900.000

204
205
206

2
2
2

53,5
49,9
58,0

31.900.000
31.500.000
35.500.000

301
302
303
304
305

3
2
2
2
2

85,1
54,2
54,5
54,6
49,9

48.900.000
32.900.000
32.900.000
32.900.000
32.500.000

306
401
402
403
404

2
3
2
2
1

58,0
91,4
60,6
65,6
47,8

35.900.000
51.900.000
37.500.000
39.500.000
SELD

Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar
vinnustofur á jarðhæð í bakgarði.
101
102

51,8 fm
45,3 fm

26.500.000
24.900.000

103
104

45,3 fm
47,0 fm

24.900.000
25.100.000

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR

BERTA
BERNBURG

GRÉTAR
HARALDSSON Hrl.

Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 893 2495

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 694 6369

Löggiltur
fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000

STAKFELL.IS

EINAR S.
VALDIMARSSON

EDWIN
ÁRNASON

ÓSKAR H.
BJARNASEN

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
sölumaður
gsm 840 0314

Sölumaður
gsm 893 2121

Lögfræðingur, LL.M.
sölumaður
gsm 691 1931

Viðskiptafræðingur
sölumaður
gsm 865 3022

Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

Skrifstofustjóri

MATTHILDUR
SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

EINSTAKT TÆKIFÆRI

LINDARGATA 28

Einstakt tækifæri til að tryggja sér nýjar vandaðar íbúðir í 101 Reykjavík við Lindargötu 28. Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar með þarﬁr nútíma fólks í huga og eru á bilinu 47 til 91 fermetrar að stærð.
Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að búa í miðborg Reykjavíkur í nálægð við verslun, þjónustu og afþreyingu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum og eldhústækjum.
Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði hússins.
EFSTALEITI 12 - 103 RVK

49,5 M.

LINDARGATA 39 - 101 RVK

66,4 M.

ÞORLÁKSGEISLI 11 - 113 RVK

33,7 M.

FLÚÐASEL 52 - 109 RVK

41,3 M.

VATNSSTÍGUR 16-18 - 101 RVK 47,4 M.

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja 137 fm
íbúð á 4. hæð (efstu) í vönduðu og vinsælu lyftuhúsi
miðsvæðis í borginni. Tvennar svalir og sér stæði í
bílageymslu. Mikil og vönduð sameign m.a. með
sundlaug og veislusal. Húsvörður.

Vönduð 82,8 fm, 3ja herb. íbúð á 9. hæð með
þvottahúsi innan eignar og 9,8 fm svölum til
suðausturs. Geymsla í kjallara og bílastæði fylgja
eign. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna. .

4ra herb., 122,5 fm endaíbúð á 2. hæð, fyrsta hæð
frá stofu. Sér inngangur, stæði í bílageymslu, garður
frá stofu. Parket og ﬂísar á gólfum, þvottahús inn af
eldhúsi. Stæði í bílag. fylgir eigninni, ásamt 7,7 fm
geymslu. Laus við kaupsamning - ekkert áhvílandi.

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð
stofa, þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á
baklóð. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Laus við
kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Vönduð 98,1 fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð með 7,4
fm. svölum til suðvesturs. Þvottahús innan eignar og
14,4 fm geymsla í kjallara.

AUÐBREKKA 36 - 200 KÓP.

EFSTALEITI 14 - 103 RVK

NÝBÝLAVEGUR 46 - 200 KÓP.

LANGHOLTSVEGUR 80 - 104 RVK 23,9 M.

FLATAHRAUN 1 - 220 HFJ.

131,6 fm rúmgóð 4-5 herbergja íbúð á ﬁmmtu og
efstu hæð í lyftuhúsnæði við Flatahraun. Eignin
er tilbúin til innréttinga og afhendist í núverandi
ástandi. Stórar svalir til vesturs, norðurs og austurs
með glæsilegu útsýni. Stæði í bílageymslu.

26,9 M.

49,1 M.

39,9 M.

3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu
fjölbýlishúsi við Auðbrekku. Parket á stofu og
herbergjum. Rúmg. eldhúsinnrétting. Laus við
kaupsamning.

132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil
og vönduð sameign og húsvörður. Sérlega glæsilega
aðkoma er að húsinu og öll sameign mjög snyrtileg.

133,7 fm 6-7 herb. sérhæð á 2. hæð í Kópavoginum,
auk 25,5 fm bílskúrs. Sér inngangur er að íbúðinni
sem er mjög miðsvæðis, björt og rúmgóð.

79,6 fm 3ja herbergja íbúð með sér inngangi í
kjallara í litlu fjölbýli. Búið er að endurnýja þak. Húsið
stendur á stórri og skjólsælli lóð.

SLÉTTAHRAUN 32 - 220 HFJ

ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ.

KJÓAHRAUN 3 - 220 HFJ.

VESTURGATA - 101 RVK

24,5 M.

45,9 M.

48,5 M.

3 herb., 98,4 fm íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. 2
svefnherbergi, baðherbergi með baðkari. Þvottahús
innan íbúðar. Laus við kaupsamning.

5 herb., 186,2 fm, einbýlishús, hæð og ris, ásamt
28,5 fm innbyggðum bílskúr. Verönd með útgengi
frá stofu og eldhúsi. Laus við kaupsamning.

5 herb., 165 fm, einbýlishús, hæð og ris, að með
töldum 32,7 fm bílskúr, við Kjóahraun í Hafnarﬁrði.
Stór verönd, gott skipulag.

TRÖLLAKÓR 6 - 203 KÓP.

BLÁSALIR 22 - 201 KÓP.

VESTURGATA 51B - 101 RVK.

25,9 M.

42,7 M.

OP

IÐ

HÚ

S

30,5 M.

34,9 M.

3 herb., 101 fm íbúð á 4 hæð (efstu) í lyftuhúsi
við Tröllakór í Kópavogi. Snyrtileg og vel um
gengin eign. Sér inngangur af svölum. Laus við
kaupsamning.

STAKFELL–STÓREIGN EHF.

Rúmgóð 2 herb., 78 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi.
Parket í stofu og svefnherbergi, dúkur á baði.
Snyrtileg eign sem er laus við kaupsamning.

FASTEIGNASALA

Tveggja íbúða raðhús við Vesturgötu í Reykjavík.
Stúdio íbúð með sér inngangi og hæð og ris með sér
inngangi. Sjarmerandi eign á ﬂottum stað. Laus strax.

ÞÓRUNNARTÚN 2

105 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. APRÍL KL. 18:00

Tvær fallegar og bjartar 2ja herbergja íbúðir 60.2 og 57.9 fm á 1. hæð í 3ja íbúða húsi við Vesturgötu í
Reykjavík. íbúðirnar skiptast í forstofu,gang, svefnherbergi, baðherbergi,eldhús og stofu. Í kjallara eru
sér geymslur fyrir hvora íbúð, sameiginlegt þvottahús og sameiginleg hjólageymsla. Sér bílastæði merkt
íbúðunum fylgja fyrir framan húsið. Hér er um að ræða spennandi eignir sem bjóða upp á margvíslega
möguleika. Nánari upplýsingar veitir Böðvar Sigurbjörnsson lögfræðingur í síma: 660-4777
og bodvar@stakfell.is

Stakfell.is

stakfell@stakfell.is

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Hávallagata

Verð :

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími:

899 5856

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasaliSími:

6955520

Austurkór

Falleg 2ja herbergja íbúð
Á fyrstu hæð. Að stærð 56,3 fm
Edhús og baðherbergi hafa verið endurnýjað
Frábær staðsetning 101 Reykjavík
Hús í góðu viðhaldi
Nánar: Jórunn 845 8958

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

Rúmgóð og vel skipulögð 126,1 fm
4 herbergja endaíbúð á 4 hæð í lyftuhúsi
með inngangi frá svalagangi.
Einstakt útsýni yfir Höfuðborgina.
Eignin er laus strax.

Tjarnarból

28,7 millj.

Seltjarnarnes

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

39,0 millj.

t

Tæplega 200 fm neðri sérhæð
Rúmgóður, nýlegur bílskúr
Aukaíbúð í kjallara
4 svefnherbergi

Ásakór
Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð
Alls um 160 fm með bílskúr
Gott stofu og eldhúsrými
Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Fallegt útsýni. Laus fljótlega

Góð eign með mikla möguleika

kúr
Með bíls

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

41,5 millj.

Reykjavíkurvegur
Litli Skerjafjörður - Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

56,5 millj.

Mjög vel skipulögð og falleg 80,8 fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð með sérinngangi, útgangi út
á suður verönd ásamt 22,8 fm bílskúrs.
Örstutt í Háskólann og miðborgina.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

42,9 millj.

Eignaskipti skoðuð

Kaldalind
Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað
við Köldulind 214 fm 6 herbergja
Fallegur garður Gott útsýni
Stutt í alla helstu þónustu
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

72,9 millj.

Furuás Garðabæ

Vesturgata Hafnaﬁrði
Falleg 113,8 fm 3 herb íbúð á 3 hæð ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu og stæði í opinni
bílageymslu. Eldhús og stofa í einu rými,
mjög mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

38,9 millj.

Réttarholtsvegur Garði

Skólavörðustígur
3ja herbergja - fyrstu hæð
Falleg íbúð að stærð 74,1 fm
Húsið í góðu viðhaldi
Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina
Frábær staðsetning
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

38,9 millj.

Urriðakvísl

Esjugrund Kjalarnesi
Um 360 fm endaraðhús með bílskúr
Eign með mikla möguleika
Góðir leigumöguleikar
Tvöfaldur bílskúr
Lán geta fylgt
Nánar: Atli 899 1178

Verð :

43,9 millj.

Arnarás

Fallegt og rúmgott einbýli
Góð alrými, og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnh.

Draumurinn um einbýli er mögulegur !
Fallegt 182 fm einbýli ásamt 62 fm bílskúr

Glæsilegt 233,7 fm einbýli á tveimur hæðum
Efri hæð er með fjórum svefnherbergjum

Vel skipulögð íbúð við Arnarás í Garðabæ
3 herbergja 113,1 fm

Lóð með veröndum og potti
Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð.
Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi

Húsið hefur fengið mjög gott viðhald á síðustu
15 árum. Hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu
Heitur pottur á 80 fm viðarpalli með skjólgirðingu

Á neðri hæð er stofa, eldhús og borðstofa
Bjartur og sérstæður bílskúr með geymslulofti
Gróinn og fallegur garður með sólpalli

Góð staðsetning
Einstakt útsýni
Hús í góðu ástandi

Nánar: Atli 899 1178

Verð :

67,5 millj.

www.miklaborg.is

Nánar: Jón Rafn 695 5205

Verð :

29,9 millj.

Nánar: Davíð 697 3080

- með þér alla leið -

Verð :

76,6 millj.

Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

36,5 millj.

MIKLABORG

MIKLABORG

Barmahlíð

Rofabær

Gullfalleg og einstaklega vel skipulögð 63,3 fm
4ra herbergja risíbúð í góðu fjögurra íbúða húsi.
3 góð herbergi.
Suður svalir.

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm
Gott eldhús með U laga innréttingu
Stofa með útgengi á svalir Geymsla í kjallara
og sameiginlegt þvottahús
Barnvænt hverfi

Nánar: Helgi 780 2700

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Verð:

28,9 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

Þingvað

23,9 millj.

Sóleyjarrimi

Glæsilegt 210fm 6 herbergja einbýlishús ásamt

Afar glæsileg 111,8fm 4ra herbergja

25,8fm bílskúr. Glæsilegar innréttingar og

enda íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi ásamt

gólfefni. Hiti í öllum gólfum. Útsýni Hér er að

stæði í bílageymslu. Stórar suð/vestur svalir

ferðinni einstök eign sem vert er að skoða.

með einstöku útsýni. Eignin er laus strax.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

85,0 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

36,9 millj.

Bankastræti

Úthlíð

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar.
Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur
hæðum ásamt 56,5fm suð/vestur svalir með
vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.

Afar glæsileg 133 fm 4 herbergja neðri sérhæð
með sérinngangi ásamt 17,8 fm herbergi
í kjallara og 28 fm bílskúr á þessum
sívinsæla stað.
Endurnýjað bað og gólfefni.

Nánar: Helgi 780 2700

Verð:

65,0 millj.

Nánar: Helgi 780 2700

Mávanes
Garðabær

Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

27,9 millj.

Grænlandsleið
Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög
fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega í
götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs,
samtals er eignin 234,2fm.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

55,0 millj.

Vesturgata Hafnaﬁrði
Afar falleg 165fm 4 herb. íbúð á 3 efstu hæð
með 47,5 fm suð/vestur svölum og einnig
5,6 fm austur svalir. Glæsilegt eldhús og bað.
Stæði í bílageymslu. Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

MIKLABORG

Verð :

52,9 millj.

49,9 millj.

Stórt einbýlishús með mikla möguleika
Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað
sunnan megin á Arnarnesinu.

Hraunbær
Falleg 107,7 fm endaíbúð
Endurnýjað eldhús og bað
Þrjú svefnherberfi og fataherbergi
Eign sem er vel um gengin
Tvennar svalir

Verð :

Skeljagrandi
Eignin er skráð 313 fm auk óskráðs rýmis

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Blikanes

Fallegt hús 190,2 fm á þremur pöllum
Innbyggðum bílskúr með mikilli lofthæð
Húsið allt hið vandaðasta. Pallur og afgirt lóð
úr harðvið. Mikið sjávarútsýni.
Möguleiki á að taka 3ja herbergja íbúð uppí

Verð :

63,0 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

Vallarás

Verð :

Verð :

67,9 millj.

Vallarás

Mjög vel skipulögð 122,5 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2 hæð (jarðhæð) frá stofu ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu.
Afgirt verönd. Sérinngangur.
Eignin er laus til afhendingar strax.
Nánar: Helgi 780 2700

86,0 millj.

Vættaborgir

Einbýlishús stærð 262,7 fm
Nokkuð upprunalegt
Eignarlóð Sjávarútsýni
Tvöfaldur bílskúr
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

33,7 millj.

- með þér alla leið -

Verð :

Nánar: Jason 775 1515

Verð :

40,9 millj.

Lækjargata
105,5 fm þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
Stæði í lokaðri bílgeymslu.
Gott útsýni yfir Bernhörftstorfu
Tvö svefnherbergi, útgengt á svalir frá
öðru þeirra. Þvottahús innan íbúðar
Nánar: Jón Rafn 695 5205

Verð :

44,9 millj.

Lækjarsmári

Vel skipulögð 87,2fm 3 herbergja
endaíbúð á 2 hæð í lyftuhúsi.
Suður svalir.
Gluggar á 3 vegu.
Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Falleg og endurgerð íbúð á 2. hæð
100 fm íbúð auk 20 fm geymslu
3 svefnherbergi. + stæði í bílageymslu
Geymsla með eldhúskrók og baðherbergi

24,9 millj.

Vel skipulögð 116,4 fm 4ra herb. endaíbúð á
2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Sérinngangur.
Suður svalir. 3 herbergi.
Eignin er laus strax.
Nánar: Helgi 780 2700

Verð :

35,9 millj.

569 7000

569 7000
t

MIKLABORG

- með þér alla leið t

4-5 svefnherbergi

Bröndukvísl
Afar fallegt 175,6fm 8 herb. einbýlishús
ásamt 54,6fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.
4-5 svefnherbergi. Garðskáli. Heitur pottur.
Glæsilegt hús og einstakur garður.
Óskað er eftir tilboði í eignina.

TILBOÐ

Nánar: Helgi 780 2700

Tjarnarból

Brúnahlíð
Akureyri
Glæsilegt 4-5 herbergja einbýlishús 170 fm
Útsýnisstaður í Vaðlaheiðinni gegnt Akureyri
Stendur á 1366,7 m² eignarlóð
Nánar: Jason 775 1515

Verð :

41,9 millj.

Austurkór

Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum Eignin er alls

auk bílskúrs

235 fm að meðtöldum bílskúr. Bjart og fallegt alrými

Sérlega rúmgóð og björt 3-4 svefnherbergi
Eldhús og gler endurnýjað 2014.
Nánar: Ólafur 822 2307

Verð :

43,4 millj.

Þrjú byggingarstig í boði.

Nánar: Atli 899 1178

Rauðalækur

Stórglæsilegt 270 fm einbýlishús í Garðabæ
Innbyggður 40 fm bílskúr.
Frábært útsýni
Laust til afhendingar
Verð :

baðherbergi, sjónvarpshol og þvottahús ásamt
geymslu og bílskúr.

Skrúðás

Nánar: Gunnar 899 5856

með útgengi út á svalir þrjú til fjögur svefnherbergi,

Falleg íbúð á 3 hæð
4 herbergja 130 fm
Góð staðsetning
Bílskúr

94,0 millj.

Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

41,0 millj.

Kópavogstún 10 -12
4 íbúðir
Íbúð á jarðhæð(001) 152 fm
1. hæð (101) 152 fm

Sóltún/Borgartún

1. hæð (106) - 157 fm

Afar glæsileg 147 fm íbúð á 6. hæð (efstu)
Stórar stofur og rúmgott eldhús
Glæsilegar innréttingar og 2 baðherbergi
Sérlega vönduð eign og gott skipulag

2. hæð (201) - 152 fm
Stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:

Nánar: Svan 697 9300

Verð :

59,9 millj.

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

Verð frá :

54,9 millj.

Keilugrandi
Falleg 132,8 fm íbúð á tveimur hæðum
við Keilugranda 107 Rvk
Sjávarútsýni 5 herbergja
Stæði í bílageymlsu
Stutt í alla helstu þjónustu
Nánar: Gunnar 899 5856

Verð :

41,5 millj.

Fjárfestingatækifæri

Lágmúli

Stakkholt

Til leigu tvö 130 fm rými jarðhæð á frábærum stað
Hentugt fyrir litla heildsölu, verslun eða þjónustu
Húsnæðið er aðlagað að þörfum leigutaka
Góð staðsetning miðsvæðis við stofnbrautir
108 Reykjavík

TIL LEIGU

Nánar: Svan 697 9300

Til sölu eða leigu nýtt atvinnuhúsnæði á
áberandi stað. Húsnæðið er 375 fm
á tveimur hæðumþ Húsnæðið afhendist
samkvæmt nánara samkomulagi
Stórir verslunargluggar og gott aðgengi.

TILBOÐ

Nánar: Svan 697 9300

Austurmörk Hveragerði
169 fm atvinnuhúsnæði í útleigu
Tryggar leigutekjur,
3ja ára samningur
Góð staðsetning
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Hrísateigur við Sundlaugaveg
Til sölu 84,9 fm verslunarog þjónustuhúsnæði
Verslunarrými, skrifstofa, eldhús
og baðherbergi
Góð aðkoma og áberandi staðsetning
Verð :

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

29,9 millj.

að ve
rð

Góð fjárfesting

Á áberandi stað

Nánar: Svan 697 9300

Kjörið fjárfestingatækifæri.
Tveir eignarhlutar báðir í útleigu, tryggar
tekjur 784 fm lóð með nægum bílastæðum,
mögulega stækkunarmöguleiki. Neðri hæð
starfrækt sem grillsjoppa. Íbúð á efri hæð

21,5 millj.

Lækk

Breiðamörk Hveragerði

19,0 millj.

www.miklaborg.is

Suðurhella

Stórhöfði 17

Rauðhella

436 fm iðnaðarhúsnæði sem skiptist í 8 bil.

Vinsæl staðsetning við Gullinbrú

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er

Möguleiki á að stækka í rúmlega 2500 fm

466 fm verslunarhúsnæði

stálgrindarhús m. 6 m. lofthæð og þremur

og 16 bil. Vatn og rafmagn komið inn í hús.

Næg bílastæði

innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa á einni hæð

Um 90% af húsinu í ótímabundna leigu.

Hægt að skipta plássi upp í 2 bil

Eignin er í útleigu í dag. Yfirtaka á láni í boði

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

175,0 millj.

Nánar: Jason 775 1515

- með þér alla leið -

Verð :

69,0 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

TILBOÐ

MIKLABORG

MIKLABORG

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is
OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 27. apríl kl.17:00-18:00

Brekkulækur 1
Falleg íbúð á góðum stað við Brekkulæk
4 herbergja 106 fm
Stórar svalir
Góð staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

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

34.9 millj.

Verð :

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 27. apríl kl.18:00-18:30

mánudaginn 27. apríl kl.16:00-17:00

Laufrimi 3

Álfatún 25
131 fm fimm herbergja 4 svefnherbergi,

Falleg og vel skipulögð 76,8fm 3 herbergja

auðvelt að bæta við íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli

íbúð á 2 hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. eldfhús

Frábær staðsetning neðst í Fossvogsdalnum

opið við stofu að hluta. 2 góð herbergi.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700
Verð :

41,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 27. apríl kl.17:00-17:45

mánudaginn 27. apríl kl.17:00-17:30

Asparhvarf 19D

Freyjubrunnur 25-27

Efri hæð

íbúð 201

135 fm efri sérhæð auk stæðis í bílgeymslu

Glæsileg 154,9 fm íbúð á 2.hæð

Stórbrotið útsýni.

Íbúðin er tilbúin til innréttinga

Rúmgóð eign með stórum stofum

Stæði í lokaðri bílageymslu

og góðum herbergjum

Allur frágangur í húsinu til fyrirmyndar
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Verð :

39,5 millj.

44,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 27. apríl kl.17:15-17:45

mánudaginn 27. apríl kl.17:00-17:30

Gnitaheiði 14A

Samtún 12
Gullfalleg 64,7 fm 2-3 herb. íbúð í kj. í góðu

Fallegt 176 fm raðhús, 3-4 svefnherbergi

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað.

Gott útsýni til suðurs

Eignin er töluvert endurnýjuð og einstaklega

Heitur pottur í garði
Staðsett í botnlanga nálægt skóla

vel skipulögð og björt.
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700
Verð :

Vel viðhaldið í snyrtilegu umhverfi

Verð :

24,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

54,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 27. apríl kl.17:00-17:30

mánudaginn 27. apríl kl.18:00-18:30

Barónsstígur 57

Kambsvegur 1A

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð,

Stór hæð 184 fm.

nýmáluð. Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð

3 svefnherbergi 3 svalir.

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er með

Útsýni út á sundin.

nýjum linoleum dúk

Bílskúr og sérstæði.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515
Verð :

MIKLABORG

Vandaðar innréttingar og lýsing

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

25,9 millj.

Verð :

36,0 millj.

- með þér alla leið -

Verð :

47,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Vindakór 2-8

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

www.vindakor.is

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

Markarvegur 15
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð
með aukaherbergi í kjallara
Rúmgóðar stofur og gott skipulag
Þvottahús innan íbúðar
Frábær staðsetning í Fossvoginum.
Nánari upplýsingar veitir:

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

41,0 millj.

Verð :

Stórbrotið útsýni
Yﬁr

OPIÐ HÚS

dar
úða sel
b
í
r
u
g
n
helmi

þriðjudaginn 28. apríl kl.17:30-18:00

Íbúðir á bilinu 112-166 fm,

Hörðukór 1

3-5 herbergja með stæði í

10. hæð

bílageymslu.

Falleg og vel umgengin 4ra herb. íbúð
2 stofur og 2 svefnherbergi

Gott skipulag, rúmgóð alrými og

Bílastæði í bílakjallara

veglegar innréttingar frá Axis

Svalir með glerlokun
Nánari upplýsingar veitir:

Mikið lagt í lýsingu og rafmagn

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

Sturta og baðkar í öllum íbúðum.
Verð :

Húsin eru viðhaldslétt að utan.

39,9 millj.

Möguleiki að kaupa til viðbótar

OPIÐ HÚS

bílskúr og eða 30-40 fm

þriðjudaginn 28. apríl kl.18:00-18:30

viðbótargeymslu

Hlíðarhjalli 66

Afar hagstætt fermetraverð

Falleg 3ja herbergja auk bílskúrs

Möguleiki á
90% láni

Samtals stærð 110,1 fm
Mjög vel skipulögð á fyrstu hæð

Verð :

34,4 millj.

Frábær staðsetning
Nánari upplýsingar veitir:

Fallegt útsýni

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500
Verð :

Stakkholt 2-4

31,7 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Íbúðir í hjarta Reykjavíkur

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm
íbúðir í hjarta borgarinnar
Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og
flestar með stæði í bílageymslu
Frábært útsýni úr fjölda íbúða yfir
borgina og til Esjunnar
Flestar íbúðirnar afhentar fullbúnar
með gólfefnum

ar
ir óseld
ð
ú
b
í
0
is 2
Einung

www.miklaborg.is

Verð frá :

29,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

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

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

t

t

GLÆSILEG

T ÚRVAL

SUMARHÚS

A

Hjá okkur færðu
Faglega þjónustu

Reykjavegur
Hafðu samband strax í dag

Mjög mikið endurnýjað 29,4f m sumarhús við
Efri Reyki í Bláskógarbyggð. 4306 fm leigulóð.
Húsið er laust til afhendingar strax.

Nánar: Helgi 780 2700

Öndverðarnes

Nánari upplýsingar veitir:

Tryggðu þér farsæla og skjóta sölu

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

Pantaðu fría skoðun og verðmat

t

t

Raðhólar

Reynivellir

Grímsnesi

Sumarhúsalóðir

Bláskógabyggð

Ný skipulagt sumarhúsasvæði við Brókarvatn
Stórfenglegt útsýni og innan við klst frá Rvík.
Grunnflötur húsa má vera frá 100-400 fm
Eignarlóðir eða leigulóðir, hvort sem hentar

Falleg 4258 fm eignarlóð í grennd við Reykholt
Teikning af 74 fm húsi fylgir
Heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum
Stutt í veiði, sund, golf o.fl.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánar: Jón Rafn 695 5520

7,5 millj.

Nánar: Jórunn 845 8958

t

Sumarhúsí landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi, Innst í botnlanga um 70 km
frá Reykjavík.
Tveir sólpallar.
Eigin borhola.
Nánar: Jórunn 845 8958

22,9 millj.

Verð :

Bústaður að stærð 41,8 fm
Eignarland 2000 fm
Einstakt land með miklum gróðri
Rotþró 2004
Hitaveita 10m frá bústað
Nánar: Jórunn 845 8958

Verð :

63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti
1610 fm eignarlóð, gott útsýni
Mikið endurnýjað
Stór sólpallur og að sjálfsögðu heitur pottur

3,3 millj.

Verð :

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Eyjavegur

Básar

Í grennd við Geysi

Borgarbyggð

Fallegt 26 fm sumarhús á 7700 fm eignarlandi
Leyfi til að byggja allt að 100 fm hús
Lóðin liggur rétt við Haukadals golfvöllinn.
Svefnherbergi, stofa, eldhús, snyrting
og svefnloft

10,5 millj.

15,7 millj.

Verð :

t

Laugarvatn
Snorrastaðir

14,9 millj.

Verð :

Asparlundur

t

Hallkelshólar

Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Klausturhólar
Sumarhús 37,4 fm
Eignarland 1,0 ha
Kjarri vaxið land
Stutt frá Reykjavík

52 fm sumarhús byggt af kostgæfni
Tvö svefnherbergi ásamt aukahúsi
Góður pallur umhverfis hús
Falleg og gróðursæl lóð

Sýnileika

6,9 millj.

Verð :

Kiðhólsbraut

Vandaða myndatöku

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

Fallegt og vel viðhaldið tæplega 60 fm hús
Fallegt eignarland með hrauni og trjágróðri
Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft
Geymsla, þvottahús og vinnuskúr

7,9 millj.

Nánar: Jón Rafn 695 5520

19,9 millj.

Verð :

t

Þingvallavatn
Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af
heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja,
efst í enda botnlanga Bústaðurinn stendur
hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds
Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

TILBOÐ

Nánar: Jórunn 845 8958

Öndverðarnes
Kiðhólsbraut

Gestahús 20 fm
Byggingarétt ur fyrir stóru sumarhúsi
Frábær aðstaða innan svæðis. Gólfvöllur
18.holu Sundlaug/tveir heitir pottar
Nánar: Jórunn 845 8958

7,5 millj.

Verð :

Hallkelshólar

Hlíð - Kjós

Glæsilegt 75 fm hús
með skjólgóðri suðurverönd
Heitur pottur af betri gerðinni
Þrjú svefnherbergi 8000 fm

Fallegt 46 fm hús á góðu verði
Tvö svefnherbergi og svefnloft
Rúmgóð stofa og opið eldhús.
Stór og mikill pallur umhverfis hús
Frábært útsýni

Nánar: Jón Rafn 695 5520

Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

12,9 millj.

t

Neðstiás

Kerhraun

Nesjar

Berjaholtslækur

Eyrarskógi

Búrfellsland

17 fm sumarhús á 4500 fm leigulóð
Tækifæri á að bæta við húsi á lóð.
Innbú fylgir m.a. ísskápur, borð, stólar, sófi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

MIKLABORG

Verð :

4,9 millj.

58 fm sumarhús með þremur svefnherbergjum
5040 fm eignarlóð
Hitaveita, lokað ofnakerfi
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

16,9 millj.

35,7 fm sumarhús ásamt 12 fm geymslu
Fallegt útsýni, 2800 fm lóð
Stór pallur umhverfis hús
Nánar: Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

TILBOÐ

40 fm hús með gestahúsi
Svefnherbergi og svefnloft
6000 fm land
Nánar: Jón Rafn 695 5520

Verð :

7,8 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Mánatún 7-17
Verð :

Pantið

33,7 millj. - 145,0 millj.

skoðun

Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

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

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Íbúðir í Mánatúni 7-9-11 geta
verið afhentar við kaupsamning.

Mikið og gott útsýni

Vandaðar 2ja-4ra herbergja
íbúðir. Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.
Sólpallur og svalir til suðurs. Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Álfhólsvegur

Stæði í lokuðum bílakjallara.

Lyfta og stæði með öllum íbúðum
Traustir verktakar

3ja til 5 herbergja íbúðir

Afhending í júní 2015
Verð frá:

37,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

www.miklaborg.is

8 AF 16 SELDAR

- með þér alla leið -

MIKLABORG

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

leitar að ...
2 – 3ja herb

3ja herbergja í vesturbæ
Kópavogs.

3ja herbergja íbúð í
Fellahverfinu eða Bökkum í
Breiðholti fyrir ungt par sem
er að flytja í bæinn.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason lgf í síma 822-2307
eða olafur@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080

2-3ja herbergja í
póstnúmerum 104,105,108.
Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080

2-3ja herbergja íbúð fyrir
eldri borgara í Hvassaleiti,
Árskógum eða Hæðargarði
Vertu í sambandi við Jason
í síma 775-1515

2 herbergja íbúð í 107.
Vertu í sambandi við
Gunnar í síma 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

3ja herbergja betri íbúð í
lyftublokk á Kringlusvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
í Grafarholti, ákveðin kaup.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

3ja herb. Íbúð á jarðhæð
með sérgarði og bílskúr/
bílskýli. Verð í kring um
35millj.

Uppl. Veitir Helgi Jónsson
í síma: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

3 herb.íbúð á stæði í
bílageymslu í Ártúnsholti
fyrir ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða á helgi@miklaborg.is

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri í
Hraunbæ, Árskógum eða
Hæðargarði.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
miðsvæðis 101 og 105 á
efstu hæð.
Allar frekari upplýsingar veitir
Jason Ólafsson í síma 775 1515
jassi@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúðum á
svæðum 101-105-107
og 170.
Nánari upplýsingar veitir
Páll Þórólfsson í síma 893-9929
eða pall@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð
við Skólabraut 3-5
á Seltjarnarnesi.

Nánari upplýsingar veitir
Páll Þórólfsson í síma 893-9929
eða pall@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Kópavogi
fyrir ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Grafarholti, kostur ef
eignin er í lyftuhúsi.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
í Breiðholti.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við
Sóleyjarima fyrir +55 ára.

3ja herbergja íbúð í
Baugakór og nágrenni.
Má kosta 30 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir
Jason Ólafsson í síma 775 1515
jassi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við
Sléttuveg (55 ára og eldri)
eða sambærilegt.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Kórum
eða Sölum Kópavogi fyrir
ákveðinn aðila.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8959
eða jorunn@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð
í Linda, Sala eða
Smárahverfi. Gott aðgengi
eða lyfta skilyrði.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason lgf í síma 822-2307
eða olafur@miklaborg.is

MIKLABORG

2-3ja herbergja íbúð í Túnum
eða Norðurmýri afhending
samkomulag.
Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma
6979300 eða svan@miklaborg.is

Íbúð við Gullsmára
í Kópavogi.

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Óska eftir 2ja-3ja herbergja
íbúð með góðu aðgengi eða
í lyftuhúsi í Smára, Linda eða
Salahverfi.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

4ra – 5 herb
4-5 herbergja í
Norðlingaholti í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080

4-5 herbergja hæð eða íbúð
í vesturhluta miðbæjar.
Nánari upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð
í nýlegu lyftuhúsi með
stæði í bílageymslu.

4ra herbergja íbúð
með bílskúr við Álfatún
í Kópavogi.
Vertu í sambandi við
Jason í síma 775-1515

4-5 herbergja íbúð
120-130 í Hafnarfirði,
má vera á byggingarstigi
eða þarfnast viðhalds.
Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080

4ra herbergja íbúð
í Hraunbæ.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð
í Vesturbænum.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma
6979300 eða svan@miklaborg.is

Hæð 200-300 fm
í þægilegu göngufæri
við miðbæinn í Reykjavík,
gott útsýni er kostur.

4ra herbergja íbúð
í Breiðholti.

4-5 herbergja íbúð í Linda,
Sala eða Smárahverfi, rúmur
afhendingartími.

Hæð í Safamýri með bílskúr
fyrir ákveðinn aðila.
Hafið samband við
Jórunn í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

Hæð 150 fm eða
stærri í 107.

Vertu í sambandi við
Gunnar í síma 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

Sérhæð á svæðum
105-107 og 170.

Nánari upplýsingar veitir
Páll Þórólfsson í síma 893-9929
eða pall@miklaborg.is

Hæð og ris í 101 – 107
verð allt að 80milljónir fyrir
ákveðin aðila.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Hæð eða íbúð á Teigum
eða Lækjum með minnst
3 svefnherbergjum.

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 6979300 eða svan@miklaborg.is

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 6979300 eða svan@miklaborg.is

Gunnar í síma 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

Einbýlishúsi með aukaíbúð –
verðbil 50-55 millj.
Vertu í sambandi við Jason
í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

170-210 fm sérbýli á höfuðb.
svæðin – verð allt að 55 millj.
Vertu í sambandi við Jason
í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

Sérbýli í Gerðunum pnr.
108 sem þarfnast ekki
mikils viðhalds. 50-60 millj.
Upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. í síma : 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Sérbýli
Raðhús, parhús eða
lítið einbýli á einni hæð.
Reykjavík, Kópavogur,
Mosó, Garðabær
koma til greina
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Sérbýli í eða í grennd
við Landakot.

eða atli@miklaborg.is

Hús á Vesturgötu eða
nærliggjandi götum sem
þarfnast viðhalds.
Verð allt að 50 milljónum.

Upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. í síma : 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Vertu í sambandi við Jón Rafn S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ,
350 – 500 fermetra

Einbýlishús/ raðhús þar sem
möguleiki er á að hafa auka
húsnæði fyrir börnin.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8959
eða jorunn@miklaborg.is

- með þér alla leið -

Óska eftir rað eða parhúsi
í 201 eða 203 Kópavogi á
bilinu 140-200 fm
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ
í eftirtöldum hverfum :
Flötum, Byggðum, Hæðum
eða Lundum.
Verð allt að 95 millj.

Gott einbýli- eða raðhús í
Foldahverfi Grafarvogs,
50-60 millj.

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. í síma : 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Sérbýli eða hæð í mið- eða
vesturbæ Reykjavíkur V. 70120 milljónir.
Upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. í síma : 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Ákveðinn kaupandi leitar að
300-400 fm einbýli í 101 eða
107. 100-200 millj.
Upplýsingar veitir
Jón Rafn lgf. í síma : 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Einbýli á svæði 108 stærð
200 - 400 fm má vera með
aukaíbúð.

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 6979300 eða svan@miklaborg.is

Einbýli með 2 íbúðum á
höfuðborgarsvæðinu í
skiptum fyrir eina til tvær
fasteignir má kosta allt að
80 milljónir.

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 6979300 eða svan@miklaborg.is

Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Stórt einbýli í Ártúnsholti
eða Árbæ fyrir ákveðin aðila.
5 svefnherbergi.
Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði
Óska eftir atvinnuhúsnæðum
með leigusamningum, verð
allt að 3000 milljónir.
Upplýsingar veitir Þröstur S: 897-0634
eða throstur@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði undir
veitingastað í 101.

Raðhúsi um 200 fm á
Seltjarnarnesi. Hámarksverð
kaupanda eru 60 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason lgf í síma 822-2307
eða olafur@miklaborg.is

Sérbýli með aukaíbúð á
Seltjarnarnesi. Um er að
ræða hjón með tvö börn
sem búa á Nesinu og vilja
stækka við sig.
g

Nánari upplýsingar veitir
Páll Þórólfsson í síma 893-9929
eða pall@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

eða atli@miklaborg.is

Einbýlishús í Garðabæ
með möguleika á aukaíbúð.
Verð allt að 90 millj.

Einbýlishús á Seltjarnarnesi,
verð allt að 120 millj.

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli
í Linda eða Salahverfi.

Einbýlishús með tveimur
íbúðum í Rvk eða Kóp. fyrir
ákveðin aðila. Verð : 85millj.

Vertu í sambandi við Jason
í síma 775-1515 eða jassi@miklaborg.is

5 herbergja íbúð í
Norðlingaholti fyrir
aðila sem búnir eru
að selja sína eign.

að/parhús í 170,108.210.
Vertu í sambandi við

Nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Bökkunum ástand
aukaatriði.

Hæðir

Hæð í Hlíðunum fyrir
ákveðinn aðila.

Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8959
eða jorunn@miklaborg.is

Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Vesturbænum eða
Seltjarnarnesi fyrir
námsmenn utan að landi.

Nánari upplýsingar gefur
Svan Gunnar Guðlaugsson í síma
6979300 eða svan@miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
í Norðlingaholti.
Hafið samband við
Jórunni í síma 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Furugrund í Kópavogi má
þarfnast lagfæringa.

Allar frekari upplýsingar veitir
Helgi Jónsson í síma : 780-2700
eða helgi@miklaborg.is

Óska eftir vönduðu vel
staðsettu iðnaðarhúsnæði
á bilinu 300-600 fermetrar
með góðri lofthæð.
Ákveðinn kaupandi.

Nánari upplýsingar veitir
Óskar R. Harðarson hdl. og
löggiltur fasteignasali í síma 661 2100
eða oskar@miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur
Finnbogason lgf í síma 822-2307
eða olafur@miklaborg.is

Rað/par/einbýli á
Seltjarnarnesi,
verðbil 50 til 65 millj.

Nánari upplýsingar veitir
Páll Þórólfsson í síma 893-9929
eða pall@miklaborg.is

Raðhús í Fossvogi.
Vertu í sambandi við
Gunnar í síma 899-5856
eða gunnar@miklaborg.is

Sumarhús
Mikil sala sumarhúsa,
vantar sumarhús á vesturog suðurlandi, allar stærðir
og gerðir, skoða og verðmet
allar helgar.
Vertu í sambandi við Jón Rafn S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

569 7000

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.
Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.
Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.

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

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

EIGNIR VIKUNNAR

GLEÐILEGT SUMAR, SUMARHÚSIN SELJAST Á FOLD,
HAFIÐ SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM FLJÓTT OG VEL
Eignarlóð á góðum stað v. laugarvatn

5.000- fm . eignarlóð mjög vel staðsett efst í hlíðinni skömmu áður er komið er
að Laugavatni.

Eikjuvogur 17, 104 rvk. Einbýli

Eignarlóðir við apavatn-gott vErð
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi
Vatnsholts suð-austan við Apavatn
í skipulögðu frístundahverfi eru
til sölu. Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum móum og
er útsýni yfir Apavatnið og til fjalla
mjög fallegt. Vegur og vatn eru við
lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er
5.700 fm.
Verð er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU KEYPTAR SAMAN!
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir 897-2737

Sumarhús grímsnesi á 1 ha. eignarlóð
-gÓð lÁn-ÞÆgilEg kauP

Sumarhús-borgarfirði

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús við Eikjuvog. Arinn hlaðinn úr Drápuhlíðargrjóti í stofu. 4-5
svefnherbergi á hæðinni. Möguleiki að innrétta íbúð með sérinngangi í kjallara. Húsið er samtals
um 290 fm. Tvöfaldur bílskúr. Verð 68,9 millj.

Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi
Hallkelshóla Grímsnesi. Bústaðurinn
sem er á 1 ha.- eignarlóð selst með
öllu innbúi. Góð eign í þægilegri
akstursfjarlægð frá borginni. Verð
17,9 millj. Áhvílandi ca. 11,7 mill.

SEltjarnarnES: Einbýli Á gÓðu vErði
MEð MÖgulEika Á aukaíbÚð

Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt hús á stórri lóð á fallegri kjarri vaxinni lóð í Kálfhólabyggð, auk ca. 9 fm. gestahúss Borgarfirði. 50 ára lóðarleigusamningur með
heimild til að byggja annann bústað. Mjög hagstætt leigugjald. Verð 12,5 millj.

Möðruvellir kjós
- SvEitaSEtur!

SuMarHÚS borgarfirði.
-gott vErð.

Möðruvellir, sveitasetur á stóru
eignarlandi í Kjósinni. Rúmgott hús,
sem skiptist í 3 svefnh., svefnloft,
baðh., stóra stofu og opið eldhús á
fallegum stað með útsýni yfir Laxá,
nálægt Meðalfellsvatni í Kjós. Húsið
er á ca. 3,4 ha. eignarlandi sem býður
upp á mikla möguleika. Vandað, vel
viðhaldið hús á góðum stað, nálægt
borginni. Verð 24,9 millj.

Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi stóra Fjalls.
Hagstæður lóðarleigusamningur
til 50 ára.
GOTT VERÐ 8,9 millj.

Sumarhús við Hvítá
Glæsilegt sumarhús á einstaklega
fallegri stórri eignarlóð í landi Hests
við bakka Hvítár..Staðsetningin við
Kiðjaberg er frábær, stutt í golfvelli,
sund og aðra þjónustu.

EyrarSkÓgur 61
Ca. . 65 fm. vandaður og vel
viðhaldinn bústaður með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur
á gróinni eignarlóð í Eyrarskógi 61
nálægt Hvalfirði, .
Möguleki á að yfirtaka lán allt að
10 millj.Verð 14,6 millj

EyrarSkÓgur
SkiPti MÖgulEg Á bíl
Eyrarskógur,Hvalfjarðarsvei:Sumarh
ús á fallegum stað nálægt Reykjavík.

Lindarbraut á Seltjarnarnesi: Ca. 220 fm. fallegt vel viðhaldið einbýli. Fjögur svefnherbergi,
rúmgóðar stofur m. arni. hol, verönd m. heitum potti. Tvöfaldur bílskúr.
AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍB. GOTT VERÐ 64,9 millj.

ELDRI BORGARAR
HÖFUM KAUPENDUR AÐ ÍBÚÐUM ELDRI
BORGARA VIÐ SLÉTTUVEG,HVASSALEITI,
BÓLSTAÐARHLÍÐ,HÆÐARGARÐ
AFLAGRANDA,GRANDAVEG, ÁRSKÓGA OG VÍÐAR,
HAFIÐ SAMBAND OG VIÐ SKOÐUM

Verð 6,9 millj.

OPIN HÚS

Sumarhús við neðra apavatn
Fallegt sumarhús með 3 svefnher
svefnherbergjum og svefnlofti á fallegum stað
við Neðra Apavatn. Húsið stendur
á 1. hektara gróinni eignarlóð, á
frábærum stað stutt frá allri þjónustu.
Bústaðurinn er ekki fullkláraður
Verð 9,9 millj.

Sumarhús-Þingvöllum
Sumarhús með gestahúsi á fallegum
stað við Efri Stíg í þjóðgarðinum
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir
vatnið. Einstakt tækifæri til að eignast
sumarhús í þessari náttúruparadís

gnoðarvogur 52 - jarðH. M.SuðurSvÖluM
oPið HÚS ÞriðjuD. 28. aPríl FrÁ kl 17:30-18
oP

ið

S
HÚ

Verð 19,8 millj.

Gnoðarvogur 52-jarðhæð: Björt, falleg og
talsvert endurnýjuð 108 fm 4ra herbergja
sérhæð á góðum stað við Gnoðarvog í 4-býli.
Verönd við sérinngang eignarinnar auk
suðursvala frá stofu. Nýleg eldhúsinnrétting.
Parket á gólfum. Fallegur garður.
Verð 33,9 MILLJ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD 28.4
FRÁ 17:30-18, VERIÐ VELKOMIN.

Eignir

FlétturiMi 9, 2ja + bílskýli.
oPið HÚS MiðvikuD. 29. aPríl
ríl FrÁ
Á 17:00-17:30

rauðagerði miðhæð
Rauðagerði : Ca, 132 fm. björt og falleg miðhæð auk
26 fm. bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v. Rauðagerði.
SAMTALS 158 FM. Nýleg eldhúsinnrétting, arinn í
stofu, 4 svefnherbergi. Skjólgóðar suðursvalir með
útgengi frá stofu og hjónaherbergi.
Verð 43,9 millj.

Ölduslóð-Hafnarfirði -jarðh. sérinng
Ca. 91 fm góð jarðhæð í fallegu húsi í Hafnarfirði.
Íbúðin er laus. Verð 23,9 millj.
BÓKIÐ SKOÐUN-GERIÐ TILBOÐ.

laugarásvegur-verslunar/þjónustuhúsn.
Ca. 163 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð í góðum
þjónustukjarna við Laugarásveg. Eigninni fylgir
rúmlega 24 fm bílskúr þannig að samtals er um að
ræða ca. 187 fm. Verð 33,9 millj.

gunnarsbraut- Hæð
Ágæt 4 herb, 122,3 fm, íbúð í þríbýli. Eldhús, 2 stofur, 2 svefnherbergi og baðherbergi, vel skipulögð
eign. Bókið skoðun í síma 552-1400.
Verð 34,9 millj.
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Flétturimi 9, íbúð 203: Góð 68,5 fm 2ja her
herbergja íbúð á annarri hæð ásamt 13 fm stæði
í lokuðu bílskýli, samtals 81,5 fm. Parket, flísar
og dúkur á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
Stórar svalir. Laus við kaupsamning.
Verð 22,5 millj.
Opið hús miðvikudaginn 29. apríl
frá 17:00-17:30

HÁalEitiSbraut 42, 2.h.th.
oPið HÚS MÁnuD. 27. aPríl FrÁ 17-17:30

Smiðshöfði/Stórhöfði
-góð eign-sala eða leiga
Ca. 240 fm. mjög snyrtilega innréttað atvinnuhúsnæði. Plássið er skráð við Smiðshöfða en aðkoma
er frá Stórhöfða. Lofthæð um 4 metrar og góðar
innkeyrsludyr. Verð 35,9 millj.

Hvassaleiti 56,
vr-blokkin fyrir eldri borgara
Góð og vel skipulögð 78,9 fm 2ja herbergja íbúð á
fjórðu hæð í þessu vinsæla húsi fyrir eldri borgara
með stórum suð-vestur svölum. Mikil og góð
þjónusta til staðar. Þvottahúsið er sameiginlegt á
sömu hæð. Tvær sér geymslur. Húsvörður. Íbúðin
er merkt 144 og er laus til afhendingar en þarfnast
lagfæringar. Verð 32,9 millj.
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Hvað kostar eignin mín?
íktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Háaleitisbraut 42, 2.hæð til hægri: Samtals
132,5 fm. falleg 4ra-5 herbergja íbúð með
bílskúr. Nýlegt parket á stofu. 3 svefnherbergi
skv. teikningu. Rúmgóðar stofur. Bílskúr með
vatni, hita og rafmagni. Verð 34,9 millj.
Opið hús í dag mánud.
frá kl. 17-17:30, verið velkomin.

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum
sem greidd eru til Foldarfasteignasölu fer til styrktar
ABC hjálparstarfi.
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Klukkuberg 39 - efri hæð - Opið hús í dag kl 18:00 - 18:30
4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Mikið endurbætt íbúð og
henni fylgir bílskúr og stæði í lokuðu bílskýli. Íbúðin er á tveimur
hæðum með góðum svölum. 3 svefnherbergi og mikið útsýni.
V. 36,0 m.

Maríubakki 12 - 4ra herb. - Opið hús í dag kl 18:00 - 18:30.
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í vel skipulögðu hverfi. Þrjú
svefnherbergi, góð og björt stofa, þvottahús og auka geymsla
innan íbúðar. Vestur svalir með útsýni yfir borgina.
Hús og sameign hefur verið vel viðhaldið.
V. 24,9 m.

Haukdælabraut - Raðhús - Opið hús í dag kl. 17:30-18:00
Miðjuraðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr á fallegum
útsýnisstað í Grafarholti norðan Reynisvatns. Húsið er um 207
fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm. Vel skipulagt
hús með 4 svefnherbergjum. Húsið afhendist fullbúið að utan
með sólpalli og hellulögðu bílastæði og fullmálað að innan
tilbúið til innréttinga. V. 49,7 m.

Hraungata 1 - Nýbygging - Opið hús í dag kl. 17:30 -18:30.
Til sýnis og sölu vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á
góðum útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar
með stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum
að hluta. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu.

Sólheimar - Sérhæð
Góð 5 herbergja, 123,4 fm. sérhæð í Sólheimum 28,
Tvennar svalir, frábær staðsetning stutt í alla þjónustu.
Eign sem vert er að skoða. V.42,9 m.

Sjávargata - Einbýlishús
Rúmgott og vel skipulagt 220 fm einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsið stendur innst í botnlanga á hornlóð
og frá því mikið útsýni. Fjögur góð svefnherbergi og góðar
stofur, sólstofa og afgirtur sólpallur.

Lyngmóar - 2ja + bílsk.
Rúmgóð og mikið endurnýjuð 91 fm 2ja herbergja íbúð með
bílskúr. Íbúðin er á 3. hæð með mikilli lofthæð og frábæru útsýni
til vesturs. Verð 27,0 milljónir.

Okkur vantar og leitum eftir
Okkur vantar og leitum eftir íbúð fyrir virðulegan eldriborgra í
Vesturbæ, miðsvæðis og Seltjarnarnesi. Kjörstaður í hans huga
er Aflagrandi 40, 3ja herberjga íbúð helst, en allt athugandi.
Nánari upplýsingar veitir Bogi
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RÝMI TIL LEIGU.
Kistumelar 16
116 Reykjavík

Auðbrekka 4 - 200 Kóp.
160 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð með
iðnaðarhurð.
Húsnæðið skiptist í opið rými sem er að hluta
til skipt niður, skrifstofu, geymslu og salerni.
Hægt er að nota húsnæðið sem verslunarrými
enda er það vel staðsett í Auðbrekkunni.

Auðbrekka 14 - 200 Kóp.
487 fm iðnaðarhúsnæði á 3.hæð.
Húsnæðið hefur verið rýmt og er tilbúið undir
nýtt hlutverk. Áður var húsnæðið nýtt sem
dansskóli, yogasetur, og líkamsrækt.
Afar sanngjörn leiga fyrir góða leigutaka.

Auðbrekka 23 - 200 Kóp.
165 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir,
góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

AÐEINS
kr. 950 m2
NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN Í SÍMA 690-3031
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

Gistiheimili til leigu - frábært tækifæri
fyrir aðila í ferðaþjónustu
•
•
•
•

15 herbergi / 3 baðherbergi
Sameiginlegt eldhús/setustofa /matsalur
Sér þvottahús
Afar sanngjörn leiga fyrir góða leigutaka.

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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Sigurður
Fasteignasali

Árni Ólafur
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Dórothea
Fasteignasali

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

1}OHUUH2YPZ[xU Þorsteinn
-HZ[LPNUHZHSP Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

Bjarni
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Halla
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

898 6106 820 2222 893 4416 898 3326 867 3707 698 7695 694 4700 694 4000 895 9120 822 2225 893 2499 699 4610 696 6580 659 4044 899 8811

Ystibær 7

54.900.000

110 Reykjavík

Vesturás 44

62.900.000

110 Reykjavík

Klapparberg 27

111 Reykjavík

55.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl.17:00-17:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl. 18:00-18:30

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

Stærð: 166,3 m2

Stærð: 199,3 m2

Stærð: 220,3 m2

Mjög gott einbýli á einni hæð með bílskúr, fallegur og skjólsæll garður með sólpalli
til suðurs. Húsið er vel skipulagt og mikið endurnýjað, 3 góð svefnherbergi, stofa
er rúmgóð og björt, eldhús og baðherbergi með fallegum innréttingum frá Innex.
Góð eign á rólegum stað rétt við Elliðaárdalinn.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt einbýli á tveimur hæðum, innbyggður bílskúr og glæsileg afgirt lóð með ca 20
fm garðhúsi og stórum steyptum heitum potti, pallar úr harðvið og munstursteyptar
stéttar með færanlegum gróðurkössum. Húsið er vel skipulagt, 2 baðherbergi, samliggjandi eldhús og stofa, 4 svefnherbergi á efri hæð öll mjög rúmgóð. Einstaklega
fallegt hús á rólegum stað. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús ásamt bílskúr á endalóð með Elliðaárdalinn
við lóðarmörkin, fallegt útsýni yﬁr Elliðaár og fjallahringinn til austurs. Húsið er á
tveimur hæðum og allar vistarverur eru rúmgóðar, stór verönd og fallega gróin lóð
er umhverﬁs húsið. Drauma fjölskylduhús, vel skipulagt og einstök staðsetning.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Þorrasalir 13-15

Suðurhvammur 22

Álfaberg 20

201 Kópavogur

Verð: 36,9- 48,2m

220 Hafnarfjörður

36.900.000

59.900.000

221 Hafnafjörður

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN

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

Fjölbýlishús Herb: 3-4 Stærð: 107-126 m2

Herbergi: 5

Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað
í Kópavogi. Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Víﬁlsstaði.
Einstaklega fallegt útsýni. Stærðir frá 107 - 126 fm. Afhending í ágúst 2015.
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Falleg hæð ásamt risi á ﬂottum útsýnisstað í Hafnarﬁrði.
Íbúðin skiptist í fjögur rúmgóð svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu,
eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Afar glæsilegt og vel búið parhús á rólegum og fallegum stað í Setberginu í
Hafnarﬁrði. Húsið er í mjög góðu ástandi, vel viðhaldið og hefur verið mikið
endurnýjað. Fallegt útsýni er til suðurs og vesturs og stór ræktaður skjólsæll
garður, sem hlotið hefur sérstaka viðurkenningu. Húsið er með innbyggðum 59,8
m2 bílskúr.Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Markland 4

Víðihlíð 41

Hlíðabyggð 15

108 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl.17.30-18.00
Herbergi: 5

Stærð: 117 m2

Stærð: 140 m2

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

Bílskúr

105 Reykjavík

Herbergi: 7

62.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl.19.00-19.30

Útsýni

Herbergi: 4

Stærð: 201,5 m2

Stærð: 289,3 m2

58.800.000

210 Garðabær

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. apríl. kl 17.30-18.00

Bílskúr

Herbergi: 6

Stærð: 201,9 m2

Bílskúr

Frábær 5 herbergja útsýnisíbúð á besta stað í Fossvoginum. Verið er að mála og
múrviðgera húsið að utan sem stendur. Íbúðin var töluvert endurnýjuð árið 2006,
innréttingar og gólfefni. Í eigninni eru 4 svefnherbergi + stofa. Stórar suðursvalir
eru á íbúðinni.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Gott endaraðhús á frábærum stað í höfuðborginni. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi
í dag en eitt þeirra er í hluta bílskúrsins. Eldhúsið er endurnýjað á einstaklega
fallegan hátt með eyju sem snýr í áttina út að borðstofunni. Gegnheilt parket er
á gólﬁ á stofu og borðstofu. Stór timburpallur er á bakvið hús sem snýr í suður.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Raðhús á frábærum stað í Garðabæ, stutt frá skóla, leikskóla og fjölbrautaskóla.
Húsið er á tveimur hæðum. Á aðalhæð eru þrjú svefnherbergi og á neðri hæð er
stórt hjónaherbergi. Eignin var töluvert endurnýjuð 2007. Endurnýjuð voru ﬂest
gólfefni, innihurðar og eldhúsinnrétting.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Hagaland 10

Vesturgata 52

Lindasmári 27

270 Mosfellsbær

54.700.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 28. apríl kl. 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 175,1 m2

101 Reykjavík

44.900.000

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

Bílskúr

Herbergi: 4

201 Kópavogur

41.900.000
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OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl. 17.30-18.00

Stærð: 103,3 m2

Herbergi: 6

Stærð: 155,9 m2

Einbýlishús á einni hæð í fallegri og góinni götu í Mosfellsbæ. 4 góð svefnherbergi
og stór stofa. Eldhús er með nýlegri og vandaðri kirsuberja innréttingu og svartri
granít borðplötu. Ljósar ﬂísar eru á anddyri, holi, eldhúsi og geymslu og hnotu
parket er á svefnherbergjum, gangi og stofu. Stór og skjólgóð verönd er í suður.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Eign í lyftuhúsi. Fjölbýlið nýlega steinað að utan. Skólp, rafmagnst., þak, vélaverk í
lyftu og dyrasími endurnýjað. Baðherb., lagnir á baðherb. og í eldhúsi endurnýjað.
Rafmagn og allt gler endurnýj. 2 sérgeymslur + sameiginl. geymsla á háalofti.
Í sameign er þvottahús með sértengli f. hverja íbúð, hjólag. með útgengi. Hiti í
bílaplani. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Glæsileg 5-6 herbergja íbúð með sérinngangi á frábærum stað. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu,sjónvarpsstofa, þvottahús, geymslu, fjögur svefnherbergi
og baðherbergi. Útgengt út á svalir frá stofu. Stutt er í alla helstu þjónustu ,
Smáralindina, skemmtilegar gönguleiðir og útivistarsvæði.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Langalína 10

Túnfit 4

Lyngholt 3

210 Garðabær

44.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Stærð: 120,9 m2

Stórglæsileg íbúð með verönd og garði í fallegu lyftuhúsi. Eignin nýtur einstaks
útsýnis. Húsið stendur við hafﬂötinn og er því í nánum tengslum við sjóinn og
fallega náttúru. Allar innréttingar og gólfefni eru vönduð og samræmd í íbúðinni.
Stutt er í alla þjónustu og sérgerð ylströnd er í hverﬁnu. Eigninni fylgir stæði í
bílageymslu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

210 Garðabær

93.000.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 27. apríl kl. 18.30-19.00
Herbergi: 5

Stærð: 231 m2

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á
þessum eftirsótta stað þar sem örstutt er í skóla, íþróttasvæði og alla þjónustu.
Í húsinu eru 4 mjög rúmgóð svefnherbergi og tvö salerni. Lofthæð er mikil og
stórir gluggar. Milliveggir eru hlaðnir úr gifskubbum sem veita sérstaklega góða
hljóðeinangrun. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

225 Garðabær

84.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 7

Stærð: 298,5 m2

EIGN Í SÉRFLOKKI! Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 50 fm bílskúr.
Húsið er einstaklega vandað með sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í
hæsta gæðaﬂokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur arinn er í
stofu, Instabus kerﬁ og aukin lofthæð í öllu húsinu. Aðkoma er glæsileg, bílaplan
stimplað og heitur pottur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

LAUTASMÁRI 2 - 4RA HERBERGJA
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REKAGRANDI 8 - GLÆSILEG EIGN

OP

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN.
FRÁ KL. 18:00 18:30
BJALLA 301.

IÐ

GOÐATÚN - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

HÚ

ÖLDUSLÓÐ - MEÐ AUKAÍBÚÐUM

VESTURÁS - EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI

KRÍUÁS - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 133 fm
4ra herbergja íbúð í þessu
glæsileg húsi í austurbæ
Reykjavíkur auk stæðis
í bílageymslu. Tvö stór
herbergi og tvær stórar
stofur með suðvesturverönd.
Góðar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Glæsileg
sameign með sundlaug,
heitum pottum, veislusalur,
setustofur og margt fleirra.

VESTURGATA - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
Góð 3ja herb risíbúð. Tvö
rúmgóð svefnherbergi.
Stofa með suður svölum.
Flíslagt baðherbergi. Eldhús
með eldri innréttingu. Vel
skipulögð eign á frábærum
stað við miðborgina.
Laus við kaupsamning.
Verð 23,5 millj

Mjög vandað og falegt
parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi, þvottahús og
baðherbergi. Á efri hæð
er góð stofa með frábæru
útsýn, eldhús með fallegri
innréttingu, baðherbergi og
tvö svefnherbergi. Útgengt
er frá eldhúsi í fallegan garð
til suðurs með verönd.
Verð 62 millj.

Fallegt 208 fm. endaraðhús
á tveimur hæðum. Í dag
eru tvær íbúðir í húsinu.
Möguleiki á fimm svefnherbergjum. Tvö baðherbergi.
Tvær stórar verandir. Suður
svalir. Möguleg skipti á
minni eign. Grunnskóli
handan götu og leikskóli
örstutt frá. Verð 58,9 millj.

EFSTALEITI - GLÆSILEG EIGN

HÁTÚN 3JA HERBERGJA

Vorum að fá í sölu fallegt
260 fm einbýlishús á tveimur
hæðum á frábærum stað við
Elliðarárdalinn. Fimm svefnherbergi og tvær stórar og
bjartar stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Falleg lóð, timburverönd
og heitur pottur. Glæsilegt
útsýni. Verð 69 millj.

VÆTTABORGIR - PARHÚS

VIÐARÁS - ENDARAÐHÚS

Vorum að fá í sölu íbúð
á tveimur hæðum auk
bílskúrs. Tvær stórar stofur.
Rúmgott eldhús með upprunalegri innréttingu. Flísalagt
baðherbergi. Svefnherbergi
með skáp. Í risi er hol og
þrjú herbergi. Verið er að
taka húsið í gegn að utan á
kostnað seljanda.
Verð 37,5 millj.

Artitektahönnuð enda íbúð
á 5.hæð. Þrjú svefnherbergi.
Glæsilegt eldhús með granít
borðplötum. Björt stofa
með suður svölum. Fallegt
baðherbergi. Innfeld lýsing.
Stæði í bílageymslu og
einstakt útsýni. V 42,9 millj

Fallegt einbýlishús á fjórum
pöllum með innbyggðum
bílskúr. Á aðalhæð eru
góðar stofur, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi og
stórt svefnherbergi. Á efsta
palli er mjög stórt herbergi/
vinnustofa. Á miðpalli eru
tvö svefnherbergi og
baðherbergi, á jarðhæð er
bílskúr og gott herbergi með
sérinngangi auk gufubaðs
og geymslna. Verð 71 millj.

Mjög gott einbýlishús sem
er hæð og ris auk bílskúrs
á þessum góða stað í
Hafnarfirði. Á neðri hæð
eru stofa með útgengi á
verönd, eldhús með góðri
innréttingu, svefnherbergi
og baðherbergi. Í risi eru
sjónvarpshol með útgengi á
svalir auk þriggja svefnherbergja. Eignin er laus
nú þegar ekkert áhvílandi.
Verð 48,5 millj.

Vorum að fá einstaka eign
á frábærum stað í gamla
vesturbænum. Húsið sem
er parhús hefur fengið gott
viðhald og er í góðu ástandi.
Góð stofa með útgengi í
garð. Þrjú svefnherbergi eru
í húsinu. Lítið og snoturt
eldhús með góðri innréttingu. Flísalagt baðherbergi
með sturtu. Lítill kjallari er
undir húsinu með þvottahúsi
og geymslu.
Verð 42,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁN.
27. APRÍL MILLI
KL17.00-17.30

KLAPPARÁS - EINBÝLISHÚS

KJÓAHRAUN - EINBÝLISHÚS

MJÓAHLÍÐ - 4-5 HERBERGJA ÍBÚÐ

HÚ

Vorum að fá í sölu 186 fm
einbýlishús sem er hæð og
ris auk innbyggðs bílskúrs.
Á neðri hæð eru stofa, herbergi, eldhús, þvottahús og
baðherbergi. Í risi er sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi
og baðherbergi. Verönd er
við húsið. Eignin þarfnast
standsetnignar að innan
sem utan og er hún laus
nú þegar. Ekkert áhvílandi.
Verð 45,9 millj.

Gott 284 fm einbýlishús á
þremur hæðum með 30 fm
bílskúr. Eignin býður upp á
mikla möguleika til útleigu.
Í dag eru tvær íbúðir með
sérinngangi í húsinu, en
mögulegt er að útbúa aðra
42 fm einstaklingíbúð.
Glæsilegt útsýni er frá
húsinu. Verð 53,9 millj.

DRAFNARSTÍGUR - FRÁBÆR STAÐSETNING

IÐ
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Glæsileg 133,2 fm íbúð
ásamt stæði í bílageymslu.
Stórar stofur, Velbúið
baðherbergi og auka snyrting. Þrjú góð svefnherbergi.
Eldhús með fínni innréttingu. Húsið var tekið í gegn
að utan 2014. Falleg íbúð
með góða staðsetningu
V.41,9 millj

ÁLFHOLT - EINBÝLISHÚS
Fallegt og mikið endurnýjað
190 fm timbur einbýlishús á
einni hæð með innyggðum
bílskúr. Fjögur svefnherbergi
og stór og björt stofa. Góðar
innréttingar. Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð á
undanförnum árum, þar á
meðal lóð og margt fl.
Verð 54 millj.

OP

OPIÐ HÚS ÞRI. 28. APRÍL
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Mjög falleg 131 fm 4ra
herbergja íbúð á 3 hæð með
bílskúr. Þrjú svefnherbergi og björt stofa með
suðursvölum. Flísalagt
baðherbergi. Bílskúr er 22
fm. Falleg eign á eftirsóttum
stað, stutt í skóla og alla
almenna þjónustu.
Verð 36.9 millj.

NEÐSTALEITI 4 – GLÆSILEG 4RA HEBERGJA.

Mjög falleg og vel skipulögð
3ja herbergja íbúð á 3. hæð
með sérinngangi á þessum
góða stað í Hafnarfirði.
Stofa og borðstofa með
vestursvölum, frábært
útsýni. Tvö góð svefnherbergi með skápum.
Falleg innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi með
kari. Þvottahús innan íbúðar.
Verð 26,9 millj.

JÖTUNSALIR - LYFTUHÚS
Góð 73 fm 2ja herbergja
þjónustuíbúð á 4. hæð
í þessu fallega hús við
Vesturgötu 7 í Reykjavík.
Rúmgott svefnherbergi og
stór og björt stofa. Góðar
innréttingar. Sameign er
stór og er mikil þjónusta í
húsinu m.a. heilsugæsla og
margt fl. á vegum
Reykjavíkurborgar.
Laus strax,
Verð 24,9 millj.

Falleg 126 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi,
auk stæðis í bílageymslu.
Þrjú rúmgóð herbergi með
skápum. Björt stofa og
borðstofa með stórum
suðursvölum. Fallegar innréttingar. Þvottahús innan
íbúðar. Parket og flísar á
gólfum. Verð 38,5 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Stofnað

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

1983

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

Lækjarás - Garðabær - Einbýli

Jökulhæð - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina.
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 47 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. Húsið er
samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem innan
frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni.
Verð 99 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41
fm. Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi Verð 52,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar.
Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í
Garðabæ. . Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.
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Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Einbýli

Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús

Gauksás - Hafnarfjörður - Glæsilegt einbýli

Boðahlein við Hrafnistu

Hraunhamar kynnir glæsilegt hús á frábærum stað, 5 rúmgóð
svefnherbergi. Aðgengi að húsinu er frá Langeyrarvegi og Krosseyrarvegi.Húsið er úr timbri, hæð og ris, en á steyptum kjallara,
alls 194,7 fm. Róleg og góð staðsetning í Vesturbæ Hafnarfjarðar.
Hraunlóð. Útsýni m.a. út á sjó. Verð 55,9 millj.

Fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3 fm. auk 24 fm. stæði
í bílahúsi samtals 206,3 fm. Góður sérgarður og hellulögð verönd.
Mjög flottur sameiginlegur garður. Gott stæði í bílastæðahúsi.
Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og járn
á þaki.

Hraunhamar kynnir: nýkomið í einkasölu, glæsilegt tvílyft einbýli
með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 286,4 fermetrar á
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. Eignin er glæsilega innréttuð
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Glæsilegur garður með
heitum potti. Frábært útsýni. Mjög góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Verð 79 millj.

Nýkomið sérlega fallegt endaraðhús við Hrafnistu í Hafnarfirði
ætlað 60 ára og eldri. Húsið er 85 fm. með einu góðu svefnherbergi
og mjög stórum góðum stofum.Sólskáli. Suðurlóð með útsýni. Góð
eign. Verð 31,3 millj.

Kóngsbakki – Reykjavík - 4ra herbergja.

Furuás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli

Furuás - Hafnarfjörður - Raðhús

Skógarás - Einbýli - Hafnarfjörður

Nýkomin í sölu mjög 97,2 fm. 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
gang, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús. Verð 25,9 millj.

Sérlega fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta útsýnisstað í
Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Húsið er 311 fm. með bílskúr sem er
51,8 fm. Á jarðhæð er búið að útbúa fallega tveggja herberb íbúð
með sérinngangi. Á efri hæð eru 3 svefnherb. björt stofa og eldhus
og fl.Allt frágengið að innan.

Nýkomin glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga.
Mjög fallegt útsýni. Húsið afhendist fullbúið að innan án gólfefna.
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 59 millj.

Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr
samtals 301,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Halegon lýsing, hiti í gólfum. Róleg og einstök staðsetning í Áslandshverfinu.
Útsýni. Verð 79,6 millj.

Ölduslóð - Hafnarfjörður
Einbýli m. aukaíbúð

Berjavellir 1 - Hafnarfjörður - 3ja herbergja

Eskivellir 9b - Hafnarfjörður - 4ra

Skipalón 20 - Hafnarfjörður - Glæsileg

Glæsileg 107,6 fm. 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar með
granít borðplötu í eldhúsi. Mjög gott skipulag með stórum stofum
og rúmgóðum herbergjum. Stór afgirt verönd út af stofu til vesturs.
Mjög góð sameign með sérgeymslu og stæði í bílakjallara.
Verð 31,9 millj..

Sérlega skemmtileg 122,7 fm. 4 herberja endaíbúð á 1.hæð með
sérinngangi og stæði í bílakjallara. Vandaðar innréttingar. 3 góð
svefnherbergi. Góðar stofur. Stór afgirt verönd til suðurs.Barnvænt
umhverfi. Skóli í næsta nágrenni.
Verð 34,9 millj.

Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar, tvö baðherbergi, fataherbergi
og góð herbergi. Óvenju stórar og góðar stofur. Tvennar svalir.
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni.
Verð 53,5 millj.

Reykjavíkurvegur 52a - Hafnarfjörður - 3ja

Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse

Hraunhamar kynnir stórglæsilega endurnýjuð 110 fm. 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð við Reykjavíkurveg 52a íbúð 202.Glæsilegt eldhús
með eyju. Góð stofa og borðstofa. 2 góð svefnherbergi. Yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á gólfum. Stæði í bílageymslu.
Verð 36,5 millj.

Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð á efstu hæð, penthouse.
Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm.. Að auki fylgir
stæði í bílahúsi. Parket á gólfum og dúkur á gólfum.. Stórkostlegt
útsýni yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl.
Verð 31,9 millj.

Hraunhamar kynnir glæsilegt virðulegt steinhús þrílyft samtals
251,5 fm. á útsýnisstað. Mikið endurnýjað hús á sl. 10-15 árum m.a.
þak rafmagn. hitalagnir, gluggar, gler, hurðir, eldhús, baðherbergi
ofl. Bílskúrsréttur. Verð 64,9 millj.
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Lækjargata - Hafnarfjörður
Glæsileg 2ja herb.

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður
60 ára og eldri

Nýkomin í einkasölu stórglæsileg arkitekta hönnuð 75 fm. 2ja
herbergja íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhús á þesum einstaka stað
við tjörnina. Allar innréttingar sérsmíðaðar á afar vandaðan máta.
Allt fyrsta flokks. Einstök eign. Laus fljótlega. Verð 28,9 millj.

Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu
vandaða fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar,
eikar parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega
rúmgóð og björt. Góð sameign.
Verð 34 millj. .

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

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

HJARÐARHAGI 38, 2. H.H.
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. APRÍL KL.17.30-18.00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Hjarðarhaga í Vesturbænum,
íbúðin er alls 87,9 fm. Tvær geymslur fylgja eigninni. Eignin er mikið endurnýjuð
að innan sem utan. Ásett verð 33,9 millj.

EINBÝLI VIÐ ELLIÐAÁRNAR
- HEIÐARBÆR 15 -

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

BORGIR fasteignasala kynna mjög gott vel staðsett einbýli á einni hæð.
Næst neðsta hús í lokuðum botnlanga alveg við Elliðaárnar og útivistarparadís.
Útsýni yfir ána og Elliðaárdalinn. Íbúðin er ca 136 fm og bílskúrinn ca 40 fm.
Húsið er í góðu viðhaldi. Stór ræktuð lóð. Geymsluloft í bílskúr.
Íbúðin er: Flísalagt anddyri með skápum og gestasnyrting þar innaf. Komið er inn
í hol sem opið er inn í bjartar og góðar parketlagðar stofur með ljósri viðarklæðningu í loftum. Rúmgott flísalagt eldhús og innaf því eru köld geymsla/búr og
þvottahús með útgengi á góða timburverönd í suður. Á svefnherbergisgangi er
gott hjónaherbergi og þrjú nokkuð rúmgóð barnaherbergi og baðherbergi.
Ásett verð er kr. 62,9 milj. Nánari upplýsingar gefur Ægir í síma 896-8030

MIÐLUN
FAS T E IGN IR

TIL SÖLU ER GISTIHEIMILIÐ AKURINN
Brekkugötu 27 A. Akureyri, einkar glæsilegt og virðulegt 414,3 fm hús
við Miðbæ Akureyrar. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðustu ár.
Eignin selst með öllu innbúi og rekstri. Nánari upplýsingar hjá Miðlun
fasteignum í síma 412-1600 eða midlun@midlunfasteignir.is

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík • Sími 588-2030
• Fax 588-2033 Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Arnar Tryggvason lögg. fasteignasali
WWW.MIDLUNFASTEIGNIR.IS SÍMI 412-1600

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

VANTAR
ALLAR
GERÐIR
EIGNA
Á SKRÁ.
ÞÚ
BORGAR
EKKERT
EF VIÐ
SELJUM
EKKI.
ÞÚ BORGAR
EKKERT
VIÐ SELJUM
EKKI.
HRINGDU
NÚNA
OGEFKYNNTU
ÞÉR
MÁLIÐ.
Karl Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 896 1188

533-1616

HRINGDU
NÚNA
KYNNTU ÞÉR891
MÁLIÐ.
Sími 533
1616OG
• Þjónustusími
9916

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Rúnar S. Gíslason hdl

Ágúst Valsson, sölufulltrúi

Snorri Sigurfinnsson, löggiltur fasteignasali

F RU M - www.frum .i s

ÓSKA EFTIR EINBÝLI
Í HAFNARFIRÐI
Er með kaupanda á einbýli í
Setberginu í Hafnarfirði.
Högnastígur 4 - 845 Flúðir

Sumarhús - Fljótshlíð

Hvammabraut 8 - Hafnarfjörður

Íbúðarhús / Sumarhús 248 fm einbýlishús með
aukaíbúð á útsýnislóð á Flúðum. Í aðalíbúð hússins
eru fjögur herb. Stór stofa með arni, rúmgott eldhús,
baðherb og þvottahús og bílskúr. Í aukaíbúð er herb.,
stofa, eldhús og baðherb. Leigutekjur. Skipti á eign á
höfuðborgarsvæðinu koma til greina.
Ásett verð 36,7 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson lögg.fast.sali
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Í landi Torfastaða. Sumarhúsið er 51,8 fm að stærð.
Eitt herb. og svefnlofti. Eldhús með viðarklæddum eldhúsinnr. Þvottahús og geymsla í sama rými. Rúmgóð
stofa, baðherbergi með sturtuklefa. Húsið stendur á
1,38 hektara eignarlóð. Frá lóðinni er einstakt útsýni
til Eyjafjalla- og Mýrdalsjökuls, Vestmannaeyja og Þríhyrnings. Tumastaðaskógur í gögnufæri. Verð 14,5 millj.
Uppl. veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Snyrtileg 65,4 fm íbúð með sólpalli. Eitt svefnherbergi
með stórum fataskáp. Parket á gólfi, hvít eldhúsinnrétting, flísalagt baðherbergi. Gengið út á pall frá
stofu.
Stutt er í alla þjónustu og skóla.
ÍBÚÐIN ER TIL AFHENDINGA STRAX!
Verð 18,9 millj.
Uppl. veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Eignin má kosta
allt að 80 millj.
Uppl. veitir Ágúst
í síma 611 6660 og
gusti@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær s Ögurhvarfi 6 s 203 Kópavogur s Sími 512 3400 s Fax 517 6345 s www.fasteignasalan.is

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!
2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af GMC, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

LÆGRI SÖLULAUN 2,9%
SKODA Superb Stw 4x4 Dísel
170 hö Nýskr 5.2014, ekinn 42þ.
km, Sjálfskiptur. Verð 5.500þ Sjá
rnr.100497.

FLOTTUR / DIESEL !

SUBARU Forester. Árgerð 2007, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.790.000. Rnr.991235.

BMW 520 Steptronic DIESEL 10/2012
mód 2013 ek 68 þ.km Comfort
leðursæti Lúga ofl Verð nú 6.5 mil !!!
Skipti möguleg

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15
http://www.isband.is

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.

Sendibílar
Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

LÆGRI SÖLULAUN 2,9%
HYUNDAI Santa Fe III Crdi. 6.2013,
ekinn 59 þ.km, Dísel, Sjálfskiptur, krókur,
leður ofl. Verð 6.390þ Sjá rnr.100511.

MERCEDES-BENZ ML 350 4matic.
Árgerð 2008, ekinn 49 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.950.000.
Rnr.240718.

Jaguar XF, 3/2014, ek 13þkm, dísel 200
hö, 8 þrepa sjsk, bíll með öllu, Stór
glæsilegur bill, er á staðnum, verð
8950 þús - raðnr 151816

LÆGRI SÖLULAUN 2,9%
Hyundai Starex Grand 8 manna
Dísel dti. 7.2010, ekinn 125 Þ.km,
Sjálfskiptur, loftkæling, ofl. Verð
3.500þ Sjá rnr.100394.

Kia cee‘d EX 1.6 sw. Árgerð 2014,
ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
3.990.000. Rnr.250037. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð
2015. Erum að fá nokkra á lager.
Takmarkað upplag. Verð aðeins
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá
nánar á www.stora.is.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Reiðhjól

Bílar til sölu

LÆGRI SÖLULAUN 2,9%
BÍLL DAGSINS !!!
TOYOTA Land cruiser 200 vx „35”.
Árgerð 2008, ekinn 110 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Bíllinn er á staðnum. Verð
9.850.000. Rnr.114304.

Hyundai i30 Classic Árgerð 05/2014.
Ekinn 31þ.km. Beinsk. 4 ár eftir
af ábyrgð. Er á staðnum. Verð
2.480.000kr staðgreitt. Raðnr 134695.
Sjá nánar á www.stora.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Toyota Land Cruiser 150VX. 2.2014,
Ekinn 8 Þ.km, Dísel, Leður, ofl. Verð
11.9 Raðnr 100265 Bílagallerí.is
Einnig 150GX á staðnum.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

BMW 3 318i. Árgerð 2013, ekinn
36 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.290.000. Rnr.991292.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

til sölu

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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Fellihýsi

Búslóðaflutningar

ÞJÓNUSTA

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

Pípulagnir

Húsaviðhald
Varalhluta og viðgerðaþjónusta.
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S.
5572040/8923429

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

Önnur þjónusta
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar,
einnig úrval af notuðum sláttuvélum.
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

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

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?

Bókhald

ÁRATUGA REYNSLA

Við bjóðum upp á eftirfarandi:

Tökum að okkur almennt viðhald og
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró
ehf. s. 780 3939

Götusópun
Gangstéttarsópun

Hreingerningar

Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum

Bílaþjónusta

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

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. 662
4010 www.vy.is

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða
- vélsópun - skilti www.verktak.is S:
5514000

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

Spádómar

KEYPT
& SELT

SKATTFRAMTAL 2015

Garðyrkja

Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 8971877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is

Viðgerðir
BÍLAVERKSTÆÐIÐ
SMÁPARTAR
Getum bætt við okkur nokkrum
kúnnum

Til sölu

Málarar

Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

ÞAK OG HÚSAMÁLUN
Get bætt við mig verkum. Vönduð
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

STUBBASTANDAR STUBBAHÓLKAR
Bæði frístandandi og á vegg S:8422535

til sölu

Óskast keypt

SPÁSÍMINN 908 5666

Starfsmannaskápar

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

Rafvirkjun

Starfsmannaskápar breidd 25, 30 og 40 cm,
einfaldir, tvöfaldir eða fjórfaldir

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 - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

Starfsmannaskápar

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

Góð loftöndun í hverjum skáp

Lykill eða hengilás

Geymsluskápar

s. 552-4910.

Munaskápur

Sjónvarp
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

H:200 B:100 D:50

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Til bygginga

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

PSKG 1000
Mecalux munaskápur

PSKG 1000
Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Pöntunarsími: 535 1300

4159

SKG92

taktik/

Silverstone PSG80

14.4.14

H:200 B:100 D:50

Viðgerðir
ER SÍMINN BROTINN?
Gerum við iPhone, Samsung og
fleiri síma!
Móttaka hjá Tölvuvirkni,
Holtasmára 1 Tilboðsverð á
icephone.is

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.
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GEYMSLUR.COM

HEILSA

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS
Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

ATVINNA

Nudd
TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Atvinna í boði

Blaðberinn
bíður þín

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

K-BAR, ÞJÓNN,
AÐSTOÐARKOKKUR
óskum eftir þjónum í hlutastörf
og aðstoðar kokk í eldhúsi kvöld
og helgarvinnu.
Sendið umsókn á: kbar@kbar.is

HÚSNÆÐI

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Húsnæði í boði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

leiga@leiguherbergi.is

Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA - LEIGA
Herbergi og skrifstofur til leigu
í Auðbrekku, 13-350 fermetrar.
Hentar bæði sem skrifstofur og
fyrir ýmiskonar aðra starfssemi, t.d.
hönnuði og skapandi greinar. s 897
9743

Geymsluhúsnæði

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
duglegu starfsfólki í sumarvinnu,
æskilegt er að viðkomandi sé með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

TILKYNNINGAR

GEYMSLURTILLEIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur,
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð:
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað.
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2.
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

Einkamál
Skyndikynni, tilbreyting, ævintýri.
www.RaudaTorgid.is (Stefnumót)

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

ÍSLENDINGAR.EU
Nýr fjálslyndur íslenskur
samskiptavefur. Stefnumót, blogg,
1+1 live spjall, o.fl. Líttu við. www.
islendingar.eu

tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

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

Tangabryggja 18-22 og 24-26
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Bryggjuhverfis vegna lóðarinnar nr. 18-24 við Tangabryggju. Í breytingunni felst
m.a. að hluti lóðar númer 24-26 minnkar en lóð númer 18-22 stækkar og verður lóðin útbúin fyrir hjólaskýli og sorp
þess húss. Innan þeirrar lóðar má byggja skýli allt að 80 m2, þrjá metra á hæð. Breyting á húsi númer 18-22 felst í að
heimilt verður að fjölga íbúðum úr 22 til 25 í allt að 39 og settir verða skilmálar um samsetningu íbúðagerða. Nánar
um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15,
frá 27. apríl 2015 til og með 8. júní 2015. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir skipulag
í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis – og skipulagsviðs, b.t. skipulagsfulltrúa, eða á
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 8. júní 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar
athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 27. apríl 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

AUGLÝSING
Breyting á aðalskipulagi Sveitarfélagsins
Voga 2008-2028 og deiliskipulag,
vegna athafnasvæðis við Vogavík.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 25. mars
2015 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins
Voga 2008-2028. Tillagan var auglýst frá 26. janúar til og
með 9. mars 2015. Samhliða var auglýst tillaga að deiliskipulagi svæðisins. Engar athugasemdir voru gerðar við
tillögurnar og voru þær afgreiddar óbreyttar skv. auglýsingu. Tillögurnar hafa verið sendar Skipulagsstofnun til
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið
sér til skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Voga.
Vogum, 27. apríl 2015.
F.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
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KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. golf áhald, 4. tré, 5. skip, 7.
baknaga, 10. belja, 13. tilvist, 15. laut,
16. skjön, 19. tvö þúsund.
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7
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3

-7°
7

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Besta
Nei, nei,
kvikmynd í
nei! Það
heimi? Einfalt! eru margar
myndir sem
Snatch!
eru betri en
Snatch!

Stefnumótið
gekk vel þar til
hún byrjaði að
ljúga upp í opið
geðið á mér!

Gott þú slappst!
Þegar einhver bullar
svona mikið með
einfaldar staðreyndir þá veistu
aldrei hverju
þú átt
von á.

LAUSN

17

19

Akureyri

3°

LÁRÉTT
2. viðlag, 6. í röð, 8. kæla, 9. yfirbreiðsla, 11. fyrir hönd, 12. afdrep, 14.
tipl, 16. skóli, 17. útsæði, 18. angan,
20. persónufornafn, 21. þó.

11
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SKÁK

LÁRÉTT: 2. stef, 6. áb, 8. ísa, 9. lak,
11. pr, 12. skýli, 14. trítl, 16. ma, 17.
fræ, 18. ilm, 20. ég, 21. samt.

Í dag er útlit fyrir
svipað veður og
undanfarið, hvassa
norðanátt, jafnvel
storm austan til á
landinu og snarpar
vindhviður undir
Vatnajökli. Þá er áfram
útlit fyrir snjókomu og
skafrenning norðan
til og ekki að sjá að
hlýni nema syðst og
með austurströndinni.
Sunnanlands verður
bjartviðri, en stöku él
gætu fallið suðvestan
til, þar með talið á
höfuðborgarsvæðinu.

10

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. tí, 4. espitré, 5.
far, 7. baktala, 10. kýr, 13. líf, 15. lægð,
16. mis, 19. mm.

Mánudagur

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

Ég hata
vekjaraklukkuna
mína.

HM landsliða er í gangi í Armeníu.
Egyptinn Shamy Shoker (2.482)
átti mjög fallega vinningsleið gegn
Kínverjanum Yu Yangyi (2.724).
Hvítur á leik
Egyptinn lék 18. Bf7 og vann örugglega. Hins vegar hefði leikurinn 18.
Hf5!! gert út um skákina þegar í stað!
www.skak.is Hörðuvallaskóli Íslandsmeistari barnaskólasveita.

BARNALÁN

Ertu
vaknaður?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SUDOKU

Jæja, Þetta var nú Más - Ekki svo slæmt.

Más!

Einn
Tveir!
Einn
Tveir!
Einn
Tveir!
Oooooog
hvíla!

Núna erum við tilbúin að byrja æfinguna!
Ertu ekki
að grínast í
mér???

LÉTT
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla
út í reitina þannig að í
hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu
reita línu, bæði lárétt og
lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei
má tvítaka neina tölu í
röðinni.
Lausnin verður birt í
næsta tölublaði
Fréttablaðsins.
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Verzló og MS mættust
Í ÚRSLITUM MORFÍS
Verzlunarskóli Íslands fór með sigur af hólmi í úrslitaviðureign í Mælsku- og
rökræðukeppni framhaldsskóla á Íslandi í Háskólabíói á föstudag. Umræðuefnið
var lögleiðing fíkniefna. MS mælti með og Verzló á móti. Steinar Ingi Kolbeins,
stuðningsmaður Menntaskólans við Sund, hlaut titilinn ræðumaður Íslands.
MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND Lið

Menntaskólans við
Sund. Steinar Ingi
Kolbeins stuðningsmaður, Kristín
Lilja Sigurðardóttir
liðsstjóri, Sólrún
Freyja Sen meðmælandi og Sædís
Ýr Jónasdóttir
frummælandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VERZLUNARSKÓLI ÍSLANDS

Lið Verzlunarskóla
Íslands. Elín Harpa
Héðinsdóttir
stuðningsmaður,
Arnar Ingi Ingason
liðsstjóri, Kjartan
Þórisson meðmælandi og Bára
Lind Þórarinsdóttir
frummælandi.

Súpa með tómötum,
karrí, eplum og kjúklingi
Það er dásamlegt að bera fram súpu í upphaﬁ vikunnar og ekki verra að gæða sér á nýbökuðu brauði með.
300 g kjúklingabringur
1 laukur
1 epli
1 msk. karrí
2 dósir niðursoðnir tómatar
(samtals 800 g)
1 dl vatn
2 grænmetisteningar
2 ½ dl rjómi
smá sykur
salt og pipar

Skerið kjúklingabringurnar niður í litla
bita, fínhakkið laukinn og rífið eplið
niður. Steikið kjúklinginn, laukinn,
eplið og karrí í smjöri á pönnu þar til
allt er orðið mjúkt. Bætið tómötum,
vatni, grænmetisteningum og rjóma
saman við. Látið súpuna sjóða í fimm
mínútur eða þar til kjúklingurinn er
fulleldaður. Smakkið súpuna til með
smá sykri, salti og pipar.
Uppskrift er fengin af ljufmeti.com.

Ábyrgð fylgir!

Allt að 7 ára
ábyrgð fylgir
notuðum Kia*

Fjórhjóladrifnir með reynslu
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EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁRA

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

ÁBYRGÐ
Notaðir

44

Kia Sportage EX

Kia Sportage EX

Árgerð 2/2013, ekinn 47 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

Árgerð 2/2013, ekinn 33 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, beinskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 5,7 l/100 km.

4.790.000 kr.

4.790.000 kr.
ÁRA

ÁRA

*Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar

ÁBYRGÐ

ÁBYRGÐ

Notaðir

Kia Sportage EX
Árgerð 12/2013, ekinn 39 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

4.990.000 kr.
NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Bílaármögnun Landsbankans

Afborgun aðeins 44.900 kr. á mánuði m.v. 2.495.000 kr.
útborgun og 50% bílalán frá Landsbankanum í 72 mánuði.
9,0% vextir, 11,16% árleg hlutfallstala kostnaðar og lán
til 72 mánaða.

Notaðir

Kia Sportage EX

Kia Sportage EX

Árgerð 12/2013, ekinn 56 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

Árgerð 12/2013, ekinn 56 þús. km,
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn, eyðsla 6,9 l/100 km.

4.890.000 kr.

4.890.000 kr.

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartími:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16
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Vormorgunn í RVK
BAKÞANKAR
Berglindar
Pétursdóttur

É

g upplifði svo svakalega um daginn,
helstu upplifunarhönnuðir okkar
tíma hefðu orðið mjög ánægðir með
mig. Ég hafði nýlokið við að koma
syninum á leikskóla og gekk sem leið
lá í gegnum Hljómskálagarðinn. Það
var sól og smá kalt, besta veðrið,
hægt að vera í pels og með sólgleraugu. Algjört gelluveður.

EN sem sagt. Ég gekk sólarmegin, andaði djúpt að mér
svifryki og andakuski og tók
stór skref. Ég var ein í öllum
garðinum, hvergi túrista að
sjá, hvergi bugaður háskólanemi á ferð. Bara ég og nokkrir lúsugir fuglar.

ÞREYTTIR svanir hjúfruðu sig
saman í litla fiðraða hnúða á tjörn-

inni og ein kvakandi æsingsönd sigldi
með offorsi í átt að gegnsósa brauðmola, afgangs frá hveitifylleríi helgarinnar. Mikið er örugglega þreytandi að
vera svanur í þessari borg, hugsaði ég
þegar ég horfði á eftir sturlaðri öndinni
á eftir brauðmaukinu á bólakaf ofan
í slímugt vatnið. Endalaust áreiti frá
rugluðum öndum í leit að æti. En mikið
er fallegt hvernig svanirnir halda ró
sinni í sínu hnipri.

FLUGVÉL frá Flugfélagi Íslands kom
svífandi yfir tjörnina og flaug hægt yfir
höfuðið á mér. Mér fannst ég sjá glaða
farþega í gluggunum, þeir veifuðu mér
og flugmennirnir köstuðu karamellum
út um gluggann, þeir voru í svo góðu
skapi að þeir voru með opinn gluggann
og annan handlegginn á karminum. Ætluðu örugglega að stoppa vélina í lúgunni

á BSÍ og kaupa kók og lakkrísrör.

MÉR fannst ég renna saman við
Reykjavík og leið eins og allt sem ég
hugsaði væri ljóð. Flugvélin angraði
ekki fjaðurþúfurnar sem sváfu ennþá
vært. Skyldi þá aldrei reka í burtu þegar
þeir steinsofa svona á yfirborðinu? Þeim
virtist vera sama.

UM leið og ég steig út fyrir þessa litlu
paradís dró skýjabólstur fyrir sólu og
þar sem ég steig út í malbikaðan raunveruleikann sá ég anorakkklæddan
Þjóðverja berja fast á veggi á almenningssalerni í örvæntingu til að losa
þaðan ferðafélaga sinn úr prísund. Ég
hélt ró minni.
EINS og hálslangi rólyndissvanurinn
sem ég er.

Ég er ekki
einu sinni með
græna fingur,
held ég, ég hef
bara gaman af
þessu en ég hef
ekkert sérstakt
„touch“ á þessu.
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GLÆSILEGT SAFN Kaktusarnir sóma sér vel margir saman í hóp og hér má sjá hluta af kaktusum Þórðar, sem eru um hundrað talsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Á hundrað kaktusa en segist
ekki vera með græna ﬁngur
Þórður Magnússon á glæsilegt safn af kaktusum og hefur haft áhuga á þeim síðan hann var tvítugur.
Gyða Lóa
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is
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að vera með dagblöð sem þú vefur
utan um kaktusinn, nærð góðu taki
á honum og svo losar maður hann
úr pottinum,“ segir Þórður.
Önnur algeng mistök í kaktusarækt samkvæmt Þórði eru að færast of mikið í fang við umpottun
þeirra og planta þeim í of stóra
potta.
„Það hættulegasta sem þú gerir
við kaktusa er að setja þá í of stóran pott. Þannig að maður þarf
að gæta þess að setja þá í örlítið
stærri pott í hvert sinn sem maður
umpottar þeim.“
Þrátt fyrir að takast að halda
rúmlega hundrað kaktusum á lífi
vill Þórður ekki meina að hann sé
sérlega lunkinn við ræktun. „Ég er
ekki einu sinni með græna fingur
held ég, ég hef bara gaman af þessu
en ég hef ekkert sérstakt „touch“
á þessu.“
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ÞURFA SÓL Þórður er hér með einn af
sínum uppáhaldskaktusum en hann á
talsvert fleiri, eða um það bil hundrað.
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Tónlistarmaðurinn Þórður Magnússon á myndarlegt safn af kaktusum og er áhugamaður um þessa
tilteknu tegund pottaplantna.
„Ég hef verið alveg forfallinn
kaktusaáhugamaður frá því ég var
19 til 20 ára gamall, þá kom ég mér
upp ansi góðu safni og var með
góða aðstöðu, stóran suðurglugga,“
segir hann en á þeim tíma átti hann
rúmlega þrjúhundruð stykki en gaf
þá til Garðyrkjuskólans í Hveragerði þegar hann flutti utan í nám.
Það liggur í eðli safna að við þau
er sífellt hægt að bæta og þegar
Þórður er spurður að því hverjar
uppáhaldskaktusategundir hans
séu svarar hann hlæjandi að þær

séu að sjálfsögðu þær sem hann
eigi ekki.
Kaktusar eru meðal þeirra
pottaplantna sem krefjast hvað
minnstrar umhirðu og því segir
Þórður áhugamál sitt ekki sérlega
tímafrekt. „Þetta er ekki áhugamál
sem tekur neinn rosalegan tíma,
þetta er ekkert eins og að eiga hund
eða eitthvað,“ segir hann hress.
Kaktusarnir krefjast þó að sjálfsögðu umhirðu upp að einhverju
marki, þá þarf að vökva og þeim
þarf að umpotta.
„Á sumrin þarf maður að vökva
þá svona tvisvar í viku og svo þarf
maður að taka svona einn heilan
vinnudag á ári í að umpotta.“
Þeir sem gert hafa tilraun til
þess að umpotta kaktusum vita
að það getur verið áhættusamt
verk enda óþægilegt að stinga sig
á kaktusanálum. „Aðaltrikkið er
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./
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Save the Children á Íslandi
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Mikið úrval af stuðningshlífum frá Sporlastic.
Vandaðar vörur á góðu verði.
Sporlastic vörurnar fást einnig í ýmsum apótekum.
GOTT SAMSTARF Carly Rae og Tom Hanks í góðum gír við upptökur á myndbandi

við lagið I Really Like You. Það er greinilega nóg um að vera hjá kanadísku söngkonunni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þrælgaman að fá að
leikstýra Tom Hanks

Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
HÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%lll#[Vhijh#^h

Carly Rae var ekkert stressuð yﬁr að leikstýra Tom
Hanks í tónlistarmyndbandi við lagið I Really Like You.
Kanadíska söngkonan Carly Rae
Jepsen er sjálfsagt best þekkt fyrir
lagið Call Me Maybe sem kom út
árið 2012 og átti talsverðum vinsældum að fagna.
Nú hefur hún sent frá sér nýtt
lag sem ber nafnið I Really Like
You og er leikarinn Tom Hanks í
einu hlutverkanna í myndbandi
við lagið en Jepsen sagði í viðtali
við People Magazine á dögunum
að það hefði verið frábært að leikstýra Hanks.
Söngkonan sagði að hún hefði

ekki hræðst að leikstýra Hanks
þrátt fyrir gríðarmikla reynslu leikarans sem leikið hefur í fjölmörgum
kvikmyndum á ferlinum og meðal
annars unnið til Óskarsverðlauna.
Jespen er oft á tíðum borin
saman við söngkonuna Carly
Simon og segir það mikið hrós, í
viðtalinu við People sagðist hún
hafa spjallað við Simon nokkrum
sinnum símleiðis og það gæti vel
verið að þær væru að plana eitthvað óvænt fyrir aðdáendur seinna
á árinu.

KYNNINGARFUNDUR
UM MEISTARANÁM
Í VERKFRÆÐI
28. apríl kl. 12-13 í stofu M215
Skráning á almarb@ru.is
• Byggingaverkfræði
• Fjármálaverkfræði
• Heilbrigðisverkfræði
• Orkuverkfræði (Íslenski orkuháskólinn)
• Rafmagnsverkfræði
• Rekstrarverkfræði
• Vélaverkfræði

HVERGI BANGIN Kate Winslet leikur garðyrkjumann í myndinni A Little Chaos.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kate Winslet var
hrædd við Rickman
Leikkonan var dauðhrædd við Alan Rickman þegar
hún starfaði fyrst með honum fyrir tuttugu árum.
Leikkonan Kate Winslet fer með
eitt af aðalhlutverkunum í myndinni A Litle Chaos sem er leikstýrt
af Alan Rickman en hann fer einnig með eitt af aðalhlutverkum í
myndinni.
Margir muna sjálfsagt eftir
Rickman úr Harry Potter-myndunum en þar lék hann prófessor
Snape og var oft á tíðum ansi ógnvekjandi.
Winslet vann fyrst með Rickmann fyrir tuttugu árum við kvikmyndina Sense and Sensibility og

sagði í viðtali við OK! Magazine að
á þeim tíma hefði hún verið dauðhrædd við Rickman. Núna, tuttugu árum síðar, segir hún hann
hinn mesta herramann og að það
hafi verið virkilega ánægjulegt að
vinna með honum.
Winslet leikur garðyrkjumann í
myndinni og í einu atriði myndarinnar dettur persóna hennar ofan
í kalt vatn. Leikkonan sagði að hún
væri ýmsu vön eftir Titanic og að
það hefði verið lítið mál að láta sig
gossa ofan í ískalt vatnið.

„Í náminu hef ég unnið verkefni fyrir ýmis fyrirtæki.
Ég tók þátt í að endurnýja verkferla innan Áltaks ehf.,
greindi þróun birgðahalds- og flutningskostnaðar fyrir
Haugen Gruppen ehf., gerði drög að gæðastefnu fyrir
Tollstjóra, greindi mögulegar aðgerðir í tekjustýringu
fyrir Súfistann ehf. og gerði biðraðalíkan fyrir Icelandair
þar sem unnið var að því að greina hagkvæmustu
nýtingu sjálfsafgreiðslukassa við innritun.
Í framtíðinni myndi ég helst vilja starfa við
einhverskonar aðgerðarannsóknir auk þess sem
birgðastýring heillar og flest allt sem viðkemur
birgðahaldi.“

Þórey Friðrikka Guðmundsdóttir
Meistaranemi rekstrarverkfræði

FASTUS_H_28.04.15

Íþróttastuðningshlífar
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Hefst 3. maí

1. SÆTI
2. SÆTI
3. SÆTI
4. SÆTI
5. SÆTI
6. Valur

?
?
?
?
?

7. Víkingur
8. Keflavík
9. Fjölnir
10. ÍA
11. ÍBV
12. Leiknir

VALUR HAFNAR
Í 6. SÆTI
Síðustu ár hafa verið nokkuð flöt
á Hlíðarenda og liðið ekki komist
í Evrópukeppni síðan það varð
Íslandsmeistari árið 2007. Ólafur
Jóhannesson er tekinn við liðinu
en hefur gefið út að liðið sé
ekki nógu gott til að berjast um
Evrópusæti. Honum til aðstoðar er
Sigurbjörn Hreiðarsson. Valsliðið
varð Reykjavíkurmeistari og og
hefur spilað ágætlega í vetur.

➜ Lykilmaðurinn í sumar

➜ Binni bjartsýni

➜ Nýju andlitin

Framherjinn Patrick Pedersen er
mikill markaskorari og nían sem
Valur er búinn að leita að í mörg ár.
Hann meiddist illa í fyrra en skoraði
fimm mörk í níu leikjum og hefur
sýnt á undirbúningstímabilinu
hversu hæfileikaríkur hann er.
Haldist Patrick heill mun hann vafalítið raða inn mörkum og það er eitthvað
sem Valur þarf á að halda.
Fljótur framherji, virkilega markheppinn og klárar færin vel. Getur einnig
skorað fyrir utan teig.

Bíða eftir að springa út
Ef Pedersen helst heill verður
hann markakóngur deildarinnar.
Við erum komnir með alvöru
markvörð og spennandi leikmenn sem geta sprungið út.

Andri Adolphsson ÍA
Baldvin Sturluson Stjarnan
Hilmar Þ. Hilmarss. Stjarnan
Ingvar Þór Kale Víkingur
Orri S. Ómarsson AGF
Tómas Ó. Garðarss. Breiðabl.

➜ Siggi svartsýni

Fylgstu með þessum

Búinn að gefast upp
Þjálfarinn er búinn að gefast upp
fyrir mót og segir liðið ekki nógu
gott til að taka þátt í Evrópubaráttunni. Ekki góð skilaboð.

Orri Sigurður Ómarsson
Varnarmaður sem á 57 leiki að
baki með yngri landsliðunum.
Hægri bakvörður sem mun
spila sem miðvörður í Valsliðinu í sumar.

EINKUNNASPJALDIÐ VÖRNIN ★★★★★ SÓKNIN ★★★★★ ÞJÁLFARINN ★★★★★ BREIDDIN ★★★★★ LIÐSSTYRKURINN ★★★★★ HEFÐIN ★★★★★
Gengið síðustu sex tímabil | 2009 8. sæti | 2010 7. sæti | 2011 5. sæti | 2012 8. sæti | 2013 5. sæti | 2014 5. sæti ● Íslandsmeistari 20 (síðast 2007) ● Bikarmeistari 9 (síðast 2005)

Síðustu skreﬁn á parketinu
Hildur Sigurðardóttir getur orðið Íslandsmeistari í ﬁmmta sinn í kvöld þegar Snæfell tekur á móti Keﬂavík í
þriðja leik lokaúrslita Dominos-deildar kvenna. Hún reiknar með að leggja skóna á hilluna eftir tímabilið.
KÖRFUBOLTI Snæfell getur orðið

FRÁBÆR Brynjar Þór Björnsson fór á
kostum í gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KR komið í 2-1
KÖRFUBOLTI KR getur tryggt sér

Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta annað árið í röð á Sauðárkróki á miðvikudagskvöldið, en
liðið tók 2-1 forystu í rimmunni
gegn Tindastóli með 104-91 sigri
á heimavelli í gærkvöldi.
KR var betri aðilinn allan
tímann og náði mest 28 stiga forskoti. Michael Craion var stigahæstur KR með 29 stig og 13
fráköst en Brynjar Þór Björnsson
skoraði 26 stig. Darrel Lewis og
Helgi Freyr Margeirsson skoruðu
19 stig fyrir Tindastól.
- tom
DOMINOS-DEILD KARLA
LOKAÚRSLIT, LEIKUR 3
KR - TINDASTÓLL

104-91

KR: Michael Craion 29/13 fráköst, Brynjar Þór
Björnsson 26, Pavel Ermolinskij 15/7fráköst/6
stoðsendingar, Helgi Már Magnússon 15/8 stoðsendingar, Darri Hilmarsson 8, Þórir Guðmundur
Þorbjarnarson 6, Björn Kristjánsson 5.
Tindastóll: Darrel Lewis 19/4 fráköst, Helgi Freyr
Margeirsson 19/4 fráköst, Pétur Rúnar Birgisson
11/5 fráköst/10 stoðsendingar, Darrell Flake 9,
Svavar Atli Birgisson 6, Sigurður Páll Stefánsson 6,
Viðar Ari Jónsson 2.

Íslandsmeistari í körfubolta
kvenna í kvöld annað árið í röð, en
liðið tekur á móti Keflavík í Stykkishólmi og er 2-0 yfir í lokaúrslitunum. Aðeins einu sinni í 22 ára
sögu úrslitakeppni kvenna hefur
lið komið til baka eftir að lenda
2-0 undir og unnið, 3-2.
Það var árið 2002 þegar KR
lagði ÍS í oddaleik í íþróttahúsi
Kennaraháskólans. Tveir leikmenn Snæfells; Alda Leif Jónsdóttir og fyrirliðinn Hildur Sigurðardóttir, hvor í sínu liðinu. Alda
þurfti að játa sig sigraða en Hildur
skoraði þrettán stig í oddaleiknum
og fagnaði Íslandsmeistaratitlinum annað árið í röð með KR.
„Ég man ekki svona langt aftur.
Ég er ekkert að spá í þetta,“ segir
Hildur hlæjandi við Fréttablaðið.
Þessi magnaði leikstjórnandi
bætti þriðja Íslandsmeistaratitlinum í sarpinn með KR 2010 og þeim
fjórða með Snæfelli í fyrra. Hún
og stöllur hennar í Snæfellsliðinu
ætla sér að verja titilinn.
Ekki búið
„Við erum vel stemmdar fyrir
þetta verkefni á morgun [í kvöld],“
segir Hildur. „Við tókum fína
æfingum og ætlum svo að hittast í
kvöld [gærkvöld] og borða saman.
Gera eitthvað skemmtilegt.“

Snæfell vann fyrsta leikinn í
Hólminum með einu stigi og leik
tvö með níu stigum á föstudagskvöldið.
„Við erum ánægðar með þessa
tvo sigra en þetta er ekkert búið þó
við séum 2-0 yfir. Við erum búnar
að fara yfir það sem þarf að laga
sem er varnarleikurinn. Þær eru
að skora of mikið á okkur,“ segir
Hildur, en í báðum leikjunum náði
Snæfell miklu forskoti.
„Fyrsti leikurinn hér heima var
mjög sveiflukenndur eins og leikur tvö. Við náðum miklu forskoti
en misstum það niður. Við verðum
bara að halda áfram þó þær komi
með áhlaup. Við getum ekki ætlað
að svara með tíu stigum í hverri
sókn. Við verðum að halda yfirvegun,“ segir Hildur.
TAKK FYRIR MIG! Hildur Sigurðardóttir getur kvatt sem meistari.

Skórnir á hilluna
Hildur hefur verið lengi að og
unnið marga titla, en nú fara
skórnir að öllum líkindum á hilluna frægu.
„Ég reikna með því að þetta
verði síðustu leikirnir mínir. Ég
er búin að hugsa þetta mikið en þó
líkaminn sé í ágætisstandi og mér
gangi vel er kominn tími á að gera
eitthvað annað,“ segir Hildur.
Lyfti hún Íslandsbikarnum
annað árið í röð sem fyrirliði Snæfells verður það því líklega kveðju-

stund hjá henni sem leikmaður.
Stór stund fyrir hana og íslenskan
kvennakörfubolta.
„Það er allavega stefnan, en ég
hef svo sem aldrei tekið mér meira
en vikupásu þannig ég veit ekkert
hvernig ég verð án körfuboltans.
Mér finnst þetta komið gott. Þetta
er búinn að vera langur tími og ég
hef unnið mikið af titlum. Þetta
er bara ljómandi tími til að leggja
skóna á hilluna,“ segir Hildur Sigurðardóttir.
tomas@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STÓRU TITLARNIR HJÁ
HILDI
SIGURÐARDÓTTUR
ÍSLANDSMEISTARI 4 SINNUM
KR 2001, 2002 og 2010.
Snæfell 2014.
BIKARMEISTARI 3 SINNUM
KR 2001, 2002 og 2009.

Eitt glas af Fjörmjólk inniheldur
Miðað er við 2 dl (200 g)

Orka 78 hitaeiningar

Einstaklega próteinrík og
inniheldur fjölda nauðsynlegra
næringarefna.

Prótein 8,8 g

Til að byggja upp vöðva og öðlast kraft

Kolvetni 9,4 g

Til að veita líkamanum orku

Fita 0,6 g

Flytur með sér A- og D-vítamín

Kalk 282 mg

Fyrir sterk bein, hvítar tennur og
fallegra bros

D-vítamín 0,8 μg

Til að líkaminn geti nýtt sér kalkið

A-vítamín 90 μg

Fyrir húðina, augun og sjónina

B2-vítamín 0,3 mg

Fyrir efnaskipti líkamans

Fosfór 196 mg

Fyrir sterk bein

Joð 22 μg

Fyrir efnaskipti og orkujafnvægi

B12-vítamín 0,84 μg

Fyrir alla frumustarfsemi

| SPORT |

MÁNUDAGUR 27. apríl 2015

19

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SOUTHAMPTON - TOTTENHAM

2-2

1-0 Graziano Pellé (29.), 1-1 Erik Lamela (43.), 2-1
Graziano Pellé (65.), 2-2 Nacer Chadli (70.).

BURNLEY - LEICESTER

0-1

0-1 Michael Duff (61., sm).

NEWCASTLE - SWANSEA

2-3

SIGURKOSS Gunnar Þórsson kyssir
hetjuna Árna Braga.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1-0 Ayoze Pérez (20.), 1-1 Nelson Oliveira (45.),
1-2 Gylfi Þór Sigurðsson (49.), 1-3 Jack Cork (71.),
2-3 Siem de Jong (87.).

QPR - WEST HAM

0-0

STOKE - SUNDERLAND

1-1

Afturelding í
lokaúrslitin

0-1 Connor Wickham (2.), 1-1 Charlie Adam (27.).

MAN. CITY - WEST HAM

HANDBOLTI Afturelding komst

2-0

Landsliðsmarkvörðurinn Guðbjörg Gunnarsdóttir hefur haldið hreinu í fyrstu
fjórum leikjum Lilleström, en næst mætir liðið Avaldsnes í Íslendingaslag.

í lokaúrslit Olís-deildar karla í
handbolta í gærkvöldi eftir hreint
lygilegan sigur á ÍR í oddaleik.
Mosfellingar voru fjórum
mörkum undir, 24-20, þegar fjórar mínútur voru eftir en skoruðu
fjögur síðustu mörkin í venjulegum leiktíma og tryggðu sér framlengingu. Í framlengingunni var
Árni Bragi Eyjólfsson hetjan rétt
eins og undir lok venjulegs leiktíma. UMFA mætir Haukum. - tom

FÓTBOLTI „Það bjuggust allir við

OLÍSDEILD KARLA

1-0 James Collins (18. sm), 2-0 Sergio Agüero
(36.).

WEST BROM - LIVERPOOL

0-0

MAN. CITY - ASTON VILLA

3-2

LOKAÐ OG LÆST Guðbjörg Gunnarsdóttir er ekki enn búin að fá á sig mark í norsku úrvalsdeildinni.
1-0 Sergio Agüero (4.), 2-0 Aleksandar Kolarov
(66.), 2-1 Tom Cleverley (68.), 2-2 Carlos Sánchez
(85.), 3-2 Fernandinho (89.)

EVERTON - MAN. UTD

3-0

1-0 James McCarthy (5.), 2-0 John Stones (35.),
3-0 Kevin Mirallas (74.).

ARSENAL - CHELSEA

0-0

STAÐAN
Chelsea
Man. City
Arsenal
Man. Utd
Liverpool
Tottenham
Southampton
Swansea
Stoke
West Ham
C. Palace
Everton
WBA
Newcastle
Aston Villa
Hull
Leicester
Sunderland
QPR
Burnley

33
34
33
33
33
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
33
33
33
34
34

23
20
20
19
17
17
17
14
13
11
11
10
9
9
8
7
8
5
7
5

8
7
7
8
7
7
6
8
8
11
9
11
10
8
8
10
7
15
6
11

2
7
6
6
9
10
11
12
13
12
14
12
15
17
18
16
18
13
21
18

65:26
70:36
63:32
59:31
47:36
55:49
47:26
41:44
39:42
42:42
42:47
41:43
32:46
36:57
26:48
31:45
35:51
26:49
38:59
26:52

77
67
67
65
58
58
57
50
47
44
42
41
37
35
32
31
31
30
27
26

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Fríða verður ekki fyrst
því að sóknarleikurinn yrði okkar
aðalsmerki,“ segir Guðbjörg
Gunnarsdóttir, landsliðsmarkvörður í fótbolta, við Fréttablaðið, um lið sitt Lilleström í norsku
úrvalsdeildinni í fótbolta. Sóknarleikurinn hefur aðeins „brugðist“, en liðið er bara búið að skora
fimm mörk í fyrstu fjórum leikjunum.
Það kemur þó ekki að sök því
Guðbjörg er búin að halda hreinu
í öllum leikjunum fjórum og eru
meistararnir því með fullt hús
stiga á toppi deildarinnar.
„Við erum meira með boltann
í öllum leikjunum en náum ekki
að skora nóg. En eitt mark er nóg

á meðan við fáum ekki á okkur
mark,“ segir Guðbjörg.
Hún kom á miðju sumri til Lilleström í fyrra en komst aldrei í byrjunarliðið. „Ég fór í aðgerð á hné og
var ekki leikfær fyrr en í byrjun
október. Þá voru svo fáir leikir
eftir að það var engin ástæða til að
skipta út markverðinum. En það
var ógeðslega svekkjandi að fá ekki
að spila,“ segir Guðbjörg.
Einn af landsliðsmarkvörðum
Noregs stóð vaktina í marki LSK
í fyrra en sá missti byrjunarliðssætið til Guðbjargar í vetur.
„Ég er í bullandi samkeppni við
þessa norsku sem er í baráttunni
um að komast með Noregi á HM.
Ég er búin að spila alla leikina frá

og með mars og hlýt nú að vera
langt komin með að tryggja mér
byrjunarliðssætið endanlega eftir
að hafa haldið hreinu í fyrstu fjórum leikjunum,“ segir Guðbjörg.
Næsti leikur LSK er Íslendingaslagur á móti Avaldsnes þar sem
markavélin Hólmfríður Magnúsdóttir er á mála.
„Hún verður ekki sú fyrsta sem
skorar hjá mér. Það er alveg klárt.
Hún sagði á Facebook að hún ætlaði að „klobba“ mig. Hún getur
náttúrlega gleymt því,“ segir Guðbjörg sem nýtur lífins hjá Lilleström enda dálkurinn yfir mörk
fengin á sig fastur í núlli. „Það er
gott fyrir egóið en maður verður
bara að halda áfram.“ tomas@365.is

UNDANÚRSLIT, ODDALEIKUR
AFTURELDING - ÍR

30-29 (E. FRAML)

Afturelding - Mörk (skot): Pétur Júníusson 9
(10), Örn Ingi Bjarkason 9/1 (13/3), Árni Bragi
Eyjólfsson 4 (7), Gunnar Þórsson 3/2 (4/2), Birkir
Benediktsson 2 (6), Ágúst Birgisson 1 (1), Elvar
Ásgeirsson 1 (5), Jóhann Jóhannsson 1 (6), Böðvar
Páll Ásgeirsson (4),
Varin skot: Davíð Hlíðdal Svansson 21 (49/6,
43%), Pálmar Pétursson (1/1, 0%),
Utan vallar: 6 mínútur.
ÍR - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 9/7 (10/7),
Jón Heiðar Gunnarsson 6 (7), Arnar Birkir Hálfdánsson 5 (16), Bjarni Fritzson 4 (4), Björgvin
Hólmgeirsson 3 (11), Davíð Georgsson 2 (7),
Brynjar Valgeir Steinarsson (1),
Varin skot: Svavar Már Ólafsson 13 (32/2, 41%),
Arnór Freyr Stefánsson 8/1 (19/2, 42%),
Utan vallar: 6 mínútur.

HLAUPTU
AF STAÐ!
Glæsilegt úrval af hlaupafatnaði
og hlaupaskóm á frábæru verði

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

10.990

Ný sending
af ASICS
hlaupaskóm

31.990
13.990
6.990
NIKE MILER LS TOP
Dri Fit langermabolur sem hentar í alhliða líkamsrækt. Litir: Svartur, bleikur, blár. Stærðir: XS-XL.

NIKE DF ESSENTIAL
Dri Fit hlaupabuxur með þröngu sniði og rennilás
að neðan. Litir: Svartar, svartar m/bleiku. Stærðir:
XS-XL.

UNDER ARMOUR LAUNCH JACKET
Léttur hlaupajakki. Litir: Grár, gulur.
Stærðir: S-XXL.

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

ASICS KAYANO 21
Innanfótarstyrktir hlaupaskór með dempun í hæl og
tábergi. Dömu- og herrastærðir.
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DAGSKRÁ
STÖÐ 3

STÖÐ 2

| 20:25
BRESTIR
Tugir milljarða tapast á hverju ári með óprúttnum
athafnamönnum sem stunda kennitöluﬂakk og misnota
kerﬁð. Hvenær er gjaldþrot siðlaus glæpur og hvenær er
gjaldþrot ólán? Í þessum þætti Bresta rýnir Lóa Pind í þessa
meinsemd í íslensku viðskiptalíﬁ, kennitöluﬂakkið.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:55
BACKSTROM
Gamansamur sakamálaþáttur um lögreglumanninn
Everett Backstrom sem er
drykkfelldur og kaldhæðinn
en ótrúlega fær í sínu starﬁ.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.00 Wipeout

16.30 Séra Brown

08.05 The Middle

17.45 One Born Every Minute UK

17.20 Tré Fú Tom

08.30 2 Broke Girls

18.30 10 Items or Less

17.42 Um hvað snýst þetta allt?

08.50 Selfie

19.00 The Amazing Race

17.47 Loppulúði, hvar ertu?

09.15 Bold and the Beautiful

19.45 The Bill Engvall Show

18.00 Skúli skelfir

09.35 Doctors

20.05 Saving Grace

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 Heilsugengið

20.55 The Finder

18.25 Vísindahorn Ævars

10.40 Gatan mín

21.40 Vampire Diaries

18.35 Þú ert hér

11.00 Mistresses

22.25 Pretty little liars

19.00 Fréttir

11.45 Falcon Crest

23.05 The Amazing Race

19.25 Íþróttir

12.35 Nágrannar

23.50 The Bill Engvall Show

19.30 Veðurfréttir

13.00 Britain’s Got Talent

00.10 Saving Grace

19.35 Kastljós

13.45 Britain’s Got Talent

00.55 The Finder

20.05 Ráðgátan um Clark-bræður

14.50 ET Weekend

01.40 Vampire Diaries

15.40 Villingarnir

02.20 Pretty little liars

16.05 Tommi og Jenni

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.20 Bold and the Beautiful

Áhrifamikil bresk heimildarmynd um
Clark-bræðurna. Fyrstu 20 árin var ekkert athugavert við þá en þegar leið á þrítugsaldurinn varð veruleg afturför í andlegum þroska þeirra. Bræðurnir eru aftur
komnir í umsjá foreldra sinna, sem annast þá sem börn í líkömum fullorðinna
manna.

17.40 Nágrannar

20.55 Spilaborg

18.05 Simpson-fjölskyldan

21.45 Gunnel Carlson heimsækir

16.30 The Middle
16.55 Guys With Kids

18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.40 2 Broke Girls
20.00 The New Girl
20.30 Brestir
21.00 Backstrom Nýr gamansamur

sakamálaþáttur með Riann Wilson í
hlutverki lögreglumannsins Everetts
Backstrom sem er kærulaus, drykkfeldur
og kaldhæðinn en ótrúlega fær í starfi
sínu sem er að leysa erfið sakamál af
slíkri færni að það er nánast glæpsamlegt.
21.45 Game Of Thrones
22.50 Vice Ferskur fréttaþáttur frá HBO

þar sem rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum
hitamálum um víða veröld.
23.20 Daily Show: Global Edition
23.45 The Big Bang Theory
00.05 White Collar
00.50 A.D.. Kingdom and Empire

| 21:40
GAME OF THRONES
Fimmta þáttaröðin um hið
magnaða valdataﬂ og
blóðuga valdabaráttu sjö
konungsfjölskyldna í
Westeros.

| 22:40
VICE
Áhrifamiklir og ferskir
fréttaskýringaþættir frá HBO
þar sem fjallað er um málefni
líðandi stundar um heim
allan.

Ítalíu Hin sænska Gunnel Carlsson leitar uppi Svía sem hafa flutt til Ítalíu og
látið drauma sína rætast. Á þessum
draumaslóðum hafa þeir keypt gamlar
fasteignir og verja tímanum í að gera
þær upp í sól og blíðu.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

01.35 Gotham

07.00 Kalli á þakinu 07.22 Ljóti andarunginn
og ég 07.47 Víkingurinn Vic 08.00 Stumparnir
08.25 Ævintýri Tinna 08.47 Latibær 09.00
Könnuðurinn Dóra 09.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 09.45 Doddi litli og Eyrnastór 09.55
Sumardalsmyllan 10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins 10.45 Tom and Jerry
10.55 UKI 11.00 Kalli á þakinu 11.22 Ljóti
andarunginn og ég 11.47 Víkingurinn Vic 12.00
Stumparnir 12.25 Ævintýri Tinna 12.47 Latibær
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 13.55
Sumardalsmyllan 14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins 14.45 Tom and Jerry
14.55 UKI 15.00 Kalli á þakinu 15.22 Ljóti
andarunginn og ég 15.47 Víkingurinn Vic 16.00
Stumparnir 16.25 Ævintýri Tinna 16.47 Latibær
17.00 Könnuðurinn Dóra 17.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 17.45 Doddi litli og Eyrnastór 17.55
Sumardalsmyllan 18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins 18.45 Tom and Jerry
18.55 UKI 19.00 Monster House

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Metallica
23.55 Krabbinn
00.25 Kastljós
00.50 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist

02.15 Last Week Tonight With John

14.40 Cheers

Oliver

15.05 Scorpion

02.50 Veep

15.50 Jane the Virgin

03.15 Louie

16.30 Judging Amy

03.40 Dying Young

17.10 The Good Wife

05.25 Simpson-fjölskyldan

17.50 Dr. Phil

05.50 Brestir

18.30 The Talk
19.10 Gordon Behind Bars
19.55 The Office
18.25 Friends

20.15 My Kitchen Rules

07.00 Celta - Real Madrid

18.50 The New Girl

21.00 Hawaii Five-0

09.45 KR - Tindastóll

19.15 Modern Family

21.45 CSI: Cyber

11.20 Bayern Munchen - Porto

19.35 The Big Bang Theory

22.30 Sex & the City

13.00 Meistaradeild Evrópu - frétta-

20.00 Sjálfstætt fólk

22.55 Californication

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

23.20 Parenthood

21.00 Broadchurch

00.05 Elementary S

21.50 Sisters

00.50 Hawaii Five-0

22.35 Grimm

01.35 CSI: Cyber

þáttur
13.30 Celta - Real Madrid
15.10 Espanyol - Barcelona

| 21:00
BROADCHURCH

16.50 Þegar Gaupi hitti Bogdan

Önnur þáttaröðin af þessum
magnþrungnu spennuþáttum
um rannsóknarlögreglufulltrúanna Alec Hardy og
Ellie Miller.

21.00 Spænsku mörkin 2014/2015

17.25 KR - Tindastóll
19.00 Snæfell - Keflavík Bein útsending
21.30 Goðsagnir - Ingi Björn
22.00 UFC Countdown
22.45 UFC 186. Johnson vs. Horiguchi

23.15 Sjálfstætt fólk

02.20 Sex & the City

23.40 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.10 Broadchurch
00.55 Sisters
01.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó
08.00 PGA Tour 2015

| 22:00
I GIVE IT A YEAR
Rómantísk gamanmynd um
turtildúfurnar Nat og Josh
sem eru nýgift og hamingjusöm en fjölskylda þeirra hefur
enga trú á ráðahagnum.

| 18:00
ÁFRAM DIEGO, ÁFRAM!
Diegó er ávallt til þjónustu
reiðubúinn þegar dýr lenda í
vanda.

13.00 Golfing World 2015
07.00 Everton - Man. Utd.

13.50 PGA Tour Latinoamerica

08.40 Arsenal - Chelsea

14.15 PGA Tour 2015

12.00 Burnley - Leicester

16.20 Golfing World 2015

13.40 QPR - West Ham

17.10 PGA Tour 2015 - Highlights

15.20 Newcastle - Swansea

18.05 PGA Tour 2015

17.00 Everton - Man. Utd.

23.05 PGA Tour 2015 - Highlights

18.40 Bournemouth - Bolton Bein útsending

11.50 Mary and Martha

21.00 Messan

13.25 Inside Job

22.15 Football League Show

15.15 Clear History

2014/2015

16.55 Mary and Martha

22.45 Arsenal - Chelsea

18.30 Inside Job

00.25 Bournemouth - Bolton

20.20 Clear History
22.00 I Give It A Year
23.40 Wrath of the Titans S

©2015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Ofﬁce, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
Nánari upplýsingar á 365.is
á aðeins 310 kr. á dag.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01.20 G.I.Joe
03.10 I Give It A Year

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

HRINGBRAUT
10.00 Helgin 10.45 Kvennráð 11.30 Lífsins List
12.00 Helgin 12.45 Kvennráð 13.30 Lífsins List
14.00 Helgin 14.45 Kvennráð 15.30 Lífsins List
16.00 Helgin 16.45 Kvennráð 17.30 Lífsins List
18.00 Helgin 18.45 Kvennráð 19.30 Lífsins
List 20.00 Lífsstíll 20.30 Hringtorg 21.00 Úr
smiðju Páls Steingrímssonar 22.00 Lífsstíll 22.30
Hringtorg 23.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Helmingur miðanna seldist í forsölu
Haukur S. Magnússon, ein skipuleggjenda vonast til þess að þetta verði fyrsti viðburður af mörgum.

„Glow með Retro Stefson og Happy
með Pharrell Williams. Það er einhver svona lífsgleði, hiti og léttleiki
í þessum lögum sem maður þarf á
köldum mánudagsmorgni.“
Sigríður Arnardóttir, sjónvarpskona á Hringbraut

„Við ætluðum ekki einu sinni að
hafa forsölu fyrr en við urðum
varir við að fólk var að hringja
mikið niður á Húrra og í okkur,“
segir Haukur S. Magnússon ritstjóri Reykjavík Grapevine og
einn af skipuleggjendum hipphopp-tónleikanna sem fóru fram
á Húrra síðastliðinn föstudag.
„Eftirspurnin þröngvaði okkur
til að bjóða upp á miða í forsölu,“
en hann segir rúmlega helming
miðanna hafa selst í forsölunni
en uppselt var á tónleikana og
færri komust að en vildu.

Hann segir augljóst að íslenskt
hipphopp sé komið að ákveðnum suðupunkti og aðsóknin beri
því gott vitni, en vel var mætt á
tónleikana þar sem Gísli Pálmi,
Emmsjé Gauti, Bent og Logi
Pedro ásamt fleiri tónlistarmönnum tróðu upp við góðar
undirtektir.
Síðastur á sviðið á föstudaginn var rapparinn Gísli Pálmi
en nýútkominni breiðskífu hans,
Gísla Pálma, hefur verið vel tekið
og sjálfsagt margir tónleikagestir sem fögnuðu tækifærinu til

þess að sjá hann koma fram.
Haukur segir aðstandendur tónleikana ánægða með
viðtökurnar og vonast til þess að þetta sé
fyrsti viðburðurinn
af mörgum.
„Við erum ákaflega glaðir og
þakklátir fyrir
hversu vel tókst
til og vonum
bara að þetta
verði fy rst i
viðburðurinn

VEL HEPPNAÐIR TÓNLEIKAR

Gísli Pálmi var einn af þeim tónlistarmönnum sem komu fram á
vel heppnuðum tónleikum á Húrra
á föstudaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

af mörgum þar sem
íslenskir hipphopparar sýna hversu
mikil gróska er í
gangi og alla þá
frábæru vinnu sem
margir hafa langt
á sig og er farin að
skila sér.“
- gló

Áttu von á gestum
MEIRA Á

dorma.is

ROMA

svefnsófi

Ljósgrátt eða dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
B: 200 cm. D: 100 cm. H: 50 cm.
Svefnpláss: 120x200 cm.

STOLT AF SYNINUM Foreldrar Hafþórs eru að vonum stolt af syninum sem þau hafa ferðast víða með.

Fullt verð: 89.900 kr.

Tilboðsverð

Fylgdu sterkasta syni
Íslands til Malasíu

79.900 kr.

Foreldrar Hafþórs Júlíusar Björnssonar kraftajötuns hafa fylgt honum um allan
heim. Þau segja Hafþór alltaf hafa verið ákveðinn og sjálfstæðan.
Kjartan Atli Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is

RUBEN

svefnsófi með tungu
Með rúmfatageymslu í tungu. Dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
Hægri og vinstri tunga. Stærð: 240 x 160 cm.

40.000
KRÓNUR

Fullt verð: 139.900 kr.

Tilboðsverð

AFSLÁTTUR

99.900 kr.

MIAMI

hornsvefnsófi með tungu
Með rúmfatageymslu í tungu. Dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
Hægri og vinstri tunga. Stærð: 240 x 225 cm, H: 80 cm.

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Afgreiðslutími
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

20.000
KRÓNUR

Fullt verð: 169.900 kr.

Tilboðsverð

AFSLÁTTUR

149.900 kr.

Þau Ragnheiður Margrét Júlíusdóttir og Björn Þór Reynisson, foreldrar kraftajötunsins Hafþórs Júlíusar Björnssonar, fylgdu honum til
Kúala Lúmpúr í Malasíu, þar sem
hann tók þátt í keppninni Sterkasti
maður heims. Keppnin fór fram um
helgina og gekk vel en Hafþór lenti
í þriðja sæti. „Þessu fylgir mikil
spenna, maður tekur andlega þátt
í þessu og það er frábært að fá að
styðja hann í þessu alla leið,“ segir
Björn.
Hjónin hafa ferðast víða um
heim til að sjá soninn keppa í aflraunum. „Við ferðumst með honum
á flestar keppnir, við förum árlega
til Leeds á Sterkasta mann Evrópu,
við höfum farið með honum á Arnold Classic í Ohio í Bandaríkjunum
og þetta er núna fjórða Sterkasti
maður heims keppni sem við fylgjum honum á,“ útskýrir Björn og
Ragnheiður bætir við: „Við mætum
svo auðvitað á öll mót á Íslandi sem
hann tekur þátt í.“
Gerir kröfur til sjálfs sín
Hjónin eru vitanlega stolt af syni
sínum en segjast í raun ekki hafa
grunað að hann yrði afreksmaður
í íþróttum þegar hann var yngri.
Illa gekk að fá Hafþór til þess að
æfa íþróttir, þar til að hann prófaði
körfuknattleik í fyrsta sinn tólf ára
gamall. „Þar fann hann sig fljótt,“
útskýrir Björn, sem hafði áður
reynt að koma Hafþóri í körfubolta.
Þegar Hafþór fór að stunda körfuboltann af kappi breyttist hugsunarháttur hans; hann fór að hugsa
eins og íþróttamaður. Foreldrarnir segja ákveðni og sjálfstæði hafi

einkennt Hafþór á uppvaxtarárum
hans. „Hann hafði sterkar skoðanir á hlutunum, þá sérstaklega ef
hann var ekki sáttur við hvernig
ég klæddi hann,“ útskýrir Ragnheiður og bætir við: „Hafþór hefur
alltaf verið kröfuharður en það á
sérstaklega við hann sjálfan, hann
gerir miklar kröfur til sjálfs sín og
vill alltaf gera betur, það er kannski
þess vegna sem hann nær svona
langt í því sem hann tekur sér fyrir
hendur.“
Fer með íslenskan
lax með sér út
Hafþóri þykir gott að koma
í mat til foreldra sinna og
segir Björn soninn sterka sérstaklega mikið fyrir fisk.
„Hann borðar sérstaklega vel ef ég
fer út í Hafið,
HAFÞÓR
sem er fiskJÚLÍUS
búðin sem
BJÖRNSSON
við verslum
við. Hann
er ros a lega mikið
fyrir laxinn þaðan.
Við
eldum
fyrir
hann lax
og setjum í box
þegar hann
er að ferðast
til útlanda,“
segir Björn.
Hjónin eru
vitanlega stolt af
syni sínum. Þau
eru ötulir stuðn-

Við ferðumst með
honum á flestar keppnir,
við förum árlega til
Leeds á Sterkasta mann
Evrópu, við höfum farið
með honum á Arnold
Classic í Ohio í Bandaríkjunum og þetta er
núna fjórða Sterkasti
maður heims keppni sem
við fylgjum honum á.
ingsmenn þessa sterkasta
manns þjóðarinnar og þótt
víðar væri leitað. Vissulega segja þau að það hafi
verið skrítið að setja sig inn
í sportið í fyrstu. „Þetta
var kannski pínu
skrítið þegar við
fórum fyrst
með honum
á S t e r kasta mann
hei m s í
Charlotte
í Bandaríkjunum 2011
en í dag
er þetta
að verða
bara
eðlilegt fyrir
okkur og
við myndum
fylgja honum
hvert sem er
til að styðja við
bakið á honum,“
segir Björn.
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INTERNATIONAL GUITARFEST
HÁSKÓLABÍÓ 3. OKTÓBER KL. 20

AL DI MEOLA, ROBBEN FORD
BJÖRN THORODDSEN, PEO ALFONSI,
BRYNHILDUR ODDSDÓTTIR OFL.
TÓNLISTARSJÓÐUR

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Sonurinn
sáttur með bikarana
Dansparið Hanna Rún Bazev
Óladóttir og Nikita Bazev sigruðu á
bikarmeistaramótinu í latín dönsum
í flokki fullorðinna sem fram fór í
Laugardalshöllinni í gær.
Hanna Rún var að vonum ánægð
með árangurinn og skrifaði status á
Facebook-síðu sína þar sem hún þakkaði öllum kærlega fyrir stuðninginn.
Sérstaklega nefndi hún foreldra sína
og þakkaði þeim fyrir að passa son
hennar og Nikita, Vladimir Óla, á meðan
foreldrarnir dönsuðu
til sigurs.
Hanna Rún
sagði soninn alltaf
sömu hetjuna og
að hann væri
rosalega sáttur
með bikarana
sem hann
fékk í safnið
sitt.
- gló

Björgólfur Takefusa
eignaðist dóttur
Knattspyrnumaðurinn Björgólfur
Takefusa og kærasta hans, Magnea
Ólafsdóttir, eignuðust dóttur á
dögunum.
Þessu greindi Magnea frá á
Facebook-síðu sinni
þar sem hún birti
mynd af hárprúðri
dótturinni og sagði
foreldrana ekki geta
verið ánægðari
með litlu dásemdina sem kom
í heiminn
þann 14.
apríl
síðastliðinn.
- gló

Mest lesið
1 Dolli kallar Gylfa Ægis „has-been“ á
BBC
2 Tala látinna nálgast 2.000: Björgunarteymi streyma til Nepal
3 Íslensk stjórnvöld veita tíu milljónum
til Nepal
4 Illugi leigir hús sitt af stjórnarformanni Orku Energy
5 Sló konu við Suðurgötu og ﬂúði vettvang
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