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Nákvæmnin í fyrirrúmi  Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra í boccia fór fram í Laugardalshöll í Reykjavík um helgina. Hér takast Oddur Vífilsson og Lovísa Pálsdóttir á í einstaklings-
keppni í gær. Fréttablaðið/Pjetur

lögregluMál Fjórir Íslendingar eru 
nú í haldi lögreglu á Spáni í tengslum 
við mjög umfangsmikla kannabis-
ræktun í yfirgefinni vöruskemmu í 
iðnaðarhverfi í bænum Molina de 
Segura á Spáni.

Samkvæmt spænskum fjölmiðlum  
er um að ræða eitthvert háþróaðasta 
kannabisgróðurhús sem fundist 
hefur í Evrópu, metið á um 140 millj-
ónir íslenskra króna.

Talið er að einn mannanna, 58 
ára Íslendingur, hafi verið skráður 
eigandi fyrirtækis sem hagnaður 
af framleiðslunni rann til. Þá leigði 
hann húsnæðið sem framleiðslan 
fór fram í.

Í frétt La Opinión de Murcia um 
málið kemur fram að 58 ára Íslend-
ingur og sjö Hollendingar á aldrinum 
27 til 43 ára hafi verið handteknir 
grunaðir um fíkniefnasmygl og 
skipulagða glæpastarfsemi.

Þá segir í miðlinum La Verdad 
að tveir íslenskir ríkisborgarar hafi 
verið handteknir á leið úr landi. Jafn-

framt hafi fleiri meðlimir glæpasam-
takanna verið handteknir á flugvell-
inum í Alicante á leið til Íslands.

Rannsókn lögreglu á Spáni hófst 
þegar fyrirtæki í nágrenninu  til-
kynntu  um einkennileg frávik í 
rafmagnslínum í iðnaðarhverfinu. 
Við nánari skoðun kom í ljós að raf-
magni var veitt í stóra vöruskemmu 
sem borgaði enga rafmagnsreikn-
inga. Í skemmunni fundust sex þús-
und kannabisplöntur sem lögreglan 
lagði hald á.

Talið er að framleiðslan hafi verið 
hluti af starfsemi umfangsmikils 
smyglhrings, sem hafi flutt tugi 
tonna af marijúana til Hollands í 
hverjum mánuði. Götuvirði efnanna, 
sem send voru á markað í hverjum 
mánuði, nemur um þrjátíu millj-
örðum íslenskra króna.

Rannsókn lögreglu hefur leitt í ljós 
að önnur verksmiðja var í bígerð í 
vöruhúsi í Alicante-héraði.

Urður Gunnarsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi utanríkisráðuneytisins, segir 
að ráðuneytið hafi ekki fengið upp-
lýsingar um málið. „Það hefur ekki 
verið beðið um aðstoð frá okkur,“ 
segir Urður.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins teygir rannsóknin sig ekki 
hingað til lands og hafa lögregluyfir-
völd á Íslandi ekki verið beðin um að 
aðstoða við rannsókn málsins. - ngy

Íslendingar gripnir í 
fíkniefnarassíu á Spáni
Lögregla á Spáni handtók ellefu manns í tengslum við umfangsmikla kanna-
bisræktun í bænum Molina de Segura. Hollendingar og Íslendingar stóðu að 
ræktuninni. Mánaðarlegt söluandvirði er sagt nema um 30 milljörðum króna.

um 6.000 marijúanaplöntur voru í 
ræktun í húsinu. Mynd/Guardia Civil

Mánaðargróði glæpa-
hringsins samsvarar þreföldu 
tapi útgerðarinnar á við-
skiptabanni Rússa í ár.



Nýr Landspítali loks í augsýn. 
Málþing Spítalans okkar  
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Icelandair Hótel Reykjavík Natura við Reykjavíkurflugvöll   
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Svana Helen Björnsdóttir , stjórnarformaður Stika

Við hlökkum til að sjá ykkur sem flest

Veður

Vaxandi suðaustanátt með rigningu 
víða um land en þó er útlit fyrir þurrk 
og sólarglennur á norðaustanverðu 
landinu. Það lægir og styttir upp 
vestan til í kvöld, en þá bætir í 
úrkomuna SA-til. Sjá Síðu 16

Krankleikar kannaðir 

 Ármann Steinar, Brynhildur Katla og  Hrafnhildur Irma voru í hópi fjölmargra barna sem mættu á Barnaspítala Hringsins í gær þar sem í tilefni 
alþjóðlega bangsadagsins var, venju samkvæmt, starfræktur Bangsaspítali. Hér eru þau í innrituninni. Fréttablaðið/Pjetur

Þar stóðu fjölmargir 
skólastjórnendur 

upp og sögðu frá því að þeir 
væru að íhuga uppsagnir. 
Ingileif  
Ástvaldsdóttir, 
varaformaður 
Skólastjórafélags 
Íslands

Kjaramál Á ársfundi Skólastjórafé-
lags Íslands um helgina kom fram 
mikil kergja meðal skólastjórnenda 
og áhyggjur vegna yfirvofandi upp-
sagna. „Þar stóðu fjölmargir skóla-
stjórnendur upp og sögðu frá því að 
þeir væru að íhuga uppsagnir, eða 
væru hreinlega búnir að segja upp,“ 
segir Ingileif Ástvaldsdóttir, varafor-
maður félagsins. Algjört skilnings-
leysi Sambands sveitarfélaga ein-
kenni andrúmsloftið, þar sem ekki 
virðist skilningur á þeirri ábyrgðar 
sem skólastjórnendur beri. Dæmi 
séu um að kennarar fái hærri laun 
en stjórnendur. Stjórnendur hafi 
þannig verið settir út í kuldann 
meðan gengið hafi verið frá samn-
ingum við kennara.

Í ályktun félagsins segir að helsta 
leið skólastjórnenda til að bæta kjör 
sín virðist að segja upp og snúa aftur til 
kennslu. Ingileif segir eðlilegt að skóla-
stjórnendur hugi að öðrum leiðum til 
kjarabóta, enda hafi þeir ekki verk-
fallsrétt.

Náist ekki samningar segir Ingileif 
að tapast gæti dýrmæt reynsla, sem 
erfitt sé að bæta. Því sé mikilvægt að 
Samband íslenskra sveitarfélaga átti 
sig raunverulega á að skólastjórnendur 
með reynslu skipti miklu máli, svo 
hægt verði að koma í veg fyrir yfirvof-
andi fjöldaflótta úr stéttinni og þurfi 
að bregðast við kallinu strax.  

Skólastjórafélag Íslands og samn-
inganefnd sveitarfélaganna funda hjá 
ríkissáttasemjara í dag. – ga

Skólastjórar 
segja upp

ViðSKipti Björn Ólafsson, einn 
stofnenda ferðaþjónustunnar við 
Þríhnúkagíg, hefur fengið sam-
þykkt kauptilboð á 18,6 prósenta 
hlut Stefnis, dótturfélags Arion 
banka, í Þríhnúkum ehf.

Björn á fyrir 10,5 prósenta hlut í 
félaginu sem staðið hefur að undir-
búningi fyrir hellaferðir í Þríhnúka-
gíg.

Í samþykktum Þríhnúka eru 
ákvæði um að félagið sjálft og 
hluthafar þessi fái forkaupsrétt að 
öllum hlutabréfum í félaginu áður 
en þau eru seld.

Reykjavíkurborg og Kópavogs-
bær sem bæði eiga 13,9 prósenta 
hlut í félaginu hyggjast ekki nýta 
sér forkaupsrétt sinn. 

Bæjarlögmaður Kópavogs segir í 
umsögn sinni til bæjarráðs Kópa-
vogs að vandséð sé að kaup á frek-
ari eignarhlut í Þríhnúkum stæðust 
sveitarstjórnarlög þar sem fjárfest-
ing hefði ekki sama samfélagslega 
gildi og hún hefði haft þegar bær-
inn keypti hlut í félaginu árið 2012. 
Félagið standi nú tryggari fótum en 
þegar upprunalegu kaupin áttu sér 
stað.

Vika er þar til að forkaupsréttur 
hluthafa rennur út, að sögn Björns.

Annað félag, 3H Travel ehf. í eigu 
Björns og annarra stofnaðila Þrí-
hnúka hefur séð um hellaferðir 
í Þríhnúkagíg þar sem hluthafar 
Þríhnúka vildu ekki taka þá fjár-
hagslegu áhættu sem fylgdi slíkri 
ferðaþjónustu. 

Hins vegar sé markmiðið að Þrí-
hnúkar fái varanlegt rekstrarleyfi 
fyrir hellaferðum og taki við rekstr-
inum. Þá verði farið í myndarlega 
uppbyggingu á svæðinu, að sögn 
Björns.

Síðustu áætlanir um uppbygg-
ingu  við Þríhnúkagíg hljóðuðu 
upp á fjárfestingu upp á um tvo 
milljarða króna. Hins vegar hafi 
það tafist þar sem svæðið sé á for-
ræði margra aðila, að sögn Björns. 

Hann segir svæðið heyra undir 
forsætisráðuneytið, Kópavogsbæ, 
Heilbrigðiseftirlit Kópavogs og 
Hafnarfjarðar auk Umhverfisstofn-
unar. Fyrst þurfi deiluskipulagslýs-
ingu fyrir svæðið og í kjölfarið að 
auglýsa það til nýtingar.

Björn segir uppbygginguna hafa 
tekið mun lengri tíma en hann hafi 
haldið í upphafi.

„Þegar við stofnuðum þetta 2004 
hélt ég kannski að það yrðu fimm 
ár, en nú eru að verða komin tólf 
ár,“ segir hann.

3H Travel bauð upp á hellaferðir 
í fjórða sinn í sumar en Björn segir 
reksturinn hafa verið viðunandi. 
Félagið hagnaðist um 8,3 milljónir 
króna bæði árin 2013 og 2014 sam-
kvæmt ársreikningum þess. 
ingvar@frettabladid.is

Stofnandi Þríhnúka 
kaupir Arion banka út
Einn stofnenda ferðaþjónustunnar við Þríhnúkagíg vill kaupa hlut Stefnis. 

Þegar við stofn-
uðum þetta 2004 

hélt ég kannski að það yrðu 
fimm ár en nú eru að verða 
komin tólf ár. 
Björn Ólafsson, 
einn stofnenda ferðaþjónustunnar 
við Þríhnúkagíg

Þríhnúkagígur hefur verið eftirsóttur 
ferðamannastaður síðustu ár.
Fréttablaðið/vilhelm

13,9%
er hlutur Reykjavíkurborgar 
og Kópavogsbæjar í Þrí-
hnúkum ehf.

Veiði Bráðabirgðatölur yfir stang-
veiði á laxi sumarið 2015 sýna að alls 
veiddust um 74.000 laxar. Veiði var 
rúmlega tvöfalt meiri en laxveiðin 
var 2014. Í heild var fjöldi stang-
veiddra laxa 2015 sú fjórða mesta frá 
upphafi og um 55% yfir langtíma-
meðaltali áranna 1974-2014, segir í 
frétt frá Veiðimálastofnun.

Til að fá samanburð við fyrri ár 
lagði Veiðimálastofnun mat á hver 
laxveiðin hefði orðið ef engu hefði 
verið sleppt aftur og veiði úr slepp-
ingum gönguseiða var einnig frá 
dregin. Sú niðurstaða leiðir í ljós að 
stangveiði á laxi 2015 hefði verið 
um 51.820 laxar, sem er litlu hærra 
en var árin 2008 og 2009 en lægra en 
metveiðin frá 1978 þegar afli í stang-
veiði var alls 52.597 laxar.

Aukning varð í laxveiði í öllum 
landshlutum en mest þó á Norður-
landi vestra og Vestfjörðum.  – shá

Fjórða besta 
sumarið í laxi
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OPEL VEISLA

Bein leið í 40 ár

OPEL INSIGNIA

AFMÆLISPAKKI TIL ÞÍN!
Bílabúð Benna er 40 ára. Nú fögnum við áfanganum með sannkallaðri Opel-veislu og bjóðum veglegan 
afmælispakka með öllum nýjum Opel bifreiðum. Velkomin í Opel-veisluna – við eigum afmæli, þú færð pakkann.

Einn úr fjölskyldunni: Opel Insignia sameinar glæsilegt útlit og afburða akstureiginleika. Hann er með sparneytna 
vél, ríkulegan staðalbúnað og fæst fjórhjóladrifinn – þetta er bíll sem þú elskar að aka. 
   

Löður Gullþvottur 
þvottakort - 5 skipti

Toyo
harðskeljadekk

Eldsneytisinneign
200 lítrar

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 í Reykjavík 
Laugardaga frá 10 til 14 í Reykjanesbæ

Kynntu þér Opel fjölskylduna á opel.is eða á benni.is. Verið velkomin í reynsluakstur. 

Opel Insignia
Verð frá: 3.890.000 kr.
Útborgun frá aðeins: 389.000 kr.

Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.



Fólk Bráðabirgðaniðurstöður rann-
sóknar sem stendur yfir um hagi og 
líðan hinsegin ungmenna sýnir fram 
á að hinsegin ungmennum líði verr 
en gagnkynhneigðum jafnöldrum 
sínum.

Rannsókn og greining leggja fyrir 
stórar kannanir í framhaldsskólum 
þriðja hvert ár og árin 2004 og 2013 
var safnað saman gögnum um kyn-
hneigð. Bjarki Þór Grönfeldt, nem-
andi í sálfræði, og Berglind Gísla-

dóttir, sérfræðingur hjá HR, vinna 
nú úr þessum gögnum.

„Hinsegin ungmenni eru líklegri 
til að glíma við kvíða og þung-
lyndi, íhuga frekar að skaða sig og 
stytta sér aldur, meta andlega og 
líkamlega heilsu sína verri og sækja 
frekar í vímuefni. Birtingarmynd 
milli kynja er ólík og sá hópur sem 
kemur verst út eru tvíkynhneigðar 
stúlkur. Það virðist vera hópurinn 
sem við þurfum að líta mest til og 

skoða hvernig við getum komið til 
hjálpar,“ segir Berglind.

Ungmennin sem svöruðu rann-
sókninni eru 16 til 20 ára. Ekki er 
um úrtaksrannsókn að ræða heldur 
þýðisrannsókn og því eru gögnin 
tölfræðilega mjög sterk.  8,5 pró-
sent hópsins eru tvíkynhneigð og 
3,3 prósent eru samkynhneigð. 
Berglind segir þetta hlutfall ríma við 
niðurstöður erlendra rannsókna.
 – ebg

Tvíkynhneigðum stúlkum er sagt að líði einna verst

Berglind og Bjarki vinna úr gögnunum þessa dagana og eingöngu er um bráða-
birgðarannsókn að ræða. FréttaBlaðið/SteFán 

Tyrkland Sprengjuárásin á úti-
fund í Ankara á laugardag, þar sem 
Kúrdar voru að mótmæla hernaði 
stjórnarinnar gegn Kúrdum, kostaði 
að minnsta kosti 95 manns lífið. 
Meira en 250 aðrir særðust.

Þúsundir manna komu í gær 
saman í borginni til að minnast 
hinna látnu og mótmæla árásinni. 
Sumir beindu mótmælum sínum 
gegn stjórnvöldum.

Recep Tayyip Erdogan, forseti 
Tyrklands, lýsti í gær yfir þriggja 
daga þjóðarsorg vegna sprengju-
árásarinnar, sem er sú mannskæð-
asta í sögu Tyrklands á seinni árum.

Tyrkneska stjórnin segir allt 
benda þess að tveir sjálfsvígsárásar-
menn hafi sprengt sig í loft upp á 
útifundinum á laugardag. Ahmet 
Davutoglu forsætisráðherra segir 
engan hafa lýst yfir ábyrgð á árás-
inni, en líklegt sé að samtök hryðju-
verkamanna á borð við Íslamska 
ríkið eða PKK, Verkamannaflokk 
Kúrdistans, hafi staðið á bak við 
hana.

Tveir háttsettir embættismenn 
í Tyrklandi sögðu Reuters-frétta-
stofunni að flest benti þó til þess að 
árásarmennirnir hafi verið á vegum 
Íslamska ríkisins.

Kúrdum þykir ákaflega einkenni-
legt að stjórn landsins telji PKK 
hugsanlega hafa framið þessa árás, 
þar sem útifundurinn á laugardag 
var haldinn til þess að mótmæla 
árásum stjórnarhersins á liðsmenn 
PKK.

Sumir Kúrdar segja stjórnina 
bera alla ábyrgð á árásinni, þar sem 
hún hefði átt að tryggja öryggi fólks 
þegar efnt var til útifundarins í Ank-
ara á laugardag.

Eftir árásina á laugardaginn boð-
aði PKK einhliða vopnahlé og hét því 
að gera ekki árásir á stjórnarherinn 
nema til að svara árásum frá honum. 
Þrátt fyrir þetta hélt stjórnarherinn í 
gær áfram loftárásum á stöðvar PKK.

Árásir stjórnarhersins á PKK hóf-
ust í sumar eftir að tyrknesk stjórn-
völd höfðu tryggt sér stuðning Atl-
antshafsbandalagsins við aðgerðir 
gegn Íslamska ríkinu í Sýrlandi og 
öðrum hryðjuverkamönnum, sem 
ógnuðu Tyrklandi.

Tyrkneski herinn hefur hins vegar 
einkum beint aðgerðum sínum 
gegn PKK frekar en að ráðast gegn 
Íslamska ríkinu, enda þótt PKK 
hafi ásamt fleiri vopnuðum hópum 
Kúrda átt í hörðum átökum við 
Íslamska ríkið við landamæri Sýr-
lands. gudsteinn@frettabladid.is

Þúsundir mótmæla árásinni
Stjórnvöld í Tyrklandi telja Íslamska ríkið hafa staðið að árás á útifund í Ankara um helgina. Kúrdar segja 
ábyrgðina hjá stjórnvöldum. Loftárásum haldið áfram þrátt fyrir einhliða vopnahlé af hálfu Kúrda.

Þúsundir manna komu saman í ankara í gær til að minnast þeirra sem létust í sprengjuárásinni á laugardag. nordicphotoS/aFp

Stutt í kosningar

Þingkosningar verða haldnar í Tyrklandi eftir 
þrjár vikur, tæpum fimm mánuðum eftir síðustu 
kosningar þar sem stjórnarflokkur Recep Tayyips 
Erdogans forseta missti þingmeirihluta.

Ekkert gekk að mynda samsteypustjórn með 
neinum stjórnarandstöðuflokkanna þannig að 
Erdogan forseti efndi til kosninga á ný.

Ekki er að sjá að fylgi flokkanna hafi breyst mikið 
á síðustu mánuðum og fátt sem bendir til þess að 
flokkur Erdogans forseta muni styrkja fylgi sitt veru-
lega vegna átakanna við Kúrda og Íslamska ríkið.

Finnland Ný skoðanakönnun 
fyrir finnsku fréttaveituna Yle sýnir 
fram á að Sannir Finnar hafi tapað 
umtalsverðu fylgi frá kosningum.

Sannir Finnar voru næststærsti 
flokkur Finnlands en eru nú í 
fimmta sæti með um tíu prósenta 
fylgi en voru með 19 prósent eftir 
kosningar. Enn sem áður er Mið-
flokkurinn stærstur með 21,7 pró-
senta fylgi og jafnaðarmenn taka 
stökk upp á við og eru næststærstir 
með 18,3 prósent. Fylgistap Sannra 
Finna er sagt mega rekja til óánægju 
flokksmanna með að forysta flokks-
ins skuli sýna linkind í innflytjenda-
málum.  – srs

Sannir Finnar  
í frjálsu falli

timo Soini, formaður Sannra Finna og 
utanríkisráðherra. nordicphotoS/aFp

UTanríkismál Ísland stendur sig 
enn verst EFTA-ríkjanna þegar 
kemur að innleiðingu tilskipana í 
gegnum EES-samninginn. Frammi-
staða Íslands er sú versta á Evrópska 
efnahagssvæðinu öllu og ljóst að 
þörf er á frekari aðgerðum að mati 
eftirlitsstofnunar EFTA.

Ríkisstjórn Íslands kynnti 11. 
mars 2014 aðgerðaáætlun sem átti 
að koma innleiðingarhallanum 
niður fyrir 1 prósent á fyrri hluta 
2015 og að á sama tíma yrði ekkert 
dómsmál fyrir EFTA-dómstólnum 
vegna skorts á innleiðingu EES-til-
skipana. Hallinn nú er rúmlega 
tvöfalt það sem hann átti að vera 
samkvæmt áætluninni og til með-
ferðar við EFTA-dómstólinn eru nú 
alls fimm mál. – sa

Ísland stendur 
sig ennþá verst
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... svo þú eigir 
auðveldara með að 
taka þínar ákvarðanir

Sumar ákvarðanir um fjármál eru hversdagslegar, aðrar með þeim mikilvægustu  
á lífsleiðinni. Okkar hlutverk er að veita þér bestu ráðgjöf, fræðslu og þjónustu  
sem völ er á til að auðvelda þér að taka þínar ákvarðanir.

Við tökum vel á móti þér í næsta útibúi og á islandsbanki.is

2014 2015

VIÐ TÓKUM 
ÁKVÖRÐUN:  
    AÐ VEITA BESTU 
BANKAÞJÓNUSTU 
                 Á ÍSLANDI ...
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Búist til loftárása á skógarelda

StjórnSýSla Ef ákvörðun um 
skipan dómara á að vera í höndum 
annarra en ráðherra væri eðlilegast 
að stjórnarskrárbreyting kæmi til. 
Enda ber ráðherra ábyrgð á stjórn
arframkvæmdum öllum samkvæmt 
stjórnarskrá. Þetta segir Hafsteinn 
Þór Hauksson, dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands. „Ef fólk kemst að 
þeirri niðurstöðu að þessi ákvörð
un eigi ekki að vera í höndum póli
tíkusa, að ráðherra eigi ekki að vera 
að vasast í þessu, þá verða menn að 
gera miklu meiri grundvallarbreyt
ingar,“ segir Hafsteinn.

Karl Axelsson hefur verið skip
aður hæstaréttardómari. Dómnefnd 
mat Karl hæfastan en aðrir umsækj
endur voru Ingveldur Einarsdóttir, 

starfandi hæstaréttardómari, og 
Davíð Þór Björgvinsson, fyrrverandi 
dómari við Mannréttindadómstól 
Evrópu.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
sagði á Alþingi í síðustu viku að fullt 
tilefni væri til að endurskoða reglur 
um skipan dómara. Hafsteinn Þór 
sat í nefnd um nýtt millidómsstig. 
Hann segir að nefndin hafi einnig 
kynnt ráðherra tillögu að reglum 
um skipan dómara, bæði  á nýju 
millidómsstigi en líka á öðrum 
stigum.

Sú tillaga felur í sér að nefnd 
skili umsögn um hæfi umsækjenda 
svo ráðherra geti tekið upplýsta 
ákvörðun. Ráðherrann ákveður 
svo hver hlýtur skipun og í tilfelli 

hæstaréttardómara skal bera þá 
ákvörðun undir Alþingi. „Í rauninni 
kæmu þá báðir handhafar ríkis
valdsins, aðrir en dómsvaldið sjálft, 
að skipun í dómaraembættið,“ segir 
Hafsteinn. Hann segir ástæðulaust 
að vantreysta Alþingi. Til dæmis 
sé reynslan af því að Alþingi kjósi 
umboðsmann Alþingis góð.

Í núverandi kerfi skilar nefndin 
umsögn um það hver hæfasti ein
staklingurinn í embættið er. Ráð
herra er bundinn af ákvörðun 
nefndarinnar nema að hann fái 
stuðning þingsins til að breyta 
henni. „Við töldum eðlilegast að 
valdið til að taka ákvörðun um það 
hverjir taka sæti í dóminum væri 
í höndum þess sem ber ábyrgð á 

ákvörðuninni, þannig að ekki sé 
skilið á milli ábyrgðar og valds. 
Núverandi kerfi gerir það í raun,“ 
segir Hafsteinn. Nefndin bindi 
hendur ráðherrans, en ráðherrann 
beri ábyrgðina, bæði lagalega og 
pólitíska.

Skúli Magnússon, formaður Dóm
arafélags Íslands, segir það afstöðu 
félagsins að ef gerðar verði breyting
ar á kerfinu þurfi að vanda til verka. 
Slíkar breytingar krefjist umræðu og 
samráðs. Hann segir að skoða megi 
aukna aðkomu þingsins að þessum 
ákvörðunum. „En ef þingið á að 
hafa meira um skipun dómara að 
segja þá verður að hugsa það mál 
mjög vandlega, hvernig sú aðkoma 
á að vera og hvernig þingið ætlar að 

taka á því máli. Vegna þess að auð
vitað er mikil hætta á að sú umræða 
myndi fara um víðan völl og myndi 
hafa neikvæð áhrif á ásýnd og trú
verðugleika dómskerfisins.“
jonhakon@frettabladid.is

Vald og ábyrgð á skipaninni fari saman
Dósent í lögfræði vill að ráðherra og Alþingi komi saman að skipan dómara. Eigi valdið við skipan dómara að vera hjá nefnd en ekki 
hjá ráðherra þá þurfi stjórnarskrárbreyting að koma til. Ráðherra hefur sagt fullt tilefni til að endurskoða reglur um skipan dómara.

Ef þingið á að hafa 
meira um skipun 

dómara að segja þá verður 
að hugsa það mál mjög 
vandlega, hvern-
ig sú aðkoma 
á að vera.
Skúli Magnússon, 
formaður Dómara-
félags Íslands

ViðSkipti Stjórn Volkswagen hélt 
fyrir helgi krísufund þar sem rætt var 
um hvernig ætti að taka á dísilsvindl
inu sem komst upp fyrir rúmum 
tveimur vikum. 

Volkswagen tilkynnti  á föstu
dag innkallanir á bílum í janúar. Um 
er að ræða 11 milljónir dísilbifreiða.

Enn er ekki vitað  hver áhrif 
svindlsins verða hér á landi. Þar 
sem ekki er um koltvísýringslosun 
að ræða er óvíst að tollurinn muni 
innheimta ógreidd bifreiðagjöld. 
Umboðsaðilinn Hekla vill ekki gefa 
upp sölutölur bifreiða frá Volks
wagen hér á landi. Því er óljóst hvort 
hafi dregið úr sölu á  bílum fyrir
tækisins hér á landi eftir að svindlið 
komst upp. – sg

Greina ekki frá 
sölutölum hér

umhVerfiSmál Sigrún Magnúsdótt
ir, umhverfis og auðlindaráðherra, 
ætlar á yfirstandandi þingi að leggja 
fram frumvarp um stefnumótun 
og gerð skipulags á haf og strand
svæðum við Ísland. Ástæðan er sú að 
eftirspurn eftir fjölbreyttri nýtingu 
þessara svæða fer stöðugt vaxandi.

Þetta kom fram í setningarræðu 
Sigrúnar á Umhverfisþingi á föstu
dag, en hún sagði að hingað til hefði 
skort á heildstæða sýn yfir starfsemi 
á haf og strandsvæðum við landið.

Halldór Halldórsson, formaður 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
gerði skipulag á haf og strand
svæðum einnig að umtalsefni í sínu 
erindi.

„Það er skrítið að hafa skipulag 
fyrir landið, þar sem sveitarfélögin 
þurfa að gera aðalskipulag fyrir 
gríðarstór landsvæði, en þú mátt 
ekki fara lengra en 115 metra frá 
stórstraumsfjöruborði. Eftir það er 
fjörðurinn, víkin eða flóinn einfald

lega ekki á vegum sveitarfélagsins. 
Sveitarfélag getur ákveðið að fjörður 
skuli vera frátekinn fyrir ferðaþjón
ustu, og þar skuli ekki vera iðnaður 
eða önnur starfsemi, en þá eru önnur 
batterí sem geta ákveðið að inni á 
firðinum skuli vera fiskeldiskvíar – 
sem eru góðar til síns brúks og mikil

vægar í uppbyggingu í fiskeldi. En 
það er skrítið að það skuli ekki vera 
samhengi í þessum málum,“ sagði 
Halldór og vísaði til þess að Sam
band sveitarfélaga hefði farið þess á 
leit við ráðherra umhverfismála að 
ríki og sveitarfélög vinni að málinu í 
sameiningu. – shá

Vill skipulag á haf- og strandsvæðum

Fiskeldisfyrirtæki getur fengið leyfi í firði sem sveitarfélag hefur ráðgert að nýta til 
ferðaþjónustu. Fréttablaðið/Jón Sigurður

Ástralir hlaupa undir bagga vegna skógarelda á Súmötru í Indónesíu, en stjórnvöld þar kljást þessa dagana við einhverja mestu elda sem þar hafa 
verið kveiktir ólöglega. Ástralska sendiráðið í Djakarta birti í gær þessa mynd af flugvél sem senda á til Súmötru. Fréttablaðið/EPa

Stjórnmál Guðbjartur Hannesson, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
hlaut Félagshyggjuverðlaun Ungra 
jafnaðarmanna við slit landsþings 
hreyfingarinnar í gær.

Í ræðu Ingu Bjarkar Bjarnadóttur, 
málefnastýru Ungra jafnaðar
manna, sagði hún Guðbjart meðal 
annars einn gegnheilasta jafnaðar
mann sem fyrirfyndist. Hann hefði í 
verkum sínum, jafnt sem þingmaður 
og ráðherra, verið vakinn og sofinn 
í baráttunni fyrir félagslegu réttlæti. 

Guðbjartur gat vegna veikinda 
ekki veitt verðlaununum viðtöku,  
en það gerði fyrir hans hönd Helgi 
Hjörvar, þingflokksformaður Sam
fylkingarinnar. – ga

Veittu verðlaun 
á landsþingi
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DANMÖRK: BÍLL ÁRSINS 2015 SPÁNN: BÍLL ÁRSINS 2015 FINNLAND: BÍLL ÁRSINS 2015  
BRETLAND: HATCHBACK OF THE YEAR – BBC TOP GEAR / BEST CROSSOVER – AUTO EXPRESS AWARDS /SMALL HATCHBACK OF THE 
YEAR / DESIGN OF THE YEAR – 2014 FLEET WORLD HONOURS /GEAR OF THE YEAR – WIRED MAGAZINE / BEST CROSSOVER 2014 – 
NEXT GREEN CAR AWARDS FRAKKLAND: MOST INNOVATIVE CAR OF THE YEAR – RTL SURVEY, AUTOMOTO / FRENCH FAVOURITE 
CAR COMPACT SUV CATEGORY / CAR OF THE YEAR 2014 – YAHOO AUTOS / L’OBSERVEUR DU DESIGN LABEL - INTERNATIONAL 
AUTOMOBILE FESTIVAL ÞÝSKALAND: RED DOT AWARD: PRODUCT DESIGN 2014 / INTERNET AUTO AWARD: EDITORIAL AWARD 

ÍTALÍA: MOTOR PHOTO AWARD AUSTURRÍKI: AUSTRIAN AUTOMOTIVE GRAND PRIX IN THE “START“ CATEGORY – ARBÖ  
KRÓATÍA: BÍLL ÁRSINS 2015 / CROATIAN AUTOMOTIVE OF THE YEAR 2015 – TV AUTOMAGAZIN BELGÍA: FAMILY CAR VAB OF THE 
YEAR 2015 SLÓVAKÍA: GOLDEN WHEEL SLOVAKIA BÚLGARÍA: GOLDEN WHEEL – AUTOBILD BULGARIA SERBÍA: BÍLL ÁRSINS 2015  

ÍSLAND: BÍLL ÁRSINS 2016 Í SÍNUM FLOKKI  WORLD CAR AWARDS: WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2015

Hugmyndafræðin að baki C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag.  
Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svo sannarlega slegið í gegn. Nú þegar hefur hann 
hlotið 25 verðlaun víðsvegar um heiminn. Þar á meðal var hann valinn Bíll ársins 2016 á Íslandi í sínum flokki.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.
Velkomin í reynsluakstur

CITROËN C4 CACTUS HAMPAR 25 VERÐLAUNUM

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

VIÐ BARA ROÐNUM

15ára afmæli  
Citroënhjá Brimborg

ÖLL ÞESSI VERÐLAUN,

Citroen_Cactus_ViðRoðnum_5x38_20151007_END.indd   1 9.10.2015   14:23:01
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Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
Sími 587 2123

FJÖRÐUR      
Sími 555 4789

SELFOSS   
Sími 482 3949

15-50%
afsláttur af 
umgjörðum

ÚTSALA

StjórnSýSla Opinberum störfum 
á Vesturlandi hefur fækkað um 
nærri 23 stöðugildi á síðustu 
tveimur árum þrátt fyrir þá stefnu 
stjórnvalda að fjölga störfum í 
landsbyggðunum. Haraldur Bene-
diktsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, segir ekki hafa gengið 
nógu vel að flytja verkefni út á land 
og margar stofnanir vítt og breitt 
um landið geti auðveldlega tekið 
við fleiri verkefnum og aukið við 
sig mannskap.

Vífill Karlsson, forstöðumaður 
Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, 
hefur tekið saman hagvísi fyrir Vest-
urland. Í skýrslunni kemur fram að 
þrátt fyrir fjölgun opinberra stofn-
ana á Vesturlandi hefur störfum þar 
fækkað á einungis tveimur árum. 
Störfum fækkaði mest á vegum 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytis eða um rúmlega 46 stöðugildi 
sem helst verður rakið til þriggja 
framhaldsskóla og Landbúnaðar-
háskólans á Hvanneyri.

„Okkur hefur ekki gengið nægi-
lega vel að flytja verkefni út á land. 
Að mínu mati ættum við að setja 
okkur skýr markmið um að 5-10 
prósent starfa hins opinbera verði 
skilgreind án staðsetningar. Þar er 

hægt að nýta starfsmannaveltu til 
að fjölga störfum án staðsetning-
ar,“ segir Haraldur. „Við erum ekki 
aðeins að sjá þetta á Vesturlandi 
heldur vítt og breitt um landið. Ég 
geri mér hins vegar miklar vonir um 
að við náum að fjölga störfum, jafnt 
opinberum sem og í einkageiranum 
á næstu árum og munum vinna að 
því verkefni. Við eigum að búa til 
sem fjölbreyttust störf alls staðar á 
landinu.“

Einnig kemur fram í hagvísi Vífils 
Karlssonar að af þeim 10 krónum 
sem ríkissjóður fær í tekjur af Vest-
urlandi fara aðeins sjö krónur til 
baka á svæðið. Því sé að mati Vífils 
ákveðin slagsíða í „ríkisfjárjöfnuði“ 
svæðisins eins og hann orðar það.

„Þetta er grafalvarlegt ástand og 
óviðunandi að þetta sé að gerast 
þegar menn halda stöðugt áfram 
að tala um fjölgun starfa á lands-
byggðinni,“ segir Lilja Rafney 
Magnúsdóttir, þingkona VG. „Síðan 
gerist þetta hægt og hljótt á bak við 
tjöldin. Við þurfum að taka þetta 
alvarlega og stjórnarmeirihlutinn 
verður að skoða tillögur sínar við 
fjárlagagerð með þessar staðreynd-
ir til hliðsjónar.“ 
sveinn@frettabladid.is

Færri störf þótt 
stefnan sé að 
fjölga störfum
Störfum hins opinbera á Vesturlandi hefur fækkað 
um 23 á tveimur árum. „Óviðunandi ástand,“ segir 
Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður VG.

Mest fækkun stöðugilda hins opinbera á svæðinu síðustu tvö ár hefur verið í 
Borgarbyggð. Mestu munar á sviði menntamála. FréttaBlaðið/VilhelM

náttúruvernd Landvernd fagnar 
því að náttúruvernd sé gert hátt 
undir höfði í nýrri ferðamálastefnu 
sem kynnt var fyrir helgi. 

Að mati samtakanna felst í 
stefnunni viðurkenning á að nátt-
úran  sé hornsteinn ferðaþjónust-
unnar og að hana beri að vernda. 
Telur Landvernd nú þurfa að stíga 
skrefið til fulls og sameina starfsemi 
níu stjórnsýslueininga sem hafa 
umsjón með landi í eigu ríkisins og 
að fulltrúi náttúruverndarsamtaka 
ætti að eiga sæti í stjórnstöð ferða-
mála til að auka þekkingu og aðhald 
í náttúruverndarmálum.

Í nýrri stefnu ferðamála er 
lagt til að umsjá þjóðgarða, frið-
lýstra svæða og þjóðlendna verði 
á einum stað í framtíðinni til að 
tryggja skilvirka stjórnsýslu, nátt-

úruvernd og skerpa á rekstrarfor-
sendum. „Landvernd fagnar þessu 
sem fyrsta skrefi en við viljum 
ganga enn lengra í að sameina þá 
opinberu aðila sem fara með umsjá 
lands,“ segir Guðmundur Ingi Guð-
brandsson, framkvæmdastjóri 
Landverndar. 

Hann bendir á að umsjá og stjórn-
sýslu verndarsvæða og lands í eigu 
ríkisins sé núna fyrir komið á níu 
stöðum í stjórnsýslunni. „Og því 
er best að koma þessu fyrir á einni 
hendi til að tryggja þessa sömu 
þætti og ný ferðamálastefna leggur 
áherslu á,“ segir hann. – sa

Fagna nýrri stefnu í náttúruvernd
Landvernd fagnar 
þessu sem fyrsta 

skrefi en við viljum ganga 
enn lengra.

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
framkvæmdastjóri 
Landverndar
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www.volkswagen.is
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

UPPFÆRSLUBÓNUS
VOLKSWAGEN

+65.000 kr.

e-Up! rafmagnsbíll; verð frá

2.990.000 kr.
UP! MEÐ
STUÐIÐ

Litla ljósið með snerpuna í lagi.
Volkswagen e-Up! er enginn venjulegur smábíll. Þú kemst fljótt að því þegar þú prófar hvað hann er 

snarpur og mikill stuðbolti. Settu þig í samband við okkur og prófaðu nýjan e-Up! rafmagnsbíl.

MenntaMál Nýlega var sett á stofn 
kennslufræðistofnun við Háskólann 
í Reykjavík. Stofnunin er fyrsta rann-
sóknarsetur sinnar tegundar hér á 
landi og mun leggja áherslu á þver-
faglegar rannsóknir á taugavísind-
um, námsgetu, líðan ungmenna og 
menntun.

Hermundur Sigmundsson, pró-
fessor við íþróttafræðisvið HR og 
sálfræðideild Norska tækni- og vís-
indaháskólans, er í forsvari fyrir nýju 
kennslufræðistofnunina.

„Það hefur verið ríkjandi í kennara-
menntun á Íslandi að skoða umhverf-
isþætti, skólakerfið og aðra ytri þætti. 
Við viljum líka skoða persónurnar 
sjálfar, það er að segja nemendurna, 
líffræðilega þætti þeirra og hegðun 
sem hefur áhrif á námið. Fimm til sex 
prósent nemenda eiga í námserfið-
leikum vegna lífeðlisfræðilegra þátta. 
28 prósent íslenskra nemenda þurfa 
aftur á móti sérkennslu, það er ekki 
eðlilegt. Okkur vantar betri rann-
sóknir á lykilatriðum menntunar og 
beina sjónum að einstaklingunum til 
að lækka þetta hlutfall.“

Rannsóknir eru þegar hafnar á 
samspili hreyfingar og náms, áhrifum 
félagslegra þátta á heilsu og hegðun 
unglinga og mun á líðan og námsár-
angri drengja og stúlkna.

„Tökum sem dæmi Óla sem er í 
fyrsta bekk. Hann er órólegur og ein-
beitingarlaus í skólanum og kannski 
vill hann helst vera úti að leika sér. 
Þá er spurningin hvort það væri 

betra fyrir Óla að byrja skóladaginn 
á öflugri hreyfingu. Því við vitum að 
hreyfing býr til ró og einbeitingu.“

Hermundur vill rannsaka þetta 
betur og almennt notast við fremstu 
vísindi í menntaþróun.

„Fremstu vísindamenn í heim-
inum hafa til dæmis rannsakað út 
frá taugavísindum að hljóðaaðferðin 
svokallaða er besta aðferðin til að 
nota í byrjun lestrarkennslu. Eftir að 
barnið er komið með þann grunn er 
hægt að nota ýmsar aðrar aðferðir 
sem fela í sér nægar áskoranir. Mér 
finnst eðlilegt að stuðst sé við þau 
fræði og rannsóknir sem hafa birst 
í alþjóðlegum vísindaritum og sem 
stórar þjóðir hafa tileinkað sér – og 
rannsaka sjálf aðra hluti sem okkur 
vantar skýringar á. Stundum erum 
við að skapa meiri vandamál með 
nýjum leiðum í stað þess að styðjast 
við rannsóknir.“

Von Hermundar er að kennarar, 
fræðimenn og rannsakendur geti átt 
gott samstarf á nýju stofnuninni.

„Við eigum að hætta að taka 
manninn og skoða boltann betur. 
Við viljum öll betra menntakerfi. Við 
ættum að geta sparað mikla fjármuni 
með því að vinna markvisst að því að 
skapa betri grunn fyrir nemendur og 
nota þá bestu aðferðafræðina með 
úrvals rannsóknum, hlusta á kennar-
ana sem hafa alltaf náð mjög góðum 
árangri með sína nemendur og fá pró-
fessorana með okkur í lið.“ 
erlabjorg@frettabladid.is

Sjónum beint að nemendunum sjálfum
Hermundur Sigmundsson er í forsvari fyrri nýja kennslufræðistofnun. Hann vill nota vísindalegar rannsóknir til að bæta menntakerfið 
og skoða betur hegðun nemenda. Íslenskir nemendur koma illa út í alþjóðlegum samanburði, svo sem meðal OECD-landanna.

Námsstefna um lestrarkennslu
Í tilefni nýrrar kennslufræðistofnunar er haldin námsstefna í dag um raun-
prófaðar aðferðir í lestrarkennslu. Námsstefnan er haldin í samvinnu við 
Opna háskólann og er sérstaklega ætluð grunnskólakennurum á fyrsta náms-
stigi en er opin öllum. Fjallað verður um færniþróun, áhugahvöt og raunpróf-
aðar aðferðir í lestrarkennslu. Námsstefnan hefst klukkan 13.00 í HR.

Staðan í alþjóðlegum 
samanburði

Hermundur segir ekki eðlilegt að svo margir nemendur á Íslandi þurfi sérkennslu 
og því þurfi að rannsaka hvernig bæta megi grunninn. NordicPHotos/Getty

Innan OECD eru þrjátíu og 
fimm lönd. Staða Íslands:

28%
íslenskra nemenda eru í sér-
kennslu, átta prósent í Noregi

29. sæti í  
náttúrufræði

21. sæti í  
stærðfræði

Fremstu vísinda-
menn í heiminum 

hafa til dæmis rannsakað út 
frá taugavísindum að hljóða-
aðferðin svokallaða er besta 
aðferðin til að nota í byrjun 
lestrarkennslu. 
Hermundur  
Sigmundsson,
prófessor við 
íþróttafræðisvið  
Háskólans í Reykjavík
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Ein þýðingarmesta námsgreinin í lagadeildum háskól-
anna fjallar um réttarheimildir. Með því hugtaki er 
átt við þann efnivið sem má nota til að komast að 

niðurstöðu í lögfræðilegum álitamálum. Þar er fjallað um 
hverjar réttarheimildir séu og hvar þær sé að finna. Sett lög 
eru auðvitað þýðingarmesta og skýrasta réttarheimildin. 
Í stjórnarskránni er skýrlega kveðið á um að dómendur 
skuli í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum. 
Til annarra heimilda þarf svo einatt að grípa þegar settum 
lögum sleppir, og eru þar til taldar lögjöfnun, réttarvenja, 
eðli máls og fordæmi svo dæmi séu tekin.

Ekki hef ég á æviferli mínum í lögfræðinni, fyrr en þá núna, 
orðið var við að tiltakanlegur ágreiningur væri um þessi meg-
inatriði í aðferðafræði lögfræðinnar. Nú virðist slíkur ágrein-
ingur hins vegar kominn upp, eða hvað? Haldið er fram þeim 
kenningum að eitthvað allt annað en hefðbundnar réttar-
heimildir eigi að koma til sögunnar við úrlausn lögfræði-
legra ágreiningamála. Dómstólarnir eigi að vera skipaðir 
dómurum sem talist geta „þverskurður af fólkinu í landinu“.

Ekki verður betur séð en þessi torkennilega krafa feli í sér 
ósk um að dómstólar starfi eftir einhvers konar mælingu á 
viðhorfi almennings til úrlausnarefnanna, þó að ekki sé þá 
jafnframt tekið fram hvort það eigi að vera viðhorfið fyrir 
eða eftir hádegi, svo hverful og breytileg sem slík ætluð við-
horf eru.

Tryggvi Gíslason gerist talsmaður þessara viðhorfa, nú 
síðast í Fréttablaðinu sl. föstudag. Um leið sendir hann mér 
kveðjur og telur mig halda fram „sjónarmiðum úreltrar lög-
speki þar sem talið var að lög væru óskeikul guðs lög en ekki 
mannasetningar“. Hvar í ósköpunum hefur maðurinn fengið 
tilefni til þess að segja þetta um skoðanir mínar?

Málflutningur Tryggva helgast af því að hann vill falla 
vissum hluta lesenda í geð. Sumir kalla þetta lýðskrum. 
Þrátt fyrir allt sem miður fer í okkar ófullkomna samfélagi 
tel ég mig geta fullyrt að viðhorf Tryggva Gíslasonar um geð-
þóttann í stað laganna mun ekki ná viðurkenndri fótfestu 
á næstunni í íslenskri lagaframkvæmd, þó að þau kunni 
svo sem að hafa raunveruleg og óheimil áhrif á einstakar 
dómsúrlausnir.

Nýjar kenningar um 
réttarheimildir?

Jón Steinar 
Gunnlaugsson
lögfræðingur

Ekki verður 
betur séð en 
þessi tor-
kennilega 
krafa feli í 
sér ósk um 
að dóm-
stólar starfi 
eftir ein-
hvers konar 
mælingu á 
viðhorfi al-
mennings til 
úrlausnar-
efnanna...

Aðeins örfáar sýningar: 

Sun. 18. okt .  kl .  13.00

Sun.  1.  nóv.  kl .  13.00

Sun. 15. nóv. kl .  13.00

Sun. 22. nóv. kl .  13.00

Barnasýning ársins 
Sproti ársins 

Gríman 2015

- DV    - S.J. Fréttablaðið

 

Vinnubrögð 
af þessu tagi 
gera þol-
endum 
ofbeldis afar 
erfitt með að 
rjúfa víta-
hringinn sem 
þeir búa við á 
hverjum degi. 
Og þau gera 
það líka að 
óárennilegum 
kosti að leita 
til lögreglunn-
ar í viðleitni 
sinni til að 
sækja sér 
skjól og vörn.

Forgangsröðun ráðherra
Illugi Gunnarsson, ráðherra 
menntamála, mætti á ráðstefnu um 
læsi barna í Háskólanum á Akur-
eyri um helgina. Fjölmenni sótti 
ráðstefnuna til að ræða um læsi. 
Menntamálaráðherra setti auðvitað 
tóninn fyrr í haust þegar hann setti 
umræðu um læsi á dagskrá. Því 
voru margir sem sóttu ráðstefnuna 
óánægðir með forgangsröðun ráð-
herrans. Í stað þess að eiga orðastað 
við sérfræðinga sem hann hafði 
gagnrýnt á sínum tíma, hélt hann 
fimmtán mínútna framsögu. Eftir 
það rauk ráðherra á dyr til þess að 
ná flugi suður til höfuðborgarinnar. 
Hann átti víst bókað sæti á landsleik 
í knattspyrnu.

Öllum að óvörum
Þau undur og stórmerki gerðust 
í gær að forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, tilkynnti 
þjóðinni ekki hvort hann hygðist 
bjóða sig fram áfram til embættis. 
Þjóðin sat límd við viðtækin þegar 
Ólafur spjallaði við Sigurjón M. 
Egilsson í þættinum Sprengisandi 
á Bylgjunni. Flestir bjuggust við því 
að Ólafur, sem hefur ekki gefið fjöl-
miðlum kost á viðtali við sig mjög 
lengi, myndi tilkynna um áform 
sín í þættinum – enda aðeins tæpt 
ár í kosningar. Ólafur kom öllum 
að óvörum þegar hann sagðist ekki 
vera búinn að ákveða sig. Merkilegt 
– þar sem hann er almennt vanur 
að vera svo afdráttarlaus um þessa 
ákvörðun – í þau fjögur skipti sem 
hann hefur tekið hana. Eða ekki. 
sveinn@frettabladid.is 
fanney@frettabladid.is

Frá degi til dags

Antoine Hrannar Fons er ungur maður sem sýndi mikið 
hugrekki þegar hann kom opinberlega fram í viðtali við 
Viktoríu Hermannsdóttur í helgarblaði Fréttablaðsins. 
Um langt skeið var Antoine Hrannar beittur grófu and-
legu og líkamlegu ofbeldi af sambýlismanni sínum og á 
þessum tíma brást hann við eins og svo margir þolendur 
heimilisofbeldis og leitaði í sífellu aftur þangað sem hann 
var kvaldastur.

Heimilisofbeldi, bæði andlegt og líkamlegt, er sérdeilis 
erfiður vítahringur að rjúfa fyrir þolendur. Eðli málsins 
samkvæmt eiga gerandi og þolandi sér sameiginlega sögu 
og eru bundnir böndum á ótalmörgum sviðum daglegs lífs. 
Saga Antoines Hrannars er því ekkert einsdæmi heldur 
þvert á móti lýsandi fyrir þau bönd sem binda þolendur 
heimilisofbeldis við gerendur. Og oftar en ekki þurfa þol-
endur mikla hjálp til þess að losa þessi bönd og komast burt 
frá gerendum heimilisofbeldis.

Þegar heimilisofbeldi er annars vegar þá er óneitanlega 
langalgengast að konur séu þolendur og karlar gerendur. 
Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að heimilisofbeldi spyr 
hvorki um stétt né stöðu. Það er að finna í öllum lögum 
samfélagsins og innan hinna ólíkustu heimila. Þetta vita 
yfirvöld fullvel og því er ábyrgðin alltaf ein og sú sama: Yfir-
völdum ber að koma þolendum heimilisofbeldis til hjálpar 
með öllum tiltækum ráðum innan ramma laganna. Án 
undantekninga.

Að ákæra liggi óhreyfð í bunka á borði lögreglumanns 
svo mánuðum skiptir er óafsakanlegt með öllu. Að lögreglu-
menn skutli blóðugum þolanda heimilisofbeldis aftur af 
heim og skilji hann eftir hjá ofbeldismanninum er með 
hreinum ólíkindum. Auðvitað er ekkert hægt að fullyrða 
um ástæðu þess að svo skyldi fara. Hvort það megi rekja til 
þess að hér var á ferðinni karlmaður sem varð fyrir ofbeldi 
karlmanns, eða að lögreglan sé svo undirmönnuð að svo 
mikilvæg mál komist ekki í verk eða hver sem ástæðan er 
þá sér hver heilvita manneskja að þetta er ekki í lagi.

Vinnubrögð af þessu tagi gera þolendum ofbeldis afar 
erfitt að rjúfa vítahringinn sem þeir búa við á hverjum 
degi. Og þau gera það líka að óárennilegum kosti að leita 
til lögreglunnar í viðleitni sinni til að sækja sér skjól og 
vörn. Þessu þarf að breyta. Árið 2011 voru samþykkt hér 
lög, kennd við austurrísku leiðina, sem gera lögreglunni 
heimilt að fjarlægja ofbeldismenn af heimilum sínum. Lög 
sem er ætlað að styrkja réttarstöðu þolenda ofbeldis og þá 
sérstaklega heimilisofbeldis. En lögin eru ekki mikils virði 
ef það að framfylgja þeim byggir á geðþóttaákvörðunum 
sem eru jafnvel teknar undir miklu álagi.

Innanríkisráðherra verður að sjá til þess að farið verði 
vandlega ofan í saumana á þessum málum. Ferlar þurfa 
að vera skýrir og afdráttarlausir, kærur að vinnast af fag-
mennsku og öryggi og umfram allt þarf að sjá til þess að 
öllum þolendum sé tryggður stuðningur og öryggi til fram-
búðar. Því án undantekninga verðum við sem samfélag að 
leita allra leiða til þess að uppræta allt ofbeldi, óháð því 
hversu stór og sterkur þolandinn er hverju sinni.

Þangað leitar 
klárinn …
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Guðmundur 
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Það breytir 
því hins 
vegar ekki 
að trú-
verðugleiki 
Illuga sem 
ráðherra 
hefur beðið 
hnekki. 

Illugi Gunnarsson stendur í þakkar-
skuld við Hauk Harðarson. Sá síðar-
nefndi hljóp undir bagga með Illuga 

og keypti af honum íbúð og leigir honum 
svo; einnig hefur komið fram þriggja 
milljóna greiðsla fyrir ráðgjafarstörf til 
ráðherrans frá Orku energy, fyrirtæki 
Hauks sem Illugi starfaði um hríð hjá, og 
virðist einna helst hafa verið fyrirfram-
greiðsla á eftirágreiddum launum – eða 
var það öfugt? Illugi er ráðherra mennta-
mála og áhrifamaður innan Sjálfstæðis-
flokksins en Haukur er forstjóri Orku 
energy (einkennilega staglsamt nafn), 
einkafyrirtækis í orkuvinnslu, sem gæti 
átt mikið undir velvilja og fyrirgreiðslu 
stjórnvalda. Blaðið Stundin hefur haldið 
uppi þráfaldlegum spurningum til Illuga 
um þessi tengsl en hann ekki verið til 
viðtals um þau, fyrr en nú að hann kaus 
að tala við Fréttablaðið til að útskýra 
sína hlið. Þar segir hann að auðvelt sé að 
vera vitur eftir á. Við hin sjáum stjórn-
málamann sem ekki segir frá hagsmuna-
tengslum sínum nema nauðbeygður.

Eftiráviska og fyrirframgreiðsla
Tvennt er til vitnis um að stjórnmála-
menn séu í vandræðum: það er þegar 
þeir þurfa að velja sér fjölmiðla sem þeir 
treysta sér til að svara spurningum frá, og 
svo er hitt sem er óbrigðull vitnisburður 
um að stjórnmálamaður sé í verulegum 
vanda: þegar þeir segja að auðvelt sé að 
vera vitur eftir á. Er það? Ætli það hljóti 
ekki að vera erfitt að vera vitur eftir á? 
Það táknar að maður hefur verið heimsk-
ur fyrirfram. Þetta er eitt af þessum fárán-
legu orðatiltækjum sem hafa fest rætur í 
íslenskri orðræðu og hljóma ævinlega úr 
munni þeirra sem uppvísir hafa verið að 
einhverjum heimskupörum.

Eflaust er það rétt sem verjendur 

Illuga hafa nefnt, að Orka energy hefði 
fengið að kynna lausnir sínar í Kína í ferð 
forseta Íslands þangað, hvað sem líður 
tengslum fyrirtækisins við Illuga – en 
þá hefði Illugi líka betur haldið sig fjarri 
þeim fundarhöldum, í stað þess að ljá 
fyrirtækinu einhvers konar ráðherravott-
un með nærveru sinni þar. Hvaða hlut-
verki gegndi hann á fundinum? Var hann 
ennþá að sinna ráðgjafarstörfum eða var 
hann þarna sem ráðherra menntamála á 
Íslandi? Að fjalla um orkumenntamál?

Hér er fámenni og návígi: frændsemi 
og ættavensl, gamlar skólasamvistir, 
vinahópasniðmengi. Samskipti eru 
óformleg og fara fram undir radar – í 
matarboðum, í sturtuklefum, við snaga á 
leikskólum og þannig mætti áfram telja: 
við rekumst hvert á annað öllum stund-
um og smám saman verður til hjá okkur 
net hagsmuna- og kunnleikatengsla, 
sem ekki er neikvætt fyrirbæri í sjálfu 
sér – síður en svo: þetta er samfélagið, 
þar sem við fylgjumst hvert með öðru og 
hjálpumst jafnvel að, þegar svo ber undir 
og einhver þarf á slíku að halda.

Það er gott. Og gott er að Illugi Gunn-
arsson eigi góðan vin í Hauki Harðarsyni. 
Þess getum við vel unnt honum. Það 
breytir því hins vegar ekki að trúverðug-
leiki Illuga sem ráðherra hefur beðið 
hnekki. Það verður líka að segjast eins 
og er að manni þykir hann hafa valdið 
margvíslegum vonbrigðum í störfum 
sínum sem ráðherra. Hann stóð ekki 
vörð um það eina sem skiptir raunveru-
legu máli í því að efla lestur og læsi – að 
gera lesefni aðgengilegt fyrir börn og 
ungmenni; skólabókasöfn eru svelt, 
bókaútgáfa er skattlögð; hann hefur 
ekkert hirt um að koma þaki yfir höfuðið 
á náttúruminjasafni jafnvel þótt tóm og 
tilgangslaus Perlan standi þar til boða; 

tilkynning ríkisstjórnarinnar frá í vor um 
að ráðast nú loks í að reisa Hús íslenskra 
fræða fyrir 2018 hvarf aftur ofan í Holu 
íslenskra fræða og sá hvergi stað í fjár-
lagafrumvarpinu þegar kom fram á 
haust; hann hefur búið til kommisara-
apparat í menntamálum sem virðist líta 
á það sem hlutverk sitt að fjandskapast 
við kennara og innleiða bandprjóns-
aðferðina við lestrarkennslu hvað sem 
það kostar; hann hefur ekki einu sinni 
getað staðið vörð um starfsemi tónlistar-
skólanna sem er nú í hættu – og hefur þó 
tónlistariðkun borið hróður Íslendinga 
víðar um heiminn en nokkuð annað.

Hótun í garð RÚV?
Það er ef til vill til marks um þá sein-
heppni sem hefur einkennt framgöngu 
Illuga í starfi menntamálaráðherra, að 
hann skyldi fara að tjá sig sérstaklega 
um málefni Ríkisútvarpsins í Frétta-
blaðinu nú um helgina, við sama tæki-
færi og hann útskýrði loksins sína hlið 
á samskiptum sínum við Orku energy. 
Hann fór sem sé að fimbulfamba um að 
hann væri hugsi yfir fréttastofu Ríkis-
útvarpsins, hvort starfsemi hennar væri 
ekki of umfangsmikil á tímum þegar 
nóg framboð sé á efni frá erlendum 

fréttaveitum – kannski vill hann bara 
að fólk horfi á Fox, það er ekki gott að 
vita hvað bærist í höfði ráðherrans, 
en óneitanlega eru þessar vangaveltur 
sérlega óheppilegar fyrir hann og RÚV 
svona í beinu samhengi við það að 
hann þarf nú sjálfur að búa við frétta-
flutning og eftirgrennslanir frétta-
manna og blaðamanna um þakkar-
skuldir sem hann vill sem minnst ræða. 
Fyrir vikið koma þessar bollalengingar 
út eins og hótun, af því tagi sem Vigdís 
Hauksdóttir varð alræmd fyrir, þegar 
hún minnti á stöðu sína í fjárveitingar-
nefnd og setti í samhengi við óánægju 
sína með fréttaflutning RÚV.

Það þarf að vera hafið yfir allan vafa 
að stjórnmálamenn nýti ekki aðstöðu 
sína við útdeilingu gæða og hygli þeim 
sem þeir kunna að standa í þakkarskuld 
við – og því er æskilegt fyrir stjórnmála-
menn (líkt og dómara – og fréttamenn) 
að vera eins og mögulegt er óháðir 
öðrum um fjármál. Og stjórnmálamenn 
verða að stilla sig um að beita valdi 
sínu gagnvart almannastofnunum til 
að jafna persónulegar sakir eða reyna 
að þagga niður í frjálsri umræðu frjálsra 
fjölmiðla sem starfa í þágu almennings 
og upplýstrar umræðu.

Þakkarskuldir
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Sætar franskar  
frá McCain

Sætu kartöflurnar frá McCain eru ómótstæðilega
bragðgóðar. Þú skellir þeim í ofninn og áður en þú 
veist af hefurðu töfrað fram girnilegt og gómsætt 
meðlæti. Prófaðu núna!

frá McCain

Sætu kartöflurnar frá McCain eru ómótstæðilega
bragðgóðar. Þú skellir þeim í ofninn og áður en þú 

Vinsælar hjá Íslendingum í mörg ár

Fótbolti Íslenska karlalandsliðinu 
tókst ekki að vinna Lettland en 
strákarnir okkar héldu áfram að 
endurskrifa íslenska knattspyrnu-
sögu með því að gera jafntefli við 
Lettana á laugardaginn. Þetta er 
fyrsti undanriðill karlalandsliðs 
Íslands fyrir HM eða EM þar sem 
íslenska landsliðið tapar ekki leik 
á Laugardalsvellinum.

Íslenska liðið gerði reyndar 
„bara“ jafntefli í síðustu tveimur 
heimaleikjum sínum á móti tveim-
ur neðstu liðum riðilsins en hafði 
áður unnið leiki sína við Tyrkland, 
Holland og Tékkland í Laugardaln-
um. Ísland hafði minnst áður tapað 
einum heimleik í undanriðli en því 
hafði íslenska liðið náð átta sinn-
um. Nú er liðið hins vegar ósigrað 
í fimm heimaleikjum sínum.

Kolbeinn Sigþórsson og Gylfi 
Þór Sigurðsson komu Íslandi í 2-0 
í fyrri hálfleik en íslenska liðið var 
óþekkjanlegt í seinni hálfleiknum 
þar sem Lettar náðu að tryggja sér 
jafntefli. Íslenska liðið getur síðan 
þakkað Tyrkjum fyrir að liðið er 
áfram í toppsæti A-riðilsins því 
Tyrkir unnu Tékka 2-0 í Tékklandi. 

Ísland er því með eins stigs forskot 
á Tékka fyrir lokaumferðina.

Íslensku strákarnir flugu til Tyrk-
lands í gær þar sem liðið spilar 
lokaleik sinn við heimamenn á 
þriðjudaginn. Það er mikið undir 
fyrir fjórar þjóðir í þeim leik. 
Ísland er í baráttunni við Tékka 
um efsta sæti riðilsins og Tyrkir 
eru í baráttunni við Hollendinga 
um þriðja sætið riðilsins og þar 
með sæti í umspilinu.

Hollendingar, stigalausir í leikj-
unum tveimur á móti Íslandi, 
þurfa nú hjálp Íslendinga til að 
halda EM-draumi sínum á lífi. Hol-
lendingar þurfa nefnilega að ná 

betri úrslitum en Tyrkir í síðustu 
umferðinni þegar Holland tekur 
á móti Tékklandi á Amsterdam 
Arena á sama tíma og Ísland spilar 
við Tyrkland.

Það að litla Ísland sé haldreipi 
Hollendinga í lokaumferðinni er 
enn einn kaflinn í þessari ótrúlegu 
undankeppni sem enginn hefði 
getað séð fyrir. Íslenska liðið þarf 
þó ekki að vinna Tyrkjaleikinn 
fyrir Hollendinga heldur þarf liðið 
sigur til að tryggja sér sigur í riðl-
inum og sæti í þriðja styrkleika-
flokki (af fjórum) þegar dregið 
verður í riðla í úrslitakeppninni í 
Frakklandi. ooj@frettabladid.is

Ísland haldreipi hollensku stjarnanna
Íslensku landsliðsstrákarnir þurfa bara að treysta á sig sjálfa í baráttunni um toppsæti A-riðils undankeppni EM 2016 þrátt fyrir að hafa 
misst Lettaleikinn niður í jafntefli um helgina. Íslenska liðið var ósigrað á Laugardalsvelli í undankeppninni sem hefur ekki gerst áður.

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sitt sjötta mark í undankeppni EM í jafnteflinu 
á móti Lettlandi um helgina og tryggði sér með því tvö met í markaskorun 
fyrir íslenska landsliðið í undankeppnum stórmóta. Gylfi er nú bæði sá sem 
hefur skorað flest mörk í einni undankeppni EM og sá sem hefur skorað 
flest mörk í einni undankeppni fyrir stórmót hvort sem það er HM eða EM.

Eiður Smári Guðjohnsen, liðsfélagi Gylfa í landsliðinu, átti bæði metin 
fyrir þessa undankeppni síðan að hann skoraði samtals ellefu mörk í 
tveimur undankeppnum íslenska liðsins í upphafi tíunda áratugarins.

6  - Gylfi Þór Sigurðsson, EM 2016
9 leikir - 799 mínútur
- Skoraði á móti Hollandi (3), 
Lettlandi (2) og Tyrkjum.
- 4 af mörkunum á 
Laugardalsvellinum

6 - Eiður Smári Guðjohnsen, HM 
2006
8 leikir - 707 mínútur
- Skoraði á móti Ungverjalandi (2), 
Búlgaríu, Svíþjóð, Króatíu og Möltu.
- 5 af mörkunum á 
Laugardalsvellinum

5 - Eiður Smári Guðjohnsen, EM 
2004
8 leikir - 718 mínútur
- Skoraði á móti Litháen (3), 
Skotlandi og Færeyjum.
- 2 af mörkunum á 
Laugardalsvellinum

4 - Gylfi Þór Sigurðsson, HM 2014
11 leikir - 982 mínútur
- Skoraði á móti Slóveníu (2), 
Albaníu og Kýpur.
- 1 af mörkunum á 
Laugardalsvellinum

4 - Kolbeinn Sigþórsson, HM 2014
7 leikir - 586 mínútur
- Skoraði á móti Sviss, Albaníu, 
Kýpur og Noregi.
- 2 af mörkunum á 
Laugardalsvellinum

3 - Kolbeinn Sigþórsson, EM 2016
3 - Birkir Bjarnason, HM 2014
3 - Jóhann Berg Guðmundsson, 
Hm 2014
3 - Eiður Smári, HM 2010
3 - Eiður Smári, EM 2008
3 - Eyjólfur Sverrisson, Hm 2002

Flest mörk í einni undankeppni

Sex marka maðurinn Gylfi Þór Sigurðsson sést hér á fleygiferð í leiknum á móti 
Lettlandi á Laugardalsvellinum á laugardaginn.  

Hæsta HlutFall stiga 
Íslands Í Heimaleik jum Í 
undankeppni Hm eða em:

1. EM 2016  73,3 % (11 stig af 15)
2. HM 2002  66,7 % (10 af 15)
2. EM 2000  66,7 % (10 af 15)
4. HM 1994  62,5 % (5 af 8)
5. HM 2014  60,0 % (9 af 15)
6. EM 2004  58,3 % (7 af 12)

stig liðanna Í a-riðlinum

1. Ísland  20 stig (markat. +12, 17-5)
2.  Tékkland  19 stig (+4, 15-11)
  – Liðin eru jöfn í innbyrðisleikjum
3. Tyrkland  15 stig (+4, 13-9)
4. Holland  13 stig (+4, 15-11)
  – Tyrkland er með betri innbyrðisstöðu
5. Lettland 5 stig (-12, 6-18)
6. Kasakstan  3 stig (-12, 6-18)
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CALVIN tungusófi  269X153 cm kr. 227.400FINN skenkur160 cm kr. 138.700

HYPE stólar kr. 35.990 MINIMAL kr. 9.980FINN sófaborð kr. 62.900

FINN TV skenkur
120 cm kr. 68.300

FINN TV skenkur
150 cm kr. 79.800

DIONE stóll kr. 133.500 GINA stóll kr. 19.700

Járn & Gler ehf.    -  Skútuvogur 1h. 
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

Fyrirtæki - Húsfélög 
—————————
Við bjóðum upp á 
sjálfvirkan hurða-
opnunarbúnað ásamt 
uppsetningu og 
viðhaldi 
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir 
aðgengi fatlaðra. 
Áratuga reynsla af búnaði  
tryggir gæðin. 

Nota afganga í hönnun
Endurvinnsla  og umhverfismál eru megin-
þema kínverska hönnunarhópsins KaCaMa. 
Þau nýta gömul herðatré, korktappa og alls 
kyns hluti í hönnun sinni. 
síða 2

MaRGNOTa  „Vínylplötur eru nefnilega frábært hráefni til þess að vinna ýmsa muni á borð við skartgripi, ýmislegt veggskraut og 
aðra fallega húsmuni,” segir Engilbert Imsland, kennari við Hólabrekkuskóla.  MYND/PJETUR

VíNylplaTaN fæR 
NýTT OG fERsKT úTliT
ENDURViNNsla Gömlu vínylplöturnar eru aftur farnar að hljóma víða um heim. Þær 
eru þó líka endurnýttar í ýmsa fallega og óvenjulega muni fyrir heimilið.

Þótt gamla góða vínylplatan 
sé aftur farin að njóta tölu-
verðra vinsælda víða um 

heim hefur hún um leið öðlast 
nýtt hlutverk undanfarin ár. Hug-
vitssamir einstaklingar hafa um 
nokkurra ára skeið endurnýtt 
gamlar vínylplötur, til dæmis til 
skartgripagerðar, búið til ýmsa 
húsmuni á borð við skálar og 
hillur og jafnvel útbúið úr þeim 
framhlið á veggklukkur.

Einn þeirra sem hafa dundað 
sér við þessa iðn hér á landi er 
Engilbert Imsland, sem kennir 
m.a. hönnun, smíði og leiklist 
við Hólabrekkuskóla í Reykjavík. 
Hann segist undanfarin ár hafa 
leitast við að hafa kennsluna fjöl-

breytta og fróðlega og sú hug-
mynd að nýta gamlar vínylplötur 
sé ein þeirra. „Að vísu eru margir 
búnir að grafa upp gamla plötu-
spilarann og vínylplöturnar og 
því má segja að ýmis sköpun 
og endurhönnun úr þeim hafi 
minnkað fyrir vikið. Þetta er 
þó fín umræða, um hvort skuli 
endurnýta þær eða ekki, en unga 
fólkinu finnst það a.m.k. bara hið 
besta mál.“

fRábæRT hRáEfNi
Skapandi einstaklingar sem sitja 
á gömlum kössum af vínylplötum 
sem aldrei verða notaðar aftur 
geta því brett upp ermarnar og 
hugsað sér gott til glóðarinnar. 

„Vínylplötur eru nefnilega frá-
bært hráefni til þess að vinna 
ýmsa muni á borð við skartgripi, 
ýmislegt veggskraut og aðra fal-
lega húsmuni á borð við skálar, 
vínrekka og glasamottur. Svo er 
hægt að ráðast í ýmis metnaðar-
fyllri verkefni á borð við framhlið 
veggklukku og þá er auðvelt að 
tapa sér í frumlegheitum.“

Það sem heillar Engilbert mest 
við vínylinn er hversu auðvelt 
er meðhöndla og forma hann og 
búa til margt úr honum. „Verk-
færin sem ég nota eru heldur 
ekki flókin; hitabyssa og silfursög 
sem er sög með mjög fínu sagar-
blaði. Þannig er maður í stakk 
búinn til að búa til alls kyns 
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Eitt mesta úrval landsins 
af eldhúsblöndunartækjum

KaCaMa Design er kín-
verskur hönnunar-
hópur með aðsetur 

í Hong Kong sem einbeitir 
sér að endurvinnslu. Mark-
mið þeirra er ekki aðeins 
að búa til fallega hluti 
sem gleðja augað heldur 
að vekja fólk til umhugs-
unar um umhverfismál. 
Þá vonast þau til þess að 
hugmyndir þeirra og vörur 
verði til þess að hvetja til 
samvinnuverkefna atvinnu-
fyrirtækja og handverks-
fólks í nærsamfélaginu. 
Efniviður hönnuða KaCaMa 
er iðulega hráefni sem lok-
ið hefur hlutverki sínu og 
á að farga en einnig finnur 
hópurinn leiðir til að nýta 
efni sem fellur til við aðra 
vinnslu.

Meðal verkefna KaCaMa 
eru hliðarborð og körfur 
úr gömlum herðatrjám, 
kúlupennar og seglar úr 
gömlum korktöppum úr 
löngu tæmdum vínflöskum, 
„bauna“-sekkir úr umhverf-
isvænu efni, fylltir með 
plasttöppum sem búið er 
að kurla niður, handtöskur 
úr leðurræmum sem verða 
afgangs í lítilli töskuverk-
smiðju í Kína og fleira. 
Verkefni KaCaMa hafa 
vakið athygli og er meðal 
annars fjallað um verk 
þeirra á hönnunarsíðunni 
designboom.com. Nánar 
má forvitnast um KaCama 
á www.kacama.hk.

HugsjónafólK  kínverska hönnunarteymið kaCaMa vill 
vekja fólk til umhugsunar um umhverfismál og hvetja til sam-
starfs atvinnufyrirtækja og handverksfólks.  Mynd/kaCaMa.hk

Endurnýtt plast Meðal verkefna hópsins eru pullur og 
púðar sem fylltir eru með gömlum plasttöppum sem búið er að 
kurla niður.

afgangar afskorningar 
af leðri úr töskuverksmiðju 
saumaðir saman í hand-
tösku.

Hanna úr drasli 
og afgöngum
Hönnun  Endurvinnsla og umhverfismál eru meginþema kínverska hönn-
unarhópsins KaCaMa. Hópurinn finnur ný not fyrir gömul herðatré, korktappa 
og fleira sem annars yrði hent. Þau hvetja til samstarfs um endurvinnslu.

skemmtilega hluti, bara 
ef hugmyndaflugið er 
til staðar.”

Í síðustu viku 
hélt Engilbert 
námskeið í 
endurnýtingu 
á gömlum 
hljómplötum 
í Gerðubergi í 
Reykjavík. „Þar 
sýndi ég m.a. 
hvernig hægt er 
að nota plötur til 
skartgripagerðar 
og kynnti ýmsa aðra 
möguleika til sögunnar. 
Ég kenndi námskeiðsgestum 
helstu vinnuaðferðir og yfir-
borðsmeðferðir. Það eina sem 
þátttakendur þurftu í raun að 
hafa meðferðis var gott hug-
myndaflug og svo auðvitað gaml-
ar vínylplötur úr safninu heima 
fyrir.“

BrEytti um vEttvang
Engilbert hefur einnig prufað sig 
áfram með geisladiska og sér-
staklega gamlar kasettur sem 
fáir nota í dag. „Það er enda-
laust hægt að leika sér með 
kasetturnar, til dæmis að búa 
til veski, geymslukassa og ýmsa 
aðra hluti. En það skemmtileg-
asta finnst mér þegar bandið er 
dregið út og myndir eru formað-
ar á krossviðarplötur en oft er 
formið andlit af listamanninum 
sjálfum.“

Engilbert er menntaður 
húsasmíðameistari og starf-

aði við fagið í nær tuttugu ár. 
„Rétt fyrir hrun var mér boðið 
að kenna smíðar og þar sem 
ég var kominn með töluverðan 
leiða á húsasmíðinni sló ég til og 
heillaðist mjög af kennslunni. Ég 
náði mér í kennsluréttindi í HÍ og 
hef síðan kennt hönnun, smíði 
og leiklist en einnig er ég félags-
starfskennari í Hólabrekkuskóla. 
Það er aldrei að vita nema ég 
haldi fleiri svona námskeið enda 
auðvelt að plata mig í svona 
verkefni.“

Inn á Pinterest-síðu Engilberts 
(Engilbert Imsland) má finna 
mörg verkefni sem hann dundar 
sér við í starfi sínu og frístund-
um.

Handsaumað Ræm-
urnar eru handsaumaðar 
saman.

HErðatré fá nýtt 
HlutvErK Gömlum 
herðatrjám umbreytt í 
hliðarborð.

töff Taskan er svo fóðruð 
með léreftspoka.
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Híbýli fasteignasala, sími 
585-8800 kynnir: Fasteignin 
Búðarstígur 12a á Eyrarbakka, 
betur þekkt sem gamli 
barnaskólinn. 

Húsið stendur við eina elstu 
götu á Bakkanum.

Húsið er þrílyft, steypt jarð-
hæð, miðhæð og ris, samtals að 
gólffleti 210,4 fm. Húsið er báru-
járnsklætt timburhús á háum 
steyptum kjallara. Risið er port-
byggt og með kvisti að sunnan 
og norðan.

Forstofuviðbyggingar og 
tröppur eru bæði vestan og 
norðan megin á húsinu. Í því eru 
tvær íbúðir. Á lofti eru fjögur 
herbergi og eldhús á palli. Á 
hæðinni eru tvö herbergi og 
stórt eldhús, en herbergjaskipan 
var nokkuð breytt til að þjóna 
nýju hlutverki sem veitingastað-
ur fyrir nokkrum árum (Rauða 
húsið). Í kjallara er eitt stórt 
rými og tvö salerni. Geymslu-
loft er yfir risinu. Húsið er því 
stórt og myndar legt og eitt af 
glæsilegri timburhúsum á Eyrar-

bakka. Jafnframt er innri gerð 
þess og viðir að stórum hluta 
upprunalegir. Það ber ýmis ein-
kenni svokallaðs Sveitzer-stíls en 
hann varð algengur hér a landi i 
kjölfar þess að tilsniðin hús voru 
flutt inn frá Noregi. Húsið var 
reist í núverandi mynd árið 1913, 
fært og sett á steyptan kjallara.

Húsið hefur mikið menn-
ingarsögulegt gildi og tengist 
sögu fyrsta barnaskóla lands-
ins sem settur var a fót 1852 og 
hefur starfað óslitið í þorpinu 
frá stofnun hans. Árið 1880 var 

skólahúsið endurbyggt eftir 
bruna. Í því fór líka fram full-
orðinsfræðsla bæði fyrir konur 
og karla og einnig var þar vísir 
að sjómannaskóla, jafnframt því 
sem húsið þjónaði menningar-
legri starfsemi.

Lóðin er talin um 630 fm og 
eru miklir möguleikar varðandi 
nýtingu hennar. Stutt í fjöruna, 
náttúruna og fuglaskoðun i fugla-
friðlandinu i Flóa. 
Nánari upplýsingar á skrif-
stofu Híbýla i síma 585-8800 
eða hibyli@hibyli.is

Einstök fasteign á Eyrarbakka

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

fallegt 267,6 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum með bílskúr og 2ja herbergja 
aukaíbúð í kjallara. fallegt útsýni. Gott 
skipulag. fallegar innréttingar og gólfefni. 
hellulagt bílaplan og hellulögð gönguleið 
og stórar verandir í kringum húsið.  
V. 79,7 m.

98,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi. íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
sérgeymsla í sameign. V. 31,9 m.

Grundarsmári 4 - 201 Kópavogur 

Mosarimi 12 - 112 Reykjavík  

Mjög falleg og vönduð 80,5 fm íbúð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu í Úlfarsárdal í 
reykjavík. Gott skipulag. fallegar innréttingar og gólfefni. íbúðin er einkar vel staðsett í 
hverfinu með frábæru útsýni. V. 37,9 m.

Nönnubrunnur 1 - 113 Reykjavík 

Fjarðarsel 27 - 109 Reykjavík 

 
247,4 m2 raðhús á þremur hæðum með 3ja 
herbergja aukaíbúð í kjallara og 21,3 m2 
bílskúr við fjarðarsel í reykjavík. V. 54,9 m.

Breiðavík 16 - 112 Reykjavík 

 
falleg 101,9 m2, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
í  við breiðuvík 16 í reykjavík. eignin skiptist 
forstofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, 
baðherbergi, þvottahús. sérgeymsla í 
kjallara. Um er að ræða skipulagða og vel 
staðsetta íbúð á góðum stað í Grafavogi.  
V. 31,5 m.

Litlikriki 70 - 270 Mosfellsbær

 
nýtt og glæsilegt 212,5 m2 raðhús á tveimur 
hæðum á góðum stað efst í hlíðum 
Krikahverfis í Mosfellsbæ. húsið verður 
tilbúið til afhendingar 15.01.2016 fullbúið án 
gólfefna, þó eru baðherbergi á báðum 
hæðum og þvottahús flísalögð. frábær 
staðsetning. Gott skipulag. Þrjú mjög 
rúmgóð svefnherbergi. tvö baðherbergi. 
hellulagt bílaplan með hitalögn og 
timburverönd og náttúrulegum gróðri í 
suður. V. 54,5 m.

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni hæð, í byggingu, við laxatungu 72, 74 og 76 í 
Mosfellsbæ. Mjög falleg og vel skipulögð raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. húsin standa á 
góðum stað rétt við leikskólasvæði leirvogstungu. skipulag er mjög gott og fer hvergi fermetri 
til spillis. skipulag samkvæmt teikningu: Þrjú svefnherbergi, forstofa, baðherbergi, þvottahús, 
sjónvarpshol, eldhús, stofa, geymsla og bílskúr. eldhús og stofa liggja saman í opnu rúmlega 
40 m2 rými þar sem lofthæð er um 4,5m í hæsta punkti. 

Laxatunga - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Gerplustræti 18 
í Mosfellsbæ. stæði í bílageymslu. íbúðinrnar afhendist 
fullbúnar  með innréttingum og gólfefnum.

3ja herbergja  íbúð 01-01 V. 32,5 m.

2ja herbergja  íbúð 02-02 V. 26,5 m.

Gerplustræti 18 – 270 Mosfellsbær

fallegt 207 m2 endaraðhús á einni hæð við laxatungu 
153 í Mosfellsbæ. Mjög fallegt og vel skipulagt 207 m2 
raðhús á einni hæð ásamt bílskúr við laxatungu í 
Mosfellsbæ. birt stærð eignar eru 207 m2, þar af er 
íbúðarhluti 173 m2 og sambyggður bílskúr 34 m2. eignin 
er vel skipulögð og skiptist samkvæmt teikningum í  þrjú 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, forstofu, þvottahús, 
eldhús, stofu, bílskúr og geymslu. V. 38,9 m.

Laxatunga 153 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 165,5 m2 endaraðhús á tveimur hæðum. 
stór lóð og fallegur garður með timburverönd í 
suðvestur, hellulagt bílaplan. björt og falleg eign sem 
skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, 
fataherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og bjart, opið 
rými sem samanstendur af eldhúsi, borðstofu og stofu. 
flísalagður bílskúr. V. 47,9 m.

Tröllateigur 33 - 270 Mosfellsbær  

Hringdu og bókaðu skoðun
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Hringdu og bókaðu skoðun
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Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laxatunga 72 V. 40,5 m. Laxatunga 74 V. 38,9 m. Laxatunga 76 V. 38,9 m.

Laus strax

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Stefán Már 
Stefánsson 

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali
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Eigandi
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@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

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

EFSTALEITI dImmuhvArF

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með 
útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í 
bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Hús-
vörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.fl. Verð 55,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.
Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, eldhúsi, arinstofu og 
herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 upp 
í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og sér bað-
herbergi innaf. Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Grasflatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin halda sér víðast 
hvar. Verð 125,0 millj.

víðIhLíð - SuðurhLíðAr rEykjAvíkur.
Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli með innbyggðum bílskúr á fallegum 
og grónum stað. Um er að ræða tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsi-
legar stórar samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað eldhús og 5 svefnherbergi. 
Mögulegt er að bæta við svefnherbergjum ef vill. Stór verönd/svalir er útaf stofum. 
Rúmt er um húsið auk þess sem gestabílastæði eru í götunni. 

kLAppAráS. Frábær STAðSETnIng.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum 
botnlanga 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. 

hLíðAráS - hF. EInbýLIShúS á úTSSýnISSTAð.
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. 
Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til 
norðurs og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.Aukin 
lofthæð er á báðum hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. Nánari 
uppl. veittar á skrifstofu. 

nEðSTALEITI 5. íbúð á EFSTu hæð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg 138,3 fm. Íbúð, hæð og ris við Neðstaleiti. Stórar suður svalir með fallegu 
útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Rúmgott eldhús, sjónvarpshol, 
stofa og 3 herbergi. Möguleiki að útbúa herbergi í risi.Hús að utan er í góðu ástandi 
og falleg gróin lóð. Sameign mjög snyrtileg. Verið velkomin.

FAnnborg 5- kópAvogI.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu 
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en 
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi. 
Stutt alla verslun og þjónustu. Verið velkomin.

nAuSTAbryggjA. úTSýnISíbúð, STórAr SvALIr.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni með frábæru 
útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og úr stofu. 
 Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með  
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. 

vATnSSTígur. EFSTA hæð.
Glæsileg 73,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjölbýlishúsi í Skuggahverfinu í 
Reykjavík auk sér stæðis í bílageymslu. Einungis 5 íbúðir í stigagangi.Sjávarútsýni 
og útsýni að Esjunni, norðaustursvalir og vandaðar innréttingar. Stór horngluggi í 
stofu. Glæsileg eign fyrir vandláta.

mIkLAbrAuT 78 – LAuS STrAx.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 71,3 fm. íbúð á 2. hæð ásamt rúmgóðu herbergi í risi með eldhúsi og baðað-
stöðu, en gengið er úr sameign í risið. Nýbúið að steina hús að utan og endurnýja 
þak. Rafmagn og tafla endurnýjað.Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
miðbæinn og ýmsa framhaldsskóla.Verið velkomin.

hAmrAborg – kóp. mIkIð Endurnýjuð íbúð.
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 52,9 fm. íbúð að meðtaldri 4,6 fm. geymslu á 3. 
hæð (efstu) með suðursvölum. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, inni-
hurðar, skápar og öll gólfefni. Þá var íbúðin öll máluð. Sameiginlegur fallegur garður. 
Aðgangur að opinni bílageymslu.
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Helluvað 7 – útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk 
og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Góð aðkoma. 
Sameign snyrtileg.<B>Verið velkomin

verð 44,9 millj.

Þorláksgeisli. Endaraðhús.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarver-
andar til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu. Einstök staðsetning í suðurhlíðum 
Kópavogs með frábæru útsýni. Stutt er í skóla og íþróttasvæði. 

verð 56,9 millj.

hELLuvAðÞorLákSgEISLIÓskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða 
afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum 
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða 
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Virkilega vel skipulögð og björt 125,5 fm. efri 
sérhæð með sérinngangi og svölum. 

Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir nokkrum 
árum síðan. 

Rúmgóðar samliggjandi stofur. 2 herbergi. 

Möguleiki að nýta ytri stofu sem herbergi. 

Sér geymsla í kjallara. 

verð 43,9 millj.

Drápuhlíð 27. Efri sérhæð.

Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. 

Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi.

 Fallegar samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási 
eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa 
með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. 

Góðar flísalagðar suðursvalir. 

Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. 

verð 54,9 millj.

Skógarsel. Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð með sérinngangi af svölum.

94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. 

Góðar vestur svalir með glerlokun og grasteppi. 
Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö svefnher-
bergi. Sér geymsla er í kjallara.Húsvörður. Innan-
gengt er úr húsinu í þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar. 

Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri sem eru 
félagsmenn í Félagi eldri borgara.

verð 36,9 millj.

Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

Til sölu byggingarréttur á frábærum stað við Sólvallagötu 79 í Reykjavík, á svokölluðum Bykó-reit. 

Á lóðinni, sem er 4.163 fermetrar að stærð, má skv. núgildandi deiliskipulagi frá árinu 2006 byggja 
allt að 8.350 fermetra íbúðarhúsnæði ofanjarðar auk bílastæða í bílakjallara. 

Þær byggingar, sem á lóðinni standa í dag eru að stærstum hluta í útleigu.  
Um er að ræða 1.483 fermetra steinsteypta húseign, sem er í útleigu auk 486,0 fermetra skýlis, 
sem er óútleigt. 

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu  
gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500

Sólvallagata 79 - Byggingarréttur

Lundur 17- 23 - KópaVoGi.
ný oG GLæSiLEG FjöLBýLiSHúS

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í þessum nýju fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru frá 98 fm. 
upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki frá Tengi.  

Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar.   

Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. 

Sameign að utan og lóð verða afhent haustið 2016. Bílgeymsla verður afhent í jan. 2016.   
Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

EFSTALEITI dImmuhvArF

Efstaleiti  – „Breiðablik“. Útsýnisíbúð á efstu hæð.
4ra herbergja 154,3 fm.  á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með 
útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í 
bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign.  Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Hús-
vörður er búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.fl. Verð 55,0 millj.

Dimmuhvarf - Kópavogi.
Afar vandað 396,7 fm. einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar eru í öllu húsinu, eldhúsi, arinstofu og 
herbergjum, ýmist úr hnotu eða hvítsprautaðar. Arinstofa, borðstofa, sjónvarpssvæði og eldhús eru í opnu svæði með 2,8 upp 
í 3,4 metra lofthæð. 5 herbergi, eitt hannað sem vinnuherbergi, 3 barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi og sér bað-
herbergi innaf. Auk þess eru 2 önnur baðherbergi í húsinu. Grasflatir eru litlar og upphaflegur náttúrugróður látin halda sér víðast 
hvar. Verð 125,0 millj.

víðIhLíð - SuðurhLíðAr rEykjAvíkur.
Mjög fallegt og vel skipulagt 308,9 fm. sérbýli með innbyggðum bílskúr á fallegum 
og grónum stað. Um er að ræða tvær efri hæðir í þriggja hæða raðhúsi. Glæsi-
legar stórar samliggjandi stofur, stórt nýlegt og vandað eldhús og 5 svefnherbergi. 
Mögulegt er að bæta við svefnherbergjum ef vill. Stór verönd/svalir er útaf stofum. 
Rúmt er um húsið auk þess sem gestabílastæði eru í götunni. 

kLAppAráS. Frábær STAðSETnIng.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum 
botnlanga 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. 

hLíðAráS - hF. EInbýLIShúS á úTSSýnISSTAð.
Glæsilegt 289,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 45,4 fm. bílskúr. 
Húsið stendur á útsýnisstað við opið óbyggt svæði. Mikils útsýnis nýtur úr stofum til 
norðurs og útgengi er á stórar svalir með glerhandriði til norðurs og vesturs.Aukin 
lofthæð er á báðum hæðum og extra háar innihurðir. Gólfhiti er í húsinu. Nánari 
uppl. veittar á skrifstofu. 

nEðSTALEITI 5. íbúð á EFSTu hæð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg 138,3 fm. Íbúð, hæð og ris við Neðstaleiti. Stórar suður svalir með fallegu 
útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Rúmgott eldhús, sjónvarpshol, 
stofa og 3 herbergi. Möguleiki að útbúa herbergi í risi.Hús að utan er í góðu ástandi 
og falleg gróin lóð. Sameign mjög snyrtileg. Verið velkomin.

FAnnborg 5- kópAvogI.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 87,0 fm. íbúð á 1. hæð (íbúð 0204) með sérinngangi. Útgengt úr stofu 
á stórar suðursvalir sem eru yfirbyggðar að hluta. Íbúðin er skráð 3ja herbergja en 
búið er að útbúa þriðja svefnherbergið á kostnað stofu. Miklar innréttingar í eldhúsi. 
Stutt alla verslun og þjónustu. Verið velkomin.

nAuSTAbryggjA. úTSýnISíbúð, STórAr SvALIr.
Glæsileg 130,5 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu á þessum frábæra stað 
niður við smábátahöfnina. Um 22 fm. hornsvalir með allri íbúðinni með frábæru 
útsýni yfir voginn og víðar og er útgengt á þær úr einu herberginu og úr stofu. 
 Falleg gróin lóð og snyrtileg aðkoma. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð með  
stóru hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi innaf. 

vATnSSTígur. EFSTA hæð.
Glæsileg 73,0 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjölbýlishúsi í Skuggahverfinu í 
Reykjavík auk sér stæðis í bílageymslu. Einungis 5 íbúðir í stigagangi.Sjávarútsýni 
og útsýni að Esjunni, norðaustursvalir og vandaðar innréttingar. Stór horngluggi í 
stofu. Glæsileg eign fyrir vandláta.

mIkLAbrAuT 78 – LAuS STrAx.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg 71,3 fm. íbúð á 2. hæð ásamt rúmgóðu herbergi í risi með eldhúsi og baðað-
stöðu, en gengið er úr sameign í risið. Nýbúið að steina hús að utan og endurnýja 
þak. Rafmagn og tafla endurnýjað.Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
miðbæinn og ýmsa framhaldsskóla.Verið velkomin.

hAmrAborg – kóp. mIkIð Endurnýjuð íbúð.
Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 52,9 fm. íbúð að meðtaldri 4,6 fm. geymslu á 3. 
hæð (efstu) með suðursvölum. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi, inni-
hurðar, skápar og öll gólfefni. Þá var íbúðin öll máluð. Sameiginlegur fallegur garður. 
Aðgangur að opinni bílageymslu.

47,7 millj.

25,9 millj. 

46,5 millj.

40,9 millj.

28,9 millj.

69,9 millj.

69,0 millj.
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Helluvað 7 – útsýnisíbúð.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og Rauðavatns. Sér bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni frá eigninni er óviðjafnanlegt. Til suðurs að Bláfjöllum, yfir Heiðmörk 
og Elliðavatn frá stórum suður svölum og stofu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta. Góð aðkoma. 
Sameign snyrtileg.<B>Verið velkomin

verð 44,9 millj.

Þorláksgeisli. Endaraðhús.
Mjög fallegt, vandað og vel skipulagt 185,7 fm. endaraðhús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Innbyggður bílskúr er 
29,7 fm. að stærð og er hluti af stærð hússins. Björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Húsið stendur á afar fallegum útsýnisstað og er bæði með rúmgóðum suðursvölum auk stórrar og skjólsællar viðarver-
andar til suðurs. Stór innkeyrsla fyrir 3 bíla á framlóð Stutt í skóla og aðra þjónustu. Einstök staðsetning í suðurhlíðum 
Kópavogs með frábæru útsýni. Stutt er í skóla og íþróttasvæði. 

verð 56,9 millj.

hELLuvAðÞorLákSgEISLIÓskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í 
Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða 
afhendar með vönduðum íslenskum innréttingum 
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða 
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bíla-
geymslu fylgja öllum íbúðum.  

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars.

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.
Virkilega vel skipulögð og björt 125,5 fm. efri 
sérhæð með sérinngangi og svölum. 

Húsið að utan var viðgert og steinað fyrir nokkrum 
árum síðan. 

Rúmgóðar samliggjandi stofur. 2 herbergi. 

Möguleiki að nýta ytri stofu sem herbergi. 

Sér geymsla í kjallara. 

verð 43,9 millj.

Drápuhlíð 27. Efri sérhæð.

Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. 

Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi.

 Fallegar samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási 
eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa 
með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. 

Góðar flísalagðar suðursvalir. 

Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. 

verð 54,9 millj.

Skógarsel. Glæsileg 3ja – 4ra herb. íbúð með sérinngangi af svölum.

94,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð í þessu eftirsótta 
lyftuhúsi. 

Góðar vestur svalir með glerlokun og grasteppi. 
Rúmgóð stofa með frábæru útsýni. Tvö svefnher-
bergi. Sér geymsla er í kjallara.Húsvörður. Innan-
gengt er úr húsinu í þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar. 

Íbúðin er ætluð fyrir 60 ára og eldri sem eru 
félagsmenn í Félagi eldri borgara.

verð 36,9 millj.

Árskógar. 3ja herbergja íbúð á 8. hæð.

Til sölu byggingarréttur á frábærum stað við Sólvallagötu 79 í Reykjavík, á svokölluðum Bykó-reit. 

Á lóðinni, sem er 4.163 fermetrar að stærð, má skv. núgildandi deiliskipulagi frá árinu 2006 byggja 
allt að 8.350 fermetra íbúðarhúsnæði ofanjarðar auk bílastæða í bílakjallara. 

Þær byggingar, sem á lóðinni standa í dag eru að stærstum hluta í útleigu.  
Um er að ræða 1.483 fermetra steinsteypta húseign, sem er í útleigu auk 486,0 fermetra skýlis, 
sem er óútleigt. 

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali í netfanginu  
gtj@fastmark.is eða í síma 570-4500

Sólvallagata 79 - Byggingarréttur

Lundur 17- 23 - KópaVoGi.
ný oG GLæSiLEG FjöLBýLiSHúS

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í þessum nýju fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru frá 98 fm. 
upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki frá Tengi.  

Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar.   

Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. 

Sameign að utan og lóð verða afhent haustið 2016. Bílgeymsla verður afhent í jan. 2016.   
Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.
Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu.



 Einbýli

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög góðum stað innarlega 
í botnlangagötu. Húsið er 194 fm bílskúr er skráður 59 fm 
og hesthús er skráð 87 fm. Góðar innréttingar 4 
svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. Eignin er til 
afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

 Raðhús

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 46 
m. 8955

 4Ra-6 hERbERgja

Efstasund 29 104 Rvík - efri hæð
Mjög falleg 4ra herb. efri sérhæð í 2-býlishúsi.Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú herbergi. Ný standsett eldhús 
og nýtt parket á stofu, eldhúsi og herbergum. Rúmgóðar 
svalir.  V. 34,9 m. 9058

 3ja hERbERgja

Miðtún 86 105 Rvk.
3ja herbergja 61 fm risíbúð við Miðtún 86 í Reykjavík. 
Íbúðin þarfnast standsetningar. Laus við kaupsamning.   
V. 24 m. 3759

3ja hERbERgja

Vesturgata 20 220  Hafnarf.  - þrjú stæði fylgja 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgja þessari íbúð tvö stæði í lokaðri bílageymslu.  Að 
auki fylgir stæði í opnu bílskýli íbúðum undir Vesturgötu 
20. V. 39,9 m. 8319

 60 áRa og EldRi.

Grandavegur 47 107 Rvk.  
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og góð sameign, 
húsvörður.   V. 29,2 m. 9035

 gnoðaRvoguR 32 
104 Rvk. íbúð mERkt 03-01. 

3ja herbergja 74 fm íbúð á 3. Hæð með góðu útsýni. Íbúðin skiptist í hol, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Góð staðsetning og stutt er í alla 
þjónustu. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.október milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 27,5 m. 9070

 básbRyggja 21 
110 Rvk. íbúð mERkt 01-02. 

Gullfalleg 65,5 fm 2ja herbergja íbúð (auk geymslurýmis) á 1.hæð með 
sérinngangi og suðurverönd. Parketlögð stofa með opnu eldhúsi og svaladyr 
út á suðurverönd. Flísalagt baðherbergi með gluggum, baðkari, baðinnrétt- 
ingu, handklæðaofn og vegghengdu wc. Sér þvottaherbergi í íbúð. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  27,5 m. 9052

 háalEitisbRaut 16 108 Rvk. 
íbúð mERkt 01-01. 

Mjög góð og einstaklega vel staðsett  112,8 fm íbúð ásamt 20,7 fm bílskúr, 
samtals 133,5 fm í nýlega viðgerðu mjög góðu fjölbýli.  Svefnherbergin eru þrjú 
samkvæmt teikningu en opnað hefur verið á milli tveggja herbergja sem 
auðvelt er að breyta aftur.  Endurnýjað þak, hús nýmálað, nýlegar skolplagnir 
undir húsi, bílskúrar nýl.klæddir og fl.   Eignin verður sýnd mánudaginn 12.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 38,9 m. 5988

 háalEitisbRaut 113 108 Rvk. 
íbúð mERkt 01-03. 

Frábærlega staðsett 4ra herbergja 113 fm íbúð á 1. hæð. Þrjú svefnherbergi, 
björt stofa með útgangi út á suður svalir.Eignin verður sýnd mánudaginn 12.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  32,9 m. 9071

hólmasund 6 104 Rvk. 
sÉRhÆð 

Vorum að fá í sölu glæsilega 125,5 fm efri sérhæð í 2-býlishúsi við Hólmasund 
í Rvík. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús, baðherbergi og 2-3 herbergi. 
Mikil lofthæð er í íbúðinni. Góðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni. Stór 
sameiginleg lóð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 47,5 m. 9068

  mElás 5 210  gaRðabÆ 
EfRi hÆð

Vel staðsett og björt 156,1 fm 5 herbergja efri sérhæð, yfirbyggðar svalir með 
opnunum. Eigninni fylgir innbyggður bílskúr en þar er búið að útbúa stúdíó 
íbúð með eldhúsinnréttingu og snyrtingu.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 47 m. 9047

 mElás 5 210 gaRðabÆ
 nEðRi hÆð

Falleg og vel staðsett 89,1 fm neðri sérhæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Melás 5 í 
Garðabæ. Auk þess fylgir eigninni, sem er ekki skráð hjá Þjóðskrá Íslands, 
stór ca 25 fm sólskáli. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 37 m. 9048

 laugavEguR 40a 101 Rvk. 
íbúð mERkt 02-02. 

 
Glæsileg 2ja herbergja 65 fm íbúð á 2.hæð í glæsilegu mikið endurnýjuðu húsi 
í hjarta borgarinnar. Íbúðin hefur verið mikið yfirfarin og endurnýjuð á síðustu 
árum m.a. var baðherbergið tekið í gegn í vor. Suðursvalir. Hátt til lofts, opin 
björt og einstaklega vel skipulögð íbúð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32 m. 9073

 fREyjugata 39 Öll Eignin
101 Rvk.

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum 
Reykjavíkur. Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk 
fylgieininga sem eru kjallari, ris, bílskúr og bakhús með aukaíbúð.  Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 118 m. 8922

 maRíubauguR 105 
113 Rvk.  

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,8 m. 8850

 lindaRbRaut 26 
170 sEltjaRnaRnEsi

Fallegt og vel skipulagt 233,7 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr. 
Glæsilegu útsýni til suðus, vesturs og norðurs. Fallegar stofur með tvemur 
örnum. Útgangur frá stofu og hjónaherbergi. Skemmtilega hannað hús af 
Herði Hanssyni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 18:15 og 
kl. 18:45.  V. 75 m. 3101

bERjaRimi 2 112 Rvk. 
íbúð mERkt 03-02. 

Glæsileg 4ra herbergja 109 fm mjög vel umgengin og rúmgóð endaíbúð á 3.
hæð/efstu í fallegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar. 
Fallegar innréttingar. Gott útsýni. Góður staður.  Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 14. október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,5 m. 9067
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Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Vorum að fá í sölu fallegt 280 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
við Álfhólsveg í Kópavogi. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, þrjú baðherbergi og  
6 herbergi.  
Úr stofu er gengið út í garð.  
Þar er timburverönd.  
Örstutt í leikskóla, skóla og 
þjónustu.  

Eignin verður sýnd  
miðvikudaginn 14.október  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  

V.  56,9 m.  
9069

Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellu- 
lögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfef-
nis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 63,9 m. 4591

álfhólsvEguR 133a - 200 kópavoguR

Þingvað 75 110 Rvk. íbúð mERkt 01-01.

OPIÐ
HÚSMIÐVIKU- DAG

OPIÐ
HÚSÞRIÐJU- DAG

opið hús í mánatúni 9, mánudaginn 12. október milli kl 17:15 og 18:00

Íbúðir í Mánatúni 9
- tilbúnar til afhendingar
• 3ja-4ja herb íbúðir á bilinu 110 -186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Rúmlega helmingur íbúða í Mánatúni 7-17 er seldur

www.manatunid.is



 Einbýli

Dimmuhvarf 29 203 Kópavogi
Fallegt samt. ca 340 fm hús á mjög góðum stað innarlega 
í botnlangagötu. Húsið er 194 fm bílskúr er skráður 59 fm 
og hesthús er skráð 87 fm. Góðar innréttingar 4 
svefnherb. samkv. teikningu. Mikil lofthæð. Eignin er til 
afhendingar við kaupsamning.   V. 95 m. 8994

 Raðhús

Prestbakki 15 109 Rvk.
Vel staðsett og bjart 211 fm miðraðhús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr við Prestbakka í Reykjavík. Stór 
og björt stofa með arni og rúmgóðum vestur svölum. V. 46 
m. 8955

 4Ra-6 hERbERgja

Efstasund 29 104 Rvík - efri hæð
Mjög falleg 4ra herb. efri sérhæð í 2-býlishúsi.Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu og þrjú herbergi. Ný standsett eldhús 
og nýtt parket á stofu, eldhúsi og herbergum. Rúmgóðar 
svalir.  V. 34,9 m. 9058

 3ja hERbERgja

Miðtún 86 105 Rvk.
3ja herbergja 61 fm risíbúð við Miðtún 86 í Reykjavík. 
Íbúðin þarfnast standsetningar. Laus við kaupsamning.   
V. 24 m. 3759

3ja hERbERgja

Vesturgata 20 220  Hafnarf.  - þrjú stæði fylgja 
Vesturgata 20 íbúð 0201 er 3ja herbergja 119,7 fm sérhæð 
nær fullbúin íbúð á 2.hæð í nýju fjölbýli með góðum 
svölum. Húsið er 3ja hæða með einni íbúð á hverri hæð 
og fylgja þessari íbúð tvö stæði í lokaðri bílageymslu.  Að 
auki fylgir stæði í opnu bílskýli íbúðum undir Vesturgötu 
20. V. 39,9 m. 8319

 60 áRa og EldRi.

Grandavegur 47 107 Rvk.  
Einstaklega falleg íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi með útsýni. 
Íbúðin er fyrir félagsmenn í Félagi eldri borgara. Sér 
þvottaherbergi í íbúð. Góðar svalir. Mikil og góð sameign, 
húsvörður.   V. 29,2 m. 9035

 gnoðaRvoguR 32 
104 Rvk. íbúð mERkt 03-01. 

3ja herbergja 74 fm íbúð á 3. Hæð með góðu útsýni. Íbúðin skiptist í hol, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Góð staðsetning og stutt er í alla 
þjónustu. Eignin verður sýnd mánudaginn 12.október milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 27,5 m. 9070

 básbRyggja 21 
110 Rvk. íbúð mERkt 01-02. 

Gullfalleg 65,5 fm 2ja herbergja íbúð (auk geymslurýmis) á 1.hæð með 
sérinngangi og suðurverönd. Parketlögð stofa með opnu eldhúsi og svaladyr 
út á suðurverönd. Flísalagt baðherbergi með gluggum, baðkari, baðinnrétt- 
ingu, handklæðaofn og vegghengdu wc. Sér þvottaherbergi í íbúð. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 12.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  27,5 m. 9052

 háalEitisbRaut 16 108 Rvk. 
íbúð mERkt 01-01. 

Mjög góð og einstaklega vel staðsett  112,8 fm íbúð ásamt 20,7 fm bílskúr, 
samtals 133,5 fm í nýlega viðgerðu mjög góðu fjölbýli.  Svefnherbergin eru þrjú 
samkvæmt teikningu en opnað hefur verið á milli tveggja herbergja sem 
auðvelt er að breyta aftur.  Endurnýjað þak, hús nýmálað, nýlegar skolplagnir 
undir húsi, bílskúrar nýl.klæddir og fl.   Eignin verður sýnd mánudaginn 12.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 38,9 m. 5988

 háalEitisbRaut 113 108 Rvk. 
íbúð mERkt 01-03. 

Frábærlega staðsett 4ra herbergja 113 fm íbúð á 1. hæð. Þrjú svefnherbergi, 
björt stofa með útgangi út á suður svalir.Eignin verður sýnd mánudaginn 12.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  32,9 m. 9071

hólmasund 6 104 Rvk. 
sÉRhÆð 

Vorum að fá í sölu glæsilega 125,5 fm efri sérhæð í 2-býlishúsi við Hólmasund 
í Rvík. Íbúðin skiptist m.a. í stóra stofu, eldhús, baðherbergi og 2-3 herbergi. 
Mikil lofthæð er í íbúðinni. Góðar svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni. Stór 
sameiginleg lóð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 47,5 m. 9068

  mElás 5 210  gaRðabÆ 
EfRi hÆð

Vel staðsett og björt 156,1 fm 5 herbergja efri sérhæð, yfirbyggðar svalir með 
opnunum. Eigninni fylgir innbyggður bílskúr en þar er búið að útbúa stúdíó 
íbúð með eldhúsinnréttingu og snyrtingu.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 47 m. 9047

 mElás 5 210 gaRðabÆ
 nEðRi hÆð

Falleg og vel staðsett 89,1 fm neðri sérhæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Melás 5 í 
Garðabæ. Auk þess fylgir eigninni, sem er ekki skráð hjá Þjóðskrá Íslands, 
stór ca 25 fm sólskáli. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 37 m. 9048

 laugavEguR 40a 101 Rvk. 
íbúð mERkt 02-02. 

 
Glæsileg 2ja herbergja 65 fm íbúð á 2.hæð í glæsilegu mikið endurnýjuðu húsi 
í hjarta borgarinnar. Íbúðin hefur verið mikið yfirfarin og endurnýjuð á síðustu 
árum m.a. var baðherbergið tekið í gegn í vor. Suðursvalir. Hátt til lofts, opin 
björt og einstaklega vel skipulögð íbúð. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.
október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 32 m. 9073

 fREyjugata 39 Öll Eignin
101 Rvk.

Virðulegt og frábærlega staðsett 366,7 fm húseign við Freyjugötu í Þingholtum 
Reykjavíkur. Heildareignin er skráð sem tvær samþykktar hæðir auk 
fylgieininga sem eru kjallari, ris, bílskúr og bakhús með aukaíbúð.  Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 118 m. 8922

 maRíubauguR 105 
113 Rvk.  

 
Bjart og gott ca 203 fm endaraðhús á einni hæði með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist í anddyri, sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, tvö fataherbergi, tvö 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu, geymslu, þvottahús og bílskúr.   Eignin 
verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 59,8 m. 8850

 lindaRbRaut 26 
170 sEltjaRnaRnEsi

Fallegt og vel skipulagt 233,7 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr. 
Glæsilegu útsýni til suðus, vesturs og norðurs. Fallegar stofur með tvemur 
örnum. Útgangur frá stofu og hjónaherbergi. Skemmtilega hannað hús af 
Herði Hanssyni. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13. október milli kl. 18:15 og 
kl. 18:45.  V. 75 m. 3101

bERjaRimi 2 112 Rvk. 
íbúð mERkt 03-02. 

Glæsileg 4ra herbergja 109 fm mjög vel umgengin og rúmgóð endaíbúð á 3.
hæð/efstu í fallegu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Þvottahús innan íbúðar. 
Fallegar innréttingar. Gott útsýni. Góður staður.  Eignin verður sýnd 
miðvikudaginn 14. október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,5 m. 9067
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Sverrisdóttir
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Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Vorum að fá í sölu fallegt 280 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum 
við Álfhólsveg í Kópavogi. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, þrjú baðherbergi og  
6 herbergi.  
Úr stofu er gengið út í garð.  
Þar er timburverönd.  
Örstutt í leikskóla, skóla og 
þjónustu.  

Eignin verður sýnd  
miðvikudaginn 14.október  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  

V.  56,9 m.  
9069

Nýtt stórglæsilegt 205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 75 í Reykjavík með 32 fm hellu- 
lögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Einnig sérafnotareitur frá neðri hæð. Húsið skilast fullbúið án megingólfef-
nis. Þrjár tillögur í efnisvali hannað og valið af Rut Káradóttur.  Fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
og tvær stofur. Lofthæð á neðri hæð er 2.6m og á efri hæð 3m.  Um er að ræða alls 11 raðhús, svalir frá 18 til 100 fm.   
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 13.október milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 63,9 m. 4591

álfhólsvEguR 133a - 200 kópavoguR

Þingvað 75 110 Rvk. íbúð mERkt 01-01.

OPIÐ
HÚSMIÐVIKU- DAG

OPIÐ
HÚSÞRIÐJU- DAG

opið hús í mánatúni 9, mánudaginn 12. október milli kl 17:15 og 18:00

Íbúðir í Mánatúni 9
- tilbúnar til afhendingar
• 3ja-4ja herb íbúðir á bilinu 110 -186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Rúmlega helmingur íbúða í Mánatúni 7-17 er seldur

www.manatunid.is



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

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

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 95 millj. 

Víðivangur - Hafnarfjörður - 5 herbergja 

Hraunhamar kynnir fallega fimm herbergja íbúð við Víðivang 
3 Hafnarfirði. íbúðin er 111,1 fm með geymslu. Íbúðin er á 
efstu hæð og er björt og með glugga í þrjár áttir.  Skipting 
eignarinnar: Forstofa, hol, stofa, eldhús með borðkróki, 4 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, tvennar svalir og 
geymsla. 

Verð 29,9 millj.

Brekkuás - Hafnarfjörður - 3ja herbergja - Laus

Hraunhamar kynnir sérlega fallega bjarta 90 fm 3ja herb. 
íbúð á 1.hæð með sérinngang, sérpalli og svölum. Parket á 
gólfum. Hagstæð lán ca 25 millj. Útsýni. Góð eign og 
staðsetning. 

Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 30,5 millj.

Móabarð 31 -  Hafnarfjörður -   Einbýli

Fallegt pallabyggt 158 fm. einbýli á fínum stað, stutt í skóla 
og leikskóla. 4 svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa, 
Fallegt umhverfi. Gólfefni eru parket og flísar. Lóðin er gróin 
með grasflöt, trjágróðri og með hellulögðu bílaplani.   

Húsið er laust strax. 

V. 45,9 millj. 

Álfhólfsvegur 89 - Kópavogur - Sérhæð

Mjög góð 4ra til 5 herbergja 102,9 fm. miðhæð ásamt 40 fm. 
bílskúr samtals um 142,9 fm. vel staðsett. Eignin mjög vel 
skipulögð og  með sér inngang, fjórum svefnherbergjum og 
bílskúr. Eignin getur verið laus við kaupsamning. Eignin 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gang, fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. 

Verð 40,9 millj.

Háihvammur - Hafnarfjörður - Einbýli 

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 439,9 fermetra 
tveggja íbúða hús ásamt tvöföldum bílskúr við Háahvamm 4 í 
Hafnarfirði.Frábært útsýni yfir Hafnarfjörð og víða. 
Innréttingar og gólfefni eru öll hin vönduðustu. 

Eignin getur verið laus við kaupsamning.  

Verð 89 millj.

Álfhólfsvegur 125  - Kópavogur - 3-4 herbergja

Opið hús í dag milli kl. 17.30 - 18.

Björt og falleg 88,3 fm. 3-4ra herbergja íbúða á efri hæð í 
góðu 5 íbúða húsi. 
Mjög vel staðsett miðsvæðis í Kópavogi. 
Hús í góðu ástandi að utan.
Góðar suður svalir. 
Verð 28 millj. 

Kjóahraun - Hafnarfjörður - Einbýli - Laust strax

Hraunhamar kynnir glæsilegt vandað steinsteypt einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskú.Hú er staðsett  
innst í botnlanga á einstökum stað við Einarsreit. Hraunlóð, 
útsýni. Eignin er  182,7 fm að stærð. 4 svefnherbergi.  
Hellulögð innkeyrsla með hitalögn og stór ca. 80 fm. verönd 
með skjólgirðingum og heitum potti. 

Verðtilboð.

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.

Glæsilegt nýtt 251,8 fm. nýtt einbýli á einni hæð  með 
innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í 
Garðabæ.Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig : 
anddyr/forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, 
stofa, gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, 
geymsla og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. 

Verð 93 millj. 

Strandvegur - Garðabær - 4ra með stæði í bílageymslu 

Nýkomin í sölu falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í 
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu við 
Strandveg 26 í Sjálandi Garðabæjar. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, eldhús, stofu, borðstofu/ sjónvarpshol, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu. bílastæði í bílageymslu 
ásamt. 

Verð 42,9 millj.

Skipalón 1 - Hafnarfjörður - Stórglæsilegt fjölbýli

• Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
• Stærðir 90 fm. - 153,8 fm.
• 16 íbúðir með sér stæði í bílageymslu
• Lyfta í sameign
• Innréttingar og hurðir frá Parka
• Eldhústæki frá Gorenje
• Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum
• Húsið er klætt með álklæðningu að utan
• Afhending í sept. - okt. 2015

Daggarvellir - 3ja herbergja - Hf. 

Falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 78,2 fm með sér 
inngang í nýlegu fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverfinu. 
Íbúðin er 78,2 fm með geymslu og stæði í bílageymslu. 
Afgirtur sólpallur. Gólfefni eru parket og flísar. 

Áhvílandi mjög hagstætt lán. 

Verð 26,5 millj. 

Spóaás - Einbýli - Hf.- Frábær staðsetning v/ Ásland tjörnina

Nýkomið í sölu mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð 
ásamt 43,7 fm. bílskúr samtals um 241,9 ffm.. Eignin er 
staðsett við grænt svæði á frábærum útsýnisstað við 
Ástjörnina í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
sólstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, 
þvottahús, geymslu og bílskúr.Skipti á minni eign koma til 
greina. Verð 69,5 millj

Vesturvangur - Hafnarfjörður - Einbýli 

Hraunhamar fasteignasala kynnir gott einbýli á einni hæð 
samtals um 193 fermerar á frábærum útsýnisstað í 
hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Hús laust strax. Eignin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
sjónvarpshol, tvö herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, 
þvottahús, bílskúr og geymslu. 
Verð 63,9 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
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HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fallegri 
útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 288,4  m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Sjafnarbrunnur 8    113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með inn-
byggðum bílskúr . Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
og möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 241,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Reykjavíkurvegur 66 220 Hafnarfjörður 37.800.000

*Mjög góður langtímaleigusamningur með traustum leigutaka.*. Mjög gott 
verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin er á jarðhæð með góðu 
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan  eignina. Húsið 
er nýlega málað og  almennt í góðu ástandi að sögn seljanda. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 118,5 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Laufengi 23     112  Reykjavík 22.700.000

Falleg, björt og mjög vel skipulögð  íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli þar sem örstutt 
er í skóla, leikskóla, framhaldsskóla og  alla þjónustu í Spönginni og Egilshöll. 
Árið 2014 var skipt um gólfefni á nánast allri íbúðinni. Sérafnotaréttur á lóð fylgir 
íbúðinni og möguleiki væri á að setja upp verönd. Geymsla/þvottahús er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 48,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17.30-18.00 

Birkiás 41    210 Garðabæ 58.900.000

EIGNIN ER LAUS STRAX! Fallegt og vandað raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr, suðurverönd og frábæru útsýni.  Svefnherbergin eru þrjú, baðherbergi eru 
tvö og fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Húsið er vel staðsett, innst í botnlanga 
og með stórkostlegu útsýni af svölum. Aðkoma er falleg með hellulögðu bílaplani. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 182,6 m2  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl 17.30-18.00

Efstilundur 4    210 Garðabæ 64.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 195,5  m2

Við Styðjum Bleiku slaufuna 2015

OPIÐ HÚS mánudag 12. okt. kl. 17.30 til 18.00

Vesturtún 38   225 Álftanes, Garðabæ 37.900.000

Vel staðsett parhús að Vesturtúni 38, Álftanesi. Húsið er í góðu ástandi, vel haldið 
við og umgengnin til fyrirmyndar. Allt á einni hæð, bjart og fallegt. Húsið stendur 
við opið svæði. Leikskóli, grunnskóli, íþróttahús og sundlaugin í göngufjarlægð frá 
bakgarðinum.  Barnvænt hús og  umhverfi. Hentar öllum aldurshópum. Rólegt og 
fallegt umhverfi. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4     Stærð: 120 m2  þ.a. bílskúr 20,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt kl 17.30 – 18.00

Brekkuhjalli 3    200 Reykavík 45.900.000

Björt og falleg hæð með mikilli lofthæð. Eldhúsinréttingin er með hvíttuðum aski. 
Stofurnar eru bjartar með gegnheilu merbau niðurlímdu parketi. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og góð nýting á plássi. Stórar svalir og fallegt útsýni. Bílskúr.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Hæð     Herbergi: 3-4     Stærð: 161  m2     

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt  kl.17.30-18.00

Ólafsgeisli 26  113 Reykjavík 64.900.000

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að 
ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með innbyggðum bílskúr, stórri 
suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega 
náttúru. Eignin er mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og 
allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í 
öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en þar sem sjónvarpsholið 
er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að 
svefnherbergin verði 4.    
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 5     Stærð: 199,3 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl. 17.30 - 18.00

Grænahlíð 15  105 Reykjavík 55.900.000

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 5 til 6 herb. íbúðarhæð á þessum 
eftirsótta stað. Bílskúr. Þrennar svalir. Stórar stofur. Arinn. Bjart og 
stórt eldhús með borðkrók. Sér svefnherbergisgangur. Tvö salerni, 
annað einnig baðherbergi. 

Einkar kyrrlátt umhverfi þrátt fyrir nálægð við hringiðu borgarlífsins. 
Eign, sem vert er að skoða. Afhending við kaupsamning. Velkomin í 
opið hús.   

Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm:  893 4416

Herbergi: 5-6     Stærð: 168,4 m2    

DÓTAKASSI – LAGER – GEYMSLURÝMI TIL SÖLU!

Bæjarhraun 24   220 Hafnarfjörður 12.5-19.9-20.5 millj.

Um er að ræða lager og/eða geymsluhúsnæði í 3 stærðum, tvö bil skráð 51,0fm, 
þrjú bil skráð 102,7fm og tvö endabil skráð 104,7fm. Öll með millilofti, salerni og 
efri gluggum. Minni bilin með hefðbundum bílskúrshurðum en stærri bilin með 
stórar innkeyrsluhurðar. Afhending í nóv. 2015.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: x     Stærð: 51-102,7-104,7 m2     

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. okt. kl. 17:30-18:00

Digranesvegur 44   200 Kópavogur 43.500.000

Einkar falleg 3 - 4 herbergja íbúð á efstu hæð þríbýli við Digranesveg í Kópavogi. 
Samkvæmt FMR er íbúðin 121,6 fm, en eigninni fylgir 25,5 fm bílskur, samtals 
148,1 m2. Fallegt útsýni er til suðurs og yfir Kópavoginn. Eignin er afar vel við 
haldið og talsvert mikið endurnýjuð innan sem utan. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3-4     Stærð: 148,1 m2     

BÓKAÐU SKOÐUN

Nýhöfn 3    210 Garðabæ 64.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á 2. hæð með einstöku sjávarútsýni.  
Húsið er 3ja hæða lyftuhúsi með innangengt úr bílskúr í sameign. Íbúðin er vel 
búin vönduðum eikarinnréttingum og með stórar svalir út frá eldhúsi. Glæsieign á 
vinsælum útsýnisstað í Sjálandinu. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 152,4 m2     

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17:30-18:00

Kristnibraut 12   113 Reykjavík 33.900.000

*Einstakt útsýni*  3ja herb. íbúð á 3. hæð,  útsýni upp til Bláfjalla og yfir borgina. 
Eldhús með sérsmíð. innrétt. úr hlyn. Þvottahús innaf eldhúsi. Hjónaherbergi með 
gott skápapláss. Baðherb. með glugga, flísalögð sturta. Björt stofa, útgengi út á 
svalir.  Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla og vagnageymslu.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 103,3  m2     

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl.17:00 – 18:00

Álfhólsvegur 22a-22b 200 Kóp 46,5 - 49,5 millj

Einstaklega vandaðar endaíbúðir í nýju 2ja hæða lyftuhúsi við 
Álfhólsveg, góð aðkoma og næg bílastæði en auk þess fylgja 
íbúðunum 1- 2 sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu. 

Íbúðirnar eru velbúnar vönduðum eikarinnréttingum með þver-
liggjandi spón og steinn á borðum í eldhúsi, hurðir eru í yfirstærð og 
aukin lofthæð, stórar svalir eða 35 fm sérafnotareitir. Góðar geymslur 
eru í sameign. Falleg bygging og vel staðsett með góðu útsýni yfir 
Fossvogsdalinn.
   
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 122,8 - 136,1 m2

AÐEINS 

4 ÍBÚÐIR 

EFTIR

NÝBYGGING! 4RA HERB. TILB. TIL AFHENDINGAR!

Stakkholt 4a  105 Reykjavík 48.900.000

Góð 4ra herb. á 1.hæð með stæði í bílageymslu. Skiptist í anddyri, 
þvottaherb., 3 svefn herb., gott baðherbergi og eldhús og stofu í 
aðalrými, svalir útúr stofu.

Íbúðin tilbúinn til afhendingar, fullbúin með gólfefnum, flísar á bað-
herb., eikarharðparket á gólfum. 
   
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4      Stærð: 126 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17:30-18:00

Langalína 2   210 Garðabær 61.900.000

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð 
(næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 
3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar yfirbyggðar 
flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Mynddyrasími.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2 

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Hrossnes 14   110 Rvk 6,5m

Hesthúsalóð við Hrossnes 14 á frábærum útsýnisstað í nýja 
hesthúsahverfinu í Almannadal.  Teikningar gera ráð fyrir 20 
hestum.  Tvískipt gerði 250 fm.  Samþykktar teikningar liggja 
fyrir.  Lóð á frábærum stað með mjög góðum reiðleiðum til 
allra átta. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Hesthúsalóð      Stærð: 306  m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

C-Tröð 3    110 Rvk 6,9m

Fasteignasalan TORG kynnir 8 hesta hús við C- Tröð 3 í 
Víðidal.  Hesthúsið er 18,8% af 285 fm heild og er staðsett 
í vesturenda hússins við reiðgötuna.  Innréttingar eru fjórar 
tveggja hesta stíur. Kaffistofa og snyrting.  Vaskur fyrir 
framan hlöðu. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 54 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

A-Tröð 2   110 Rvk 18m

Á einum besta stað í Víðidalnum. Vandað hesthús í A-Tröð, 
miðjueining.  Auðvelt að innrétta húsið fyrir 10 - 12 hesta 
miðað við nútíma kröfur.  Ágæt kaffistofa með góðum 
glugga og snyrting. Kjallari er undir hlöðu. Haughús er undir 
hesthúsinu. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 90 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Faxaból 3d   110 Rvk 13,5m

Mjög gott mikið endurnýjað 10 hesta hesthús. Í húsinu eru 
fjórar 2ja hesta stíur og tvær eins hesta stíur. Í stíum eru rimlar 
og haughús undir sem sparar spæniskostnað. Kaffistofa og lítil 
hlaða. Hiti er í fóðurgang. Hnakkageymsla og snyrting. 
Uppl. Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

10 hesta      6 stíur     Stærð: 78 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Kaldárselsvegur 1  220 Hfj 5,9m

Gott 6 hesta hús á frábærum stað í Sörla í Hafnarfirði, nánar 
tiltekið í Hlíðarþúfum. Bilið er endi og því mjög góð aðkoma 
að því. Í húsinu eru þrjár tveggja hesta stíur. Búið er að gera 
góða kaffistofu og salernisaðstöðu í kvisti.  
Uppl. Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

6 hesta     3 stíur    Stærð: 61 m2   + Ris

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

C-Tröð 3   110 Rvk 8,2m

Hesthús fyrir 6-8 hesta, húsið er í dag innréttað fyrir 6 hesta í 
eins-hesta stíum en upphaflega er gert ráðfyrir 4 tveggja-hesta 
stíum í húsinu sem staðsett er í C-Tröð á félagssvæði Fáks 
í Víðidal. Húsið telst 18,16 % eignarhlutur í heildareigninni 
C-Tröð 3. Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 6-8 hestahús

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

D-Tröð 3   110 Rvk 5,0m

Snyrtilegt 4ra hesta hús neðst í D-tröðinni á félagssvæði 
Fáks í Víðidal. Húsið telst 9,5 % eignarhlutur í heildareigninni 
D-Tröð 2. Tvær 2ja hesta-stíur, hlaða, hnakkageymsla og lítil 
kaffistofa. Vel staðsett og gott hús. 
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 4ra hestahús

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

B-Tröð, Víðidal   110 Rvk 12,9m

Pláss er fyrir 8 hesta i fjórum stíum sem eru úr riðfríu stáli og 
plasti. Kaffistofa er parketlögð, viðarinnrétting með granít 
borðplötu og amerískur ísskápur. Baðherbergi er flísalagt. Góð 
hlaða. Verið er að taka inn hitaveitu. Eignin er hin vandaðasta í 
alla staði. Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 8        Stærð: 60 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Funabakki   270 Mos 9,9m

Húsið er nýlega innréttað fyrir 7 hesta, 2 tveggja hesta 
stíur og 3 eins hesta, innréttingar eru úr riðfríu stáli og 
plasti.  Flísalögð hlaða er í innri hluta húsins. Baðherbergi er 
flísalagt. Kaffistofa flísalögð og með góðri innréttingu.
Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 7     Stærð: 52,2 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Þokkabakki   270 Mos 8,0m

Húsið er innréttað fyrir 8 hesta, 4 tveggja hesta stíur. Hlaða 
er í innri hluta húsins.  Baðherbergi er panellagt.  Kaffistofa 
panellögð og með góðri innréttingu.  Búið er að leggja 
hitaveitu í hverfið og því auðvelt að taka inn í hús.
Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 8     Stærð: 52,8 m2

ÍBÚÐARHÚS, HESTHÚS OG SKEMMA

Hnaus   801 Selfoss 52m

FYRIR HESTAFJÖLSKYLDUNA
Mjög áhugaverð eign rétt fyrir austan Selfoss að Hnausi í 
Flóahreppi. Einbýlishús, hesthús og skemma.  Gróin lóð 
og umhverfi í  kringum húsin, 1 hektari ræktað land og gott 
beitarland. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 60 hektarar

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 820 2222 

Landsendi 11  203 Rvk 21,5m

Mjög vel skipulagt hesthús á einni hæð. Um er að ræða stál-
grindarhús á steyptum grunni. Mjög góð yfirsýn er yfir nýja 
svæði Gusts. Eftirsótt staðsetning. Húsið er ekki fullklárað 
en langt komið og auðvelt að setja hestana inn með litlum 
tilkostnaði. Uppl. Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

15 hesta hús      Stærð: 150,0 m2

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ KAUPA HESTHÚS
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HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Eskiholt 15    210 Garðabæ 99.500.000

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssyni og stendur á fallegri 
útsýnislóð.  Húsið er steinsteypt, á tveimur hæðum og með tvöföldum bílskúr. 
Að innan allt sérstaklega vandað. Aðkoma er glæsileg, gangstétt og bílaplan eru 
hellulögð. Án efa er þetta eitt af glæsilegri húsunum í Holtinu í Garðabæ, sjón er 
sögu ríkari. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 288,4  m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Sjafnarbrunnur 8    113 Reykjavík 55.500.000

*MIKIÐ ÁHVÍLANDI, MÖGULEIKI Á AÐ YFIRTAKA*Raðhús á pöllum með inn-
byggðum bílskúr . Bílaplan er steypt með hitaílögnum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
og möguleiki á að hafa fimm herbergi. Mjög góð lofthæð og gólfsíðir gluggar. Gólfefni 
vantar á eignina að mestu. Örstutt er í íþróttaaðstöðu FRAM, skóla og leikskóla sem 
og út í fallega náttúru. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 241,4 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Reykjavíkurvegur 66 220 Hafnarfjörður 37.800.000

*Mjög góður langtímaleigusamningur með traustum leigutaka.*. Mjög gott 
verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarfirði. Eignin er á jarðhæð með góðu 
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan  eignina. Húsið 
er nýlega málað og  almennt í góðu ástandi að sögn seljanda. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 118,5 m2  

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Laufengi 23     112  Reykjavík 22.700.000

Falleg, björt og mjög vel skipulögð  íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli þar sem örstutt 
er í skóla, leikskóla, framhaldsskóla og  alla þjónustu í Spönginni og Egilshöll. 
Árið 2014 var skipt um gólfefni á nánast allri íbúðinni. Sérafnotaréttur á lóð fylgir 
íbúðinni og möguleiki væri á að setja upp verönd. Geymsla/þvottahús er innan 
íbúðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 48,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17.30-18.00 

Birkiás 41    210 Garðabæ 58.900.000

EIGNIN ER LAUS STRAX! Fallegt og vandað raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr, suðurverönd og frábæru útsýni.  Svefnherbergin eru þrjú, baðherbergi eru 
tvö og fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Húsið er vel staðsett, innst í botnlanga 
og með stórkostlegu útsýni af svölum. Aðkoma er falleg með hellulögðu bílaplani. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 182,6 m2  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl 17.30-18.00

Efstilundur 4    210 Garðabæ 64.900.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr og 
skjólsælum garði með veröndum og heitum potti. Eignin er skráð 195,5 fm og 
þar af er bílskúrinn 57,6fm. Svefnherbergi eru 4 og stofur rúmgóðar og bjartar. 
Aðalbaðherbergið er glæsilegt og var tekið í gegn fyrir nokkrum árum og búið er 
að endurnýja ofnalagnir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 195,5  m2

Við Styðjum Bleiku slaufuna 2015

OPIÐ HÚS mánudag 12. okt. kl. 17.30 til 18.00

Vesturtún 38   225 Álftanes, Garðabæ 37.900.000

Vel staðsett parhús að Vesturtúni 38, Álftanesi. Húsið er í góðu ástandi, vel haldið 
við og umgengnin til fyrirmyndar. Allt á einni hæð, bjart og fallegt. Húsið stendur 
við opið svæði. Leikskóli, grunnskóli, íþróttahús og sundlaugin í göngufjarlægð frá 
bakgarðinum.  Barnvænt hús og  umhverfi. Hentar öllum aldurshópum. Rólegt og 
fallegt umhverfi. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3 - 4     Stærð: 120 m2  þ.a. bílskúr 20,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt kl 17.30 – 18.00

Brekkuhjalli 3    200 Reykavík 45.900.000

Björt og falleg hæð með mikilli lofthæð. Eldhúsinréttingin er með hvíttuðum aski. 
Stofurnar eru bjartar með gegnheilu merbau niðurlímdu parketi. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og góð nýting á plássi. Stórar svalir og fallegt útsýni. Bílskúr.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Hæð     Herbergi: 3-4     Stærð: 161  m2     

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt  kl.17.30-18.00

Ólafsgeisli 26  113 Reykjavík 64.900.000

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að 
ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með innbyggðum bílskúr, stórri 
suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega 
náttúru. Eignin er mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og 
allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í 
öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en þar sem sjónvarpsholið 
er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að 
svefnherbergin verði 4.    
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm:  694 4000 

Herbergi: 5     Stærð: 199,3 m2       Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl. 17.30 - 18.00

Grænahlíð 15  105 Reykjavík 55.900.000

Afar björt, rúmgóð og skemmtileg 5 til 6 herb. íbúðarhæð á þessum 
eftirsótta stað. Bílskúr. Þrennar svalir. Stórar stofur. Arinn. Bjart og 
stórt eldhús með borðkrók. Sér svefnherbergisgangur. Tvö salerni, 
annað einnig baðherbergi. 

Einkar kyrrlátt umhverfi þrátt fyrir nálægð við hringiðu borgarlífsins. 
Eign, sem vert er að skoða. Afhending við kaupsamning. Velkomin í 
opið hús.   

Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm:  893 4416

Herbergi: 5-6     Stærð: 168,4 m2    

DÓTAKASSI – LAGER – GEYMSLURÝMI TIL SÖLU!

Bæjarhraun 24   220 Hafnarfjörður 12.5-19.9-20.5 millj.

Um er að ræða lager og/eða geymsluhúsnæði í 3 stærðum, tvö bil skráð 51,0fm, 
þrjú bil skráð 102,7fm og tvö endabil skráð 104,7fm. Öll með millilofti, salerni og 
efri gluggum. Minni bilin með hefðbundum bílskúrshurðum en stærri bilin með 
stórar innkeyrsluhurðar. Afhending í nóv. 2015.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: x     Stærð: 51-102,7-104,7 m2     

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 14. okt. kl. 17:30-18:00

Digranesvegur 44   200 Kópavogur 43.500.000

Einkar falleg 3 - 4 herbergja íbúð á efstu hæð þríbýli við Digranesveg í Kópavogi. 
Samkvæmt FMR er íbúðin 121,6 fm, en eigninni fylgir 25,5 fm bílskur, samtals 
148,1 m2. Fallegt útsýni er til suðurs og yfir Kópavoginn. Eignin er afar vel við 
haldið og talsvert mikið endurnýjuð innan sem utan. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 3-4     Stærð: 148,1 m2     

BÓKAÐU SKOÐUN

Nýhöfn 3    210 Garðabæ 64.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr á 2. hæð með einstöku sjávarútsýni.  
Húsið er 3ja hæða lyftuhúsi með innangengt úr bílskúr í sameign. Íbúðin er vel 
búin vönduðum eikarinnréttingum og með stórar svalir út frá eldhúsi. Glæsieign á 
vinsælum útsýnisstað í Sjálandinu. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 152,4 m2     

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17:30-18:00

Kristnibraut 12   113 Reykjavík 33.900.000

*Einstakt útsýni*  3ja herb. íbúð á 3. hæð,  útsýni upp til Bláfjalla og yfir borgina. 
Eldhús með sérsmíð. innrétt. úr hlyn. Þvottahús innaf eldhúsi. Hjónaherbergi með 
gott skápapláss. Baðherb. með glugga, flísalögð sturta. Björt stofa, útgengi út á 
svalir.  Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla og vagnageymslu.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 103,3  m2     

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. okt. kl.17:00 – 18:00

Álfhólsvegur 22a-22b 200 Kóp 46,5 - 49,5 millj

Einstaklega vandaðar endaíbúðir í nýju 2ja hæða lyftuhúsi við 
Álfhólsveg, góð aðkoma og næg bílastæði en auk þess fylgja 
íbúðunum 1- 2 sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu. 

Íbúðirnar eru velbúnar vönduðum eikarinnréttingum með þver-
liggjandi spón og steinn á borðum í eldhúsi, hurðir eru í yfirstærð og 
aukin lofthæð, stórar svalir eða 35 fm sérafnotareitir. Góðar geymslur 
eru í sameign. Falleg bygging og vel staðsett með góðu útsýni yfir 
Fossvogsdalinn.
   
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 122,8 - 136,1 m2

AÐEINS 

4 ÍBÚÐIR 

EFTIR

NÝBYGGING! 4RA HERB. TILB. TIL AFHENDINGAR!

Stakkholt 4a  105 Reykjavík 48.900.000

Góð 4ra herb. á 1.hæð með stæði í bílageymslu. Skiptist í anddyri, 
þvottaherb., 3 svefn herb., gott baðherbergi og eldhús og stofu í 
aðalrými, svalir útúr stofu.

Íbúðin tilbúinn til afhendingar, fullbúin með gólfefnum, flísar á bað-
herb., eikarharðparket á gólfum. 
   
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 4      Stærð: 126 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. okt. kl. 17:30-18:00

Langalína 2   210 Garðabær 61.900.000

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5. hæð 
(næst efstu) með mögnuðu útsýni. Sameiginlegt opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 
3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Tvennar yfirbyggðar 
flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. Mynddyrasími.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2 

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

Hrossnes 14   110 Rvk 6,5m

Hesthúsalóð við Hrossnes 14 á frábærum útsýnisstað í nýja 
hesthúsahverfinu í Almannadal.  Teikningar gera ráð fyrir 20 
hestum.  Tvískipt gerði 250 fm.  Samþykktar teikningar liggja 
fyrir.  Lóð á frábærum stað með mjög góðum reiðleiðum til 
allra átta. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Hesthúsalóð      Stærð: 306  m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

C-Tröð 3    110 Rvk 6,9m

Fasteignasalan TORG kynnir 8 hesta hús við C- Tröð 3 í 
Víðidal.  Hesthúsið er 18,8% af 285 fm heild og er staðsett 
í vesturenda hússins við reiðgötuna.  Innréttingar eru fjórar 
tveggja hesta stíur. Kaffistofa og snyrting.  Vaskur fyrir 
framan hlöðu. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 54 m2

HRINGIÐ OG LEITIÐ UPPLÝSINGA

A-Tröð 2   110 Rvk 18m

Á einum besta stað í Víðidalnum. Vandað hesthús í A-Tröð, 
miðjueining.  Auðvelt að innrétta húsið fyrir 10 - 12 hesta 
miðað við nútíma kröfur.  Ágæt kaffistofa með góðum 
glugga og snyrting. Kjallari er undir hlöðu. Haughús er undir 
hesthúsinu. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 90 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Faxaból 3d   110 Rvk 13,5m

Mjög gott mikið endurnýjað 10 hesta hesthús. Í húsinu eru 
fjórar 2ja hesta stíur og tvær eins hesta stíur. Í stíum eru rimlar 
og haughús undir sem sparar spæniskostnað. Kaffistofa og lítil 
hlaða. Hiti er í fóðurgang. Hnakkageymsla og snyrting. 
Uppl. Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

10 hesta      6 stíur     Stærð: 78 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Kaldárselsvegur 1  220 Hfj 5,9m

Gott 6 hesta hús á frábærum stað í Sörla í Hafnarfirði, nánar 
tiltekið í Hlíðarþúfum. Bilið er endi og því mjög góð aðkoma 
að því. Í húsinu eru þrjár tveggja hesta stíur. Búið er að gera 
góða kaffistofu og salernisaðstöðu í kvisti.  
Uppl. Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

6 hesta     3 stíur    Stærð: 61 m2   + Ris

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

C-Tröð 3   110 Rvk 8,2m

Hesthús fyrir 6-8 hesta, húsið er í dag innréttað fyrir 6 hesta í 
eins-hesta stíum en upphaflega er gert ráðfyrir 4 tveggja-hesta 
stíum í húsinu sem staðsett er í C-Tröð á félagssvæði Fáks 
í Víðidal. Húsið telst 18,16 % eignarhlutur í heildareigninni 
C-Tröð 3. Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 6-8 hestahús

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

D-Tröð 3   110 Rvk 5,0m

Snyrtilegt 4ra hesta hús neðst í D-tröðinni á félagssvæði 
Fáks í Víðidal. Húsið telst 9,5 % eignarhlutur í heildareigninni 
D-Tröð 2. Tvær 2ja hesta-stíur, hlaða, hnakkageymsla og lítil 
kaffistofa. Vel staðsett og gott hús. 
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 4ra hestahús

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

B-Tröð, Víðidal   110 Rvk 12,9m

Pláss er fyrir 8 hesta i fjórum stíum sem eru úr riðfríu stáli og 
plasti. Kaffistofa er parketlögð, viðarinnrétting með granít 
borðplötu og amerískur ísskápur. Baðherbergi er flísalagt. Góð 
hlaða. Verið er að taka inn hitaveitu. Eignin er hin vandaðasta í 
alla staði. Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 8        Stærð: 60 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Funabakki   270 Mos 9,9m

Húsið er nýlega innréttað fyrir 7 hesta, 2 tveggja hesta 
stíur og 3 eins hesta, innréttingar eru úr riðfríu stáli og 
plasti.  Flísalögð hlaða er í innri hluta húsins. Baðherbergi er 
flísalagt. Kaffistofa flísalögð og með góðri innréttingu.
Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 7     Stærð: 52,2 m2

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Þokkabakki   270 Mos 8,0m

Húsið er innréttað fyrir 8 hesta, 4 tveggja hesta stíur. Hlaða 
er í innri hluta húsins.  Baðherbergi er panellagt.  Kaffistofa 
panellögð og með góðri innréttingu.  Búið er að leggja 
hitaveitu í hverfið og því auðvelt að taka inn í hús.
Uppl. Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Hestar: 8     Stærð: 52,8 m2

ÍBÚÐARHÚS, HESTHÚS OG SKEMMA

Hnaus   801 Selfoss 52m

FYRIR HESTAFJÖLSKYLDUNA
Mjög áhugaverð eign rétt fyrir austan Selfoss að Hnausi í 
Flóahreppi. Einbýlishús, hesthús og skemma.  Gróin lóð 
og umhverfi í  kringum húsin, 1 hektari ræktað land og gott 
beitarland. Uppl. Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Stærð: 60 hektarar

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 820 2222 

Landsendi 11  203 Rvk 21,5m

Mjög vel skipulagt hesthús á einni hæð. Um er að ræða stál-
grindarhús á steyptum grunni. Mjög góð yfirsýn er yfir nýja 
svæði Gusts. Eftirsótt staðsetning. Húsið er ekki fullklárað 
en langt komið og auðvelt að setja hestana inn með litlum 
tilkostnaði. Uppl. Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

15 hesta hús      Stærð: 150,0 m2

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ KAUPA HESTHÚS

2015

Grænahlíð 15 105 Reykjavík 55.900.000



Hraungata 3 
Garðabæ

Erum að hefja sölu á nýjum og glæsilegum 
útsýnisíbúðum við Urriðaholt Garðabæ
 
Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd 
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og 
klædd að utan , gluggar eru ál tré 
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í 
lokaðri og upphitaðri bílageymslu 
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og 
fullbúnar án gólfefna skv. skilalýsing

Verð frá kr. 32,9 milljón 
Afhending frá desember/janúar nk

Bókaðu skoðun / sölusýning 17.okt

4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 

Efsta hæðin í húsinu, suðursvalir 

Fallegt útsýni yfir hraunið 

Sér svalainngangur

Burknavellir

Verð :32,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Einbýlishús alls 288 fm 5 svefnherbergi, 

3 stofur, 3 baðherbergi 

og 2 eldhús og því aukaíbúð 

Heitur pottur og frábært útsýni

Bílskúr

Brekkutún

Verð :77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Falleg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð 

Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðar stofur 

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað 

Möguleiki að lyfta þaki og stækka eignina

Bústaðavegar

Verð :38,4 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Laus strax

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu

Dyngjuvegur

Verð : 129,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3ja herbergja risíbúð á 

tveimur hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur 

svalir með vægast sagt frábæru útsýni 

yfir miðborgina

Bankastræti 6

Verð : 65,0 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 

stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 

innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 

á einni hæð Eignin er í útleigu í dag 

Yfirtaka á láni í boði 

Rauðhella

 TilboðBókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi

Nýtt bað og eldhús

Samtals 120 fm

Miklar endurbætur á íbúð

Barónsstígur

Verð : 42,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnh. Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm stæði fyrir fjóra bíla á plani 

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 milljBókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúða við Langholtsveg

61,4 fm

Risloft sem getur nýst sem 3ja herbergið

Nýtt þak og nýjir gluggar

Góð staðsetning

Langholtsvegur

Verð : 25,7 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Kirkjusandur 1 

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:00-17:45

Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 2. hæð 

Yfirbyggðar svalir í n-vestur 

Stofa og borðstofa 

Frábær staðsetning 

Kaplaskjólsvegur 29

Verð : 27,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.18:00-18:45

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja 

Svalir í suður 

Möguleiki að stækka upp í ris 

og breyta í 4ra 

Gott tækifæri fyrir laghenta 

Birtingakvísl 54

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:30-18:00

Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús 

með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm 

5 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Suður garður

LangholtsvegUR 35

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:30-18:00

Íbúðin er 73,3 fm auk hluta í kjallara 

Sameiginlegt þvottahús og geymsla í um 

20 fm kjallara Sérinngangur og gott skipulag 

Góður garður 

Hentug fyrir gæludýraeigendur 

Parket á gólfum

Vesturgata 58

Verð : 43,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:00-17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð 

á 1. hæð í litlu fjölbýli 

Ein íbúð á hæð, bílastæði í bílakjallara 

Sérgarður með skjólveggjum

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Raðhús við Otrateig

212,6 fm 7 herbergja

Góður garður

Bílskúr

Góð staðsetning

Otrateigur

Verð : 53,0 milljBókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Endaíbúð á fjórðu hæð Íbúðin 

að stærð 141,1 fm Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherberg

Háaleitisbraut

Verð : 44,9 milljBókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 

á tveimur hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað 

Rúmgóðar 123-146 fm 

Lausar við kaupsamning 4ra til 5 herbergja 

Stæði í bílgeymslu 

Traustir verktakar 

Álfhólsvegur 22

Verð frá: 45,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Tvær 4ra herbergja íbúðir á einu fastanúmeri 

Leyfi fyrir heimagistingu og möguleiki 

að skipta í tvær eignir 

Gott tækifæri með marga möguleika

Búðagerði

Verð : 65,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Frábært tækifæri

Engihjalli 11

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:15-17:45

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á 

1. hæð með vestur svölum 3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

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

Barðastaðir 17c
íbúð 101

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:30-18:00

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð 

að stærð 115,8 fm 

Á fyrstu hæð með sérinngangi 

Bílskúr á enda 29,2 fm 

Stór afgirtur pallur 

Útgengi úr stofu á pallinn
Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi 
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft 
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð : 62,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Einungis eitt hús eftir

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1 

á 1, 2 og 4ju hæð 

frá 94,5 fm - 118 fm 

Lyngás 1

Verð frá: 38,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Helgi Jónsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 775 1515

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856



Hraungata 3 
Garðabæ

Erum að hefja sölu á nýjum og glæsilegum 
útsýnisíbúðum við Urriðaholt Garðabæ
 
Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd 
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og 
klædd að utan , gluggar eru ál tré 
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í 
lokaðri og upphitaðri bílageymslu 
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og 
fullbúnar án gólfefna skv. skilalýsing

Verð frá kr. 32,9 milljón 
Afhending frá desember/janúar nk

Bókaðu skoðun / sölusýning 17.okt

4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 

Efsta hæðin í húsinu, suðursvalir 

Fallegt útsýni yfir hraunið 

Sér svalainngangur

Burknavellir

Verð :32,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Einbýlishús alls 288 fm 5 svefnherbergi, 

3 stofur, 3 baðherbergi 

og 2 eldhús og því aukaíbúð 

Heitur pottur og frábært útsýni

Bílskúr

Brekkutún

Verð :77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Falleg og mikið endurnýjuð 110 fm efri hæð 

Tvö rúmgóð svefnherbergi og góðar stofur 

Baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað 

Möguleiki að lyfta þaki og stækka eignina

Bústaðavegar

Verð :38,4 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Laus strax

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð Stórbrotið útsýni Bílskúr 

Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu 

þjónustu

Dyngjuvegur

Verð : 129,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar 

Glæsileg 93,9 fm 3ja herbergja risíbúð á 

tveimur hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur 

svalir með vægast sagt frábæru útsýni 

yfir miðborgina

Bankastræti 6

Verð : 65,0 millj.Bókaðu skoðun:  Helgi 780 2700

Vandað 999 fm atvinnuhúsnæði 2/3 hluti er 

stálgrindarhús m 6 m lofthæð og þremur 

innkeyrsludyrum 1/3 hluti skrifstofa 

á einni hæð Eignin er í útleigu í dag 

Yfirtaka á láni í boði 

Rauðhella

 TilboðBókaðu skoðun:: Jón Rafn 695 5520

Íbúð á 3ju hæð, 3 svefnherbergi

Nýtt bað og eldhús

Samtals 120 fm

Miklar endurbætur á íbúð

Barónsstígur

Verð : 42,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnh. Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm stæði fyrir fjóra bíla á plani 

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 milljBókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúða við Langholtsveg

61,4 fm

Risloft sem getur nýst sem 3ja herbergið

Nýtt þak og nýjir gluggar

Góð staðsetning

Langholtsvegur

Verð : 25,7 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Kirkjusandur 1 

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:00-17:45

Rúmgóð og björt 93 fm íbúð á 2. hæð 

Yfirbyggðar svalir í n-vestur 

Stofa og borðstofa 

Frábær staðsetning 

Kaplaskjólsvegur 29

Verð : 27,4 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.18:00-18:45

Björt og vel skipulögð 2ja herbergja 

Svalir í suður 

Möguleiki að stækka upp í ris 

og breyta í 4ra 

Gott tækifæri fyrir laghenta 

Birtingakvísl 54

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:30-18:00

Mjög snyrtilegt 187,9fm 7 herbergja raðhús 

með 28,2 fm bílskúr, samtals : 216,1 fm 

5 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Suður garður

LangholtsvegUR 35

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:30-18:00

Íbúðin er 73,3 fm auk hluta í kjallara 

Sameiginlegt þvottahús og geymsla í um 

20 fm kjallara Sérinngangur og gott skipulag 

Góður garður 

Hentug fyrir gæludýraeigendur 

Parket á gólfum

Vesturgata 58

Verð : 43,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 12.okt. kl.17:00-17:30

Falleg 4ra herbergja íbúð 

á 1. hæð í litlu fjölbýli 

Ein íbúð á hæð, bílastæði í bílakjallara 

Sérgarður með skjólveggjum

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Raðhús við Otrateig

212,6 fm 7 herbergja

Góður garður

Bílskúr

Góð staðsetning

Otrateigur

Verð : 53,0 milljBókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Endaíbúð á fjórðu hæð Íbúðin 

að stærð 141,1 fm Bílskúr að stærð 32,5 fm 

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel 

Endurnýjað baðherberg

Háaleitisbraut

Verð : 44,9 milljBókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Glæsilegt einbýlishús

Alls fimm svefnherbergi

Eldhús og bað nýlegt

Allt húsið mikið endurnýjað

Stutt frá Versló og Kringlu

Seljugerði 

Verð : 77,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 

á tveimur hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað 

Rúmgóðar 123-146 fm 

Lausar við kaupsamning 4ra til 5 herbergja 

Stæði í bílgeymslu 

Traustir verktakar 

Álfhólsvegur 22

Verð frá: 45,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Tvær 4ra herbergja íbúðir á einu fastanúmeri 

Leyfi fyrir heimagistingu og möguleiki 

að skipta í tvær eignir 

Gott tækifæri með marga möguleika

Búðagerði

Verð : 65,9 millj.Bókaðu skoðun: Ólafur 822 2307

Frábært tækifæri

Engihjalli 11

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:15-17:45

Vel skipulögð 114,3 fm 4 herbergja íbúð á 

1. hæð með vestur svölum 3 svefnherbergi 

Eignin getur verið laus við kaupsamning

Bókaðu skoðun:

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

Barðastaðir 17c
íbúð 101

Verð : 40,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 13.okt. kl.17:30-18:00

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð 

að stærð 115,8 fm 

Á fyrstu hæð með sérinngangi 

Bílskúr á enda 29,2 fm 

Stór afgirtur pallur 

Útgengi úr stofu á pallinn
Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsilegt raðhús að stærð 188,9 fm 
Glæsileg hönn Kristinns Ragnarssonar 
Hús á einni hæð / mikil lofthæð í stofu og eldhúsi 
Bílskúr sem er jeppatækur / stærð 30,1 fm hátt loft 
Skilast fullbúið með gólfefnum í nóv 2015 
Vandaðar innrétting, steyptar borðplötur

Austurkór 113

Verð : 62,5 millj.Bókaðu skoðun:  Jórunn 845 8958

Einungis eitt hús eftir

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1 

á 1, 2 og 4ju hæð 

frá 94,5 fm - 118 fm 

Lyngás 1

Verð frá: 38,9 millj.Bókaðu skoðun: Jason 775 1515

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Helgi Jónsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstoðarmaður 
fasteignasala 
Sími: 775 1515

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir 

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.Bókaðu skoðun:  Gunnar 899 5856



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000 
stakfell@stakfell.is

stakfell.is

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

  MOSARIMI - 112 RVK                          31,9 M

4ra herbergja íbúð á efri hæð í tveggja hæða 
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri, gang, 
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, þrjú 
svefnherbergi og geymslu.

  GNITAKÓR - 203 KÓPAVOGUR             79,7 M

343,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð. Frábær staðsetning í Kórahverfinu, 
mikið útsýni. Íbúðin er laus strax.

  SLÉTTAHRAUN - 220 HFN                    24,5 M

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

  HVERFISGATA - 101 RVK                     29,8 M

2ja herb., 94,8 fm, íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi við 
Hverfisgötu í Reykjavík. Íbúð er skráð 82,4 fm 
og geymsla 12,4 fm, alls 94,8 fm. 

  ENGJASEL - 109 RVK                           26,9 M

4ra herb., 121,2 fm íbúð á 4 hæð í fjölbýlishúsi, 
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru 
flísar, plastparket og dúkur.

ÁSBÚÐ - 210 GARÐABÆ

NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS - AUKAÍBÚÐ

Vel skipulagt og fallegt 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað í Garðabæ. Stór 
afgirt hornlóð. Stór skjólgóð verönd til suðurs. Mikið útsýni. Stór tvöfaldur bílskúr. Aukaíbúð 
á jarðhæð. Frábært fjölskylduhús.

86,9 M SUÐURGATA - 101 REYKJAVÍK

EINSTÖK MIÐBORGARPERLA MEÐ SÁL OG SJARMA

Virðuleg 379fm heil húseign, tvær hæðir og kjallari, á þessum vinsæla stað í miðborginni. 
Stór og fallega gróin eignarlóð. 8 bílastæði á malbikuðu plani á baklóð hússin. Nýtist sem 
atvinnuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði.

159 M

  BREIÐVANGUR - 220 HFJ.                    25,9 M

5 herb., 114 fm, íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi við 
Breiðvang í Hafnarfirði. Íbúð er skráð 101 fm 
og íbúðarherbergi í kjallara 13,5 fm, alls 114 fm.

  AUSTURKÓR - 203 KÓP                           46 M

Sölusýning mánudaginn 12. okt. kl. 17:00-17:30.
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni 
hæð í Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. 
Samkvæmt teikningu er get ráð fyrir ca. 23 fm. 
verönd út frá stofu. Tvö byggingarstig í boði. 
Tilbúið til innréttinga, verð: 46M. og fullbúið að 
utan sem innan en án gólfefna og grófjafnaðri 
lóð, verð 49,5M. 

OPIÐ HÚS

  HOFSVALLAGATA - 101 RVK                 29,5 M

Sölusýning þriðjudaginn 13. okt. kl. 17:30-
18:00. Falleg 60,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2. hæð 
(efstu) í litlu fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. 
Snyrtileg og vel skipulögð. Herbergi með 
glugga í kjallara. Lokaður gróinn garður. 
Vinsæll staður. Góð til útleigu.

OPIÐ HÚS

  STÓRAGERÐI - 108 RVK                          32 M

Sölusýning miðvikudaginn 14. okt. kl. 17:00-
17:30. Vel staðsett 85,8 fm 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í fjölbýlishúsi ásamt 18,5 fm bílskúr 
við Stóragerði. Alls 104,3 fm.

OPIÐ HÚS

  KRISTNIBRAUT - 113 RVK                    34,5 M

Sölusýning þriðjudaginn 13. okt. kl. 17:00-17:30.
Mikið útsýni. 3ja herbergja falleg íbúð á 2. 
hæð. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, 
þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi.  
Á neðri jarðhæð er sér geymsla og innbyggður 
bílskúr.

OPIÐ HÚS

  17. JÚNÍTORG - 210 GARÐAB.                29 M

Sölusýning mánudag kl.  18.00 – 18.30. 
2ja herb.,77,9 fm, íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi 
við 17. Júnítorg í Garðabæ með sérgeymslu í 
kjallara og hjólageymslu.

  EFSTALEITI - 103 RVK                             55 M

Vönduð 154,3 fm 4ra herbergja glæsileg 
útsýnisíbúð á 3. hæð (efstu hæð). Sameign 
með líkamsræktaraðstöðu, sundlaug, heitum 
pottum ofl. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000 
stakfell@stakfell.is

stakfell.is

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur
sölumaður
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Sölumaður
gsm 893 2121

GUÐMUNDUR
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
gsm 865 3022

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka –
skjalavarsla

ÁLFHOLTSVEGUR 111           39,9M

GÓÐ EIGN Í KÓPAVOGI 
Nýtt þriggja hæða fjölbýlishús á góðum 
stað í Kópavogi. Í húsinu eru fimm þriggja 
til fimm herbergja íbúðir sem allar hafa 
sér inngang. íbúðirnar afhendast full-
búnar, án gólfefna í september/október 
2015. Einstakt tækifæri til að eignast nýja 
íbúð í grónu hverfi.

NÝBYGGING

LAXATUNGA 207                   41,5M

FALLEGT PARHÚS Í 
MOSFELLSBÆ
Einstaklega vel hönnuð 183,4 fm parhús 
með innbyggðum bílskúr við Laxatungu 
205-207 í Mosfellsbæ. Húsin afhendast 
fullfrágengin að utan með grófjafnaðri 
lóð. Að innan afhendist húsin tilbúin 
til innréttingar, eða lengra komin sam-
kvæmt samkomulagi. Áætlaður afhendin-
gatími húsanna er nóvember 2015.

NÝBYGGING

VOGATUNGA  86-88   VERÐ FRÁ: 34,2M

SPENNANDI EIGN Í 
MOSFELLSBÆ
Raðhús í Vogatungu 84 – 88 í Mosfells-
bæ. Húsin eru 161,1m² að stærð á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr og afhen-
dast fullfrágengin að utan með grófjaf-
naðri lóð. Að innan afhendist húsin 
ófrágengin.

NÝBYGGING

SKÓGARVEGUR 12-14    VERÐ FRÁ: 35,3M

ÞÚ TRYGGIR FAST VERÐ MEÐ 
ÞVÍ AÐ KAUPA STRAX
Vandaðar íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra 
hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, 
öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Skógarvegur 12-14 er í Fossvogsdalnum 
vestanverðum, sunnan Bústaðavegar og 
Sléttuvegar og vestan Fossvogsvegar. 
Húsið stendur neðarlega í hverfinu þar 
sem ný byggð verður felld að þeirri byggð 
sem fyrir er. Greiðslur: 10% greitt við 
kaupsamning, 10% þegar húsið er orðið 
uppsteypt (áætlað í janúar 2016) og 
afgangur við afhendingu íbúða.

NÝBYGGING

LINDARGATA 28         VERÐ FRÁ: 31,9M

GÓÐ FJÁRFESTING Í 
101 REYKJAVÍK
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.

NÝBYGGING

STRANDGATA 31-33    VERÐ FRÁ: 28,5M

NÝBYGGING Í MIÐBÆ 
HAFNAFJARÐAR
Um er að ræða fullbúnar 2ja og 3ja 
herbergja íbúðir (45-98 fm) með sér 
geymslum, þar af fimm þakíbúðir
(penthouse). Húsið hefur verið 
endurbyggt frá grunni og í því er lyfta, sér 
bílastæði á baklóð fylgir völdum íbúðum.

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með 
gólfefnum snemma árs 2016.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn 
Stakfells.

NÝBYGGING



FASTEIGNASALA REYKJAVÍKUR

Hæð 
137.8 fm

3 herb
41.900.000.-kr

844 1421 salvor@fr.is

Opið hús 13 okt. kl. 17:30-18:00

Parhús
215,5 fm

5 herb
44.900.000.-kr

Tvílyft einbýli á friðsælum stað í Hafnarfirði.
Húsið er 134,9 fm og því fylgir 52,6 fm

íbúð og 28,0 fm bílskúr.

Brunnstígur 3                     220 Hafnarfjörður

618 9999 halldor@fr.is

Dofraborgir 9                    112 Reykjavík

Fallegt og mikið endurnýjað 137,8 fm parhús með bílskúr og stórum afgirtum 
palli í Grafarvogi. Gott útsýni, stutt í alla helstu þjónustu og fallegar 

gönguleiðir. Eign sem vert er að skoða.
Eignin er laus við kaupsamning

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Savlör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

477 7777 fr@fr.is www.fr.is 

Fjölbýli
101 fm     

3 herb
32.900.000.-kr

Falleg 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni í lyftuhúsi.
Suðursvalir, þvottahús og sérmerkt stæði.

Eignin er laus til afhendingar.

Frostafold 6                     112 Reykjavík

897 1533 david@fr.is

Fjölbýli
101,5 fm 

Falleg og vel skipulögð 73,9 fm 4ra herbergja risíbúð með sér inngang
ásamt 27,6 fm bílskúr á þessum vinsæla stað í Reykjavík

útgengi er úr stofu á svalir til suðurs.

Langholtsvegur 166

660 8002

3 herb
30.900.000.-kr

104 Reykjavík

Opið hús  12 okt. Kl 18:00 - 18:30

hordur@fr.is

Fjölbýli
310,6 fm 

Gistiheimilið Three sisters að Ránargötu 16 með níu íbúðum, átta stúdíó íbúðir allar
með eldunaraðstöðu,borðkrók og baðherbergi með sturtu, ásamt 2ja herb. 

íbúð í risi (Penthouse) samtals 310,6 ferm. 
Öll húsgögn og húsbúnaður fylgja með í kaupunum.

Ránargata 16

699 2900

10 herb
167.000.000.-kr

101 Reykjavík

haukur@fr.is

Fjölbýli
161 fm 

Björt, falleg og vel skipulögð 133,2fm sérhæð ásamt 27,8fm bílskúr á þessum vinsæla stað.
Þrjú svefnherbergi, hjónaherbergi með svölum.

Sólheimar 30

660 8002

5 herb
42.900.000.-kr

104 Reykjavík

Opið hús  12 okt. Kl 17:00 - 17:30

hordur@fr.is

Opið hús  13 okt. Kl 17:30 - 18:00

heildsíða_FR.indd   1 9.10.2015   17:01:57



Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes  
í Kópavogi.  

2ja til 4ra herb.  Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Sjávarútsýni. Lyfta.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í Kópavogi
NAUSTAVÖR

NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 
ásamt bílageymslu.

 Vandaðar íslenskar innrétt ingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan.   
Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu 
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum 
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.  

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Glæsilegar 4ra og 5 herb. íbúðir. 
113,6 fm. til 145,4 fm.    

Vandaðar innréttingar. Lyfta.  Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 
Timburverandir á jarðhæðum. 
Tilbúið til afhendingar.  

Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is.  

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

• Húsin eru 5 til 6 hæða.  
• Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  
• Vandaðar íslenskar innréttingar.  
• Hiti í gólfum.  
• Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  

• Álklætt hús.  
• Glæsileg hönnun að innan sem utan.  
• Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum  
   eða stórum timburveröndum.  
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNAVINDAKÓR

LUNDUR 17 - 23

NÝBYGGING
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í GarðabæFallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

GRANSKJÓL 40
• 107  RVK. 
• 2ja herb.  
• Falleg íbúð. 
• Góð staðsetning.   
• Verð 26,9 millj. 

ÖRVASALIR
Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:00 og 18:00.  
• 201  Kóp. 
• 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga. 

LANGHOLTSVEGUR 91
• 104  RVK. 
• Einbýli. 208 fm.  
• Stór bílskúr. 
• Aukaíbúð. 
• Verð 55 millj.  

SAFAMÝRI 41
• 108 RVK. 
• Sérhæð, 144,9 fm. 
• Efsta hæð. 
• Falleg íbúð. 
• Góð staðasetning. 
• Verð 48,8 millj.  

VIÐARÁS 12
Opið hús í dag mán. á milli kl. 17:30 og 18:00.  
• 110 Rvk.  
• 209 fm. einbýli á einni hæð. 
• Stór bílskúr. 
• Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
• Góð staðsetning.   
• Verð 69,9 millj. 

SELJALAND 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30. 
• 108 RVK. 
• 4ra herb. 
• 123,5 fm. 
• Bílskúr þar af 24,4 fm. 
• Góð sameign innan sem utan.  

HRAUNBÆR 68
• 110  RVK. 4ra. herb. 
• Rúmgóð herbergi.  
• Fallegar innréttingar og gólfefni.  
• Íbúðin er laus. 
• Góð íbúð. 
• Góð staðsetning.
• Verð 28,9 millj. 

MÖÐRUFELL 11
• 111  RVK.  
• Mjög falleg 3ja herb. íbúð.   
• Mikið standsett. 
• Nýtt parket. 
• Fallegt baðherbergi. 
• Flott útsýni. 
• Verð 24,9 millj.  

SÚLUHÓLAR 2, 2.HÆÐ
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:30 og 18:00. 
• 111 RVK. 
• 4ra herb. 111,3 fm. 
• Bílskúr.  
• Rúmgóð herbergi.  
• Endaíbúð.  
• Fallegt útsýni. 
• Verð 27,9 millj 

LUNDUR
• 200 KÓP.  
• Rað- og parhús.  
• 222,8 fm. til 249,2 fm.  
• Tveggja hæða.  
• Bílskúr.  
• Afhent tilbúið til innréttinga.

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM GERÐUM 
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS NÝBYGGING

  



Grenimelur 30, 107 – Rvk. Klapparstígur 7, 101 – Rvk    Baldursgata 13, 101 - Rvk Lindargata 39, 101 – Rvk.

Opið hús mánudaginn 12. okt. kl. 17:30 – 18:00
Falleg 4ra herb. sérhæð, skráð 116,7 fm. Miklar 
framkvæmdir hafa verið á eigninni, skipt um allt gler 
og glugga, húsið steinað, endurnýjað skolp, dren, 
rafmagnstafla og þak. Stutt í verslanir, þjónustu, 
leikvelli, skóla, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 
Verð: 47,9 m.  Uppl. Í  s. 511-3101 og s. 857-2267.

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð, skráð 
76,3 fm með geymslu sem er 4,8 fm auk stæðis í 
bílageymslu.  Allt umhverfi er mjög snyrtilegt og vel 
við haldið.  Flott eign í 101 Reykjavík. Allar nánari uppl  
í síma 511-3101 eða 820-8103.  V- 42,9 millj.

Mjög falleg 73,2 fm íbúð á 3ju hæð að Baldursgötu 13 í 
Reykjavík.  Íbúðin er á efstu hæð með 4 herbergjum / 
stofum , fallegu útsýni á barnvænum stað í 101. Allar 
nánari uppl í síma 511-3101 og 820-8103. V-36,9 millj.

Ný gullfalleg, björt og vel staðsett 103,5 fm. íbúð á 1. 
hæð með austursvölum og stæði í bílageymslu, í nýju 
lyftuhúsi í Skugganum. Vandaðar innréttingar og 
frágangur. Frábær staðsetning í hjarta bæjarins. Uppl 
í síma 511-3101 og 820-8101. V-55,9 millj.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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OPIÐ HÚS

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Hlíðarhjalli 25 Kópavogi Skúlagata 24 Stykkishólmi. Skemmuvegur – Atvinnuhúsnæði

Opið hús í dag frá kl. 17 – 18
Sérlega fallegt og vel staðsett einbýlishús 255 fm einbýli með innbyggðum bílskúr og auka íbúð á þessum 
eftirsótta stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Fjögur góð svefnherbergi. Hér er einstakt útsýni og mikil veðusrsæld. 
Húsið er fullbúið að utan og innan á sérlega vandaðan máta. Snyrtilegur 33 fm bílskúr með epoxy á gólfi og 
geymslulofti fylgir húsinu. Eignin er laus til afhendingar strax. Skipti möguleg á ódýrari eign. 
Verð 82,9 millj. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum. 

Sérlega fallegt 125 fm einbýlishús á frábærum stað í 
miðbæ Stykkishólms. Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð og er laus til afhendingar strax. Eign sem 
hentar sérlega vel sem orlofshús. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali.  

Gott 156,5 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð . 
Húsnæðið er í dag tvískipt.  Öðru megin er 
skrifstofurými, eldhús, þvottaherbergi með flísum á 
gólfi og svo stórt parketlagt herbergi.  Sér inngangur 
er í þetta rými.  Hinu megin er einn salur sem nær í 
gegnum allt húsnæðið.  Þar eru innkeyrsludyr 3 x 3 
m.  Innagengt er á milli bilanna  Verð : 27,5 m.  
Upplýsingar veitir Brynjar s: 698-6919

OPIÐ HÚS

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Sléttahraun með bílskúr.
Mjög góð 105,3 fm. 4ra herbergja íbúð 
á 2. hæð ásamt 22,7 fm. Bílskúr í góðri 
vel staðsettri blokk. Þvottahús inn af 
eldhúsi, íbúð er talsvert endurnýjuð. 
Íbúð getur verið laus fljótlega. 
Snyrtileg sameign. V. 29,9m. Nánari 
uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@
tingholt.is.

Úlfarsbraut 
Ca. 280 fm.einbýli  á frábærum stað 
með glæsilegu útsýni, tvennar svalir. 
Húsið afhendist fullbúið að utan, en 
fokhelt að innan. Mögul. að taka minni 
eign upp í. Mjög gott skipulag. Húsið 
er til afh. við kaupsamning. V. 62m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða 
ellert@tingholt.is 

Hótel á Vestjörðum.
Til sölu Hótel á Suðureyri við Súganda- 
fjörð. Hótelið er með 17 vel búnum 
herbergjum, vínveitingarleyfi til staðar. 
Húsið er 488,7 fm. og er talsvert 
endurnýjað. Gott verð: Ásett verð 52m. 
Öll skipti skoðuð. Nánari uppl. veitir 
Ellert 893-4477 eða ellert@tingholt.is

Helluvað 4ra herb. - 111 fm 
Glæsileg útsýnisíbúð.  Þetta er eign 
fyrir vandláta.  Aðeins tvær íbúðir á 
hverri hæð og lyfta að íbúðinni. 
Panorama útsýni yfir Elliðavatn og til 
Bláfjalla. Stórar svalir. Verð Tilboð - 
uppl Sigurður s 6168880

Hnoðravellir - Hafnarfirði 
fallegt einnar hæðar 
einbýlishús 209 fm
Húsið er innst í botnlanga á góðum 
stað með fallegu útsýni. Húsið er langt 
komið að innan. Að utan vantar þak 
kant og fl. uppl Sigurður s 616 8880

Strandvegur 
Falleg björt og vönduð 3ja herbergja 
94,4 fermetra íbúð á annarri hæð með 
stæði í bílageymslu í góðu fjölbýlishúsi 
með lyftu og stórum svölum með 
fallegu útsýni á eftirsóttum stað í 
Garðabæ.  V 35.9 millj. Uppl Guðrún s 
8457445

Framnesvegur 26 a 
Reykjavík. 
Í einkasölu fallegt raðhús  teiknað af 
Guðjóni Samúelssyni á þremur 
hæðum. Sér garður með gróðurhúsi. 
Stækkunar möguleiki. Verð tilboð. 
Uppl. gefa Ísak  og Viðar í síma 
822-5588 isak@tingholt.is

Fagrilundur 
Í einkasölu gistiheimilið ásamt 
einbýlishúsi og byggingarlóð í 
Reykholti Biskupstungum. EINSTAKT 
TÆKIFÆRI, MIKLIR STÆKKUNAR- 
MÖGULEIKAR. Gistiheimilið hefur 
skorað hátt, sjá fagrilundur.is V. tilboð. 
Uppl. gefa Ísak og Viðar í síma 
822-5588 isak@tingholt.is

Sumarhús í Grímsnesi.
Húsið er timburhús á einni hæð 71,5 fm  
og skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 
baðh. og 3- 4 svefnh.. Lóðin er 5.033 fm 
eignarlóð á skipulögðu sumarhúsa- 
svæði úr jörðinni Minni Borg í Gríms- 
nesi. Lóðin er falleg og búið að planta 
mikið af trjám. V 11,9 m Uppl. gefur 
Ísak og Viðar í síma 8225588

Tækifæri fyrir hugmyndaríka aðila.
Vorum að fá í sölu 5 ha land skráð lögbýli á glæsilegum útsýnisstað á Kjalarnesi.

Á landinu eru þrjú 349 m² gömul refahús, kalt vatn, rafmagn, stutt í hitaveitu og útsýni til Reykjavíkur.

Í næsta nágreni er falleg strönd og Golfklúbbur Brautarholts með glæsilegan gólfvöll.

Seljandi skoðar skipti.

Nánari upplýsingar hjá Erni í síma  6967070 eða tölvupósti á orn@tingholt.is

Ellert 
sölumaður
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

Guðrún Hulda  
Lögg. fasteignasali
gsm 512 3600
gudrun@tingholt.is

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

Stefán
Sölumaður
gsm 660 7761
stefan@tingholt.is

Viðar
Lögg. fasteignasali
gsm 898 4477
vidar@tingholt.is

Sigurður
Lögg. fasteignasali
gsm 616 8880
sos@tingholt.is

Garðar
sölumaður
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Örn 
sölumaður
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Viðar Marinósson lögg. fasteignasali
Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali
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• 201 KÓPAVOGUR
• S: 512 3600 • WWW.TINGHOLT.IS

• TINGHOLT@TINGHOLT.IS 39 ÁR

Leirubakki 6
Opið hús mánu- 
daginn 12.10. að 
Leirubakka 6, 2. hæð 
á milli 18 og 18-30

Um er að ræða mikið 
endurnýjaða 
rúmgóða 3ja 
herbergja íbúð á 2.
hæð í kladdri blokk. Suður svalir, þvotthús inn af eldhúsi, 
nýleg gólfefni. Góð mjög vel skipulögð íbúð. Öll sameign 
til fyrirmyndar bæði úti og inni. V. 25,2m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@tingholt.is

Orrahólar 7
Opið hús milli  
kl. 17 00 – 18 00 
mánudaginn 12/10 
að Orrahólum 7. 
Reykjavík. Íbúð 0403

Þriggja herbergja 
íbúð í lyftuhúsi. 
Íbúðinni fylgir stæði í 
lokuðu bílastæðishúsi. Frábært útsýni. Yfirbyggðar 
stórar svalir. Húsvörður er í húsinu og húsfélagið á tvær 
íbúðir. Stutt í alla þjónustu. Húsið er í góðu viðhaldi.  
V 29,5m Uppl. gefur Ísak s: 822-5588 
tingholt@tingholt.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

     

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson 
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr.

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

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

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer til 
styrktar ABC hjálparstarfi.

Flókagata, Hafnarfirði.
GlæsileG endurnýjuð  eFri sérHæð

Flókagata 2, Hafnarfirði, efri sérhæð: Ca. 160 fm. vönduð efri sérhæð í 
tvíbýli á frábærum stað við sjávarsíðuna í Hafnarfirði. Íbúðin er öll 
endurnýjuð. Vandað eikarparket á gólfum, flísar á baði og í þvottahúsi. 
Allar innréttingar og tæki eru ný. Nýir gluggar og gler, húsið er nýmálað að 
utan.Frá stofu er útgengt á suðursvalir með frábæru sjávarútsýni. Fjögur 
svefnherbergi á hæðinni auk herbergis/geymslu í kjallara.Verð 41,9 millj. 

Íbúðin er laus, lyklar á skrifstofu.

Heiðarholt 
reyKjanesbæ

Björt og falleg 3ja-4 herbergja íbúð á 2. hæð. 

Möguleiki á að nota hluta stofu sem herbergi.Parket á gólfum, falleg 
innrétting í eldhúsi og nýleg Gorenje tæki. Flísalagt baðherbergi. 
Sameigilegt þvottahús er á hæðinni.

 Góð eign á frábæru verði.  

Verð 13,9 m.

Grandavegur
2ja HerberGGja íbúð Fyrir 60 + 

Grandavegur , 2.hæð, ÍB. 204: 

Björt og falleg ca. 52 fm. íbúð á annari hæð í góðu húsi fyrir 60 ára og 
eldri. Í húsinu er mikil sameign og fylgir líkamsræktaraðstaða með tækjum, 
sauna, heitum potti og. fl.

Íbúðin er laus til afhendingar. 

Bókið skoðun hjá Fold í s. 552-1400

reykjabyggð  
MosFbæ, einbýli ,M. auKaíb. 

Reykjabyggð,  Mosfellsbæ: 

Ca. 179 fm. vandað einbýli á góðum stað við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. . 
Baðherbergi er einstaklega vandað með nuddbaðkari og sérsturtuklefa. 

Í bílskúr hefur verið innréttuð stúdíoíbúð sem getur hentað vel að leigja. 

Verð 48,9 millj. 

EIGN VIKUNNAR

EIGN VIKUNNAR

unufell 50, íb 0401
oPið Hús MÁnud. 12.10 Kl 17:-17:30

Unufell 50, 4. hæð.: 

Björt og falleg 4ra herbegja íbuð. Þrjú svefnherbergi, góð stofa með 
útgengi á rúmgóðar suðursvalir. Þvottaherbergi innan íbúðar.

 Verð 23,9 millj. 

OPIÐ HÚS MÁNUD. 12.10 KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Hringbraut 63 r., efri sérhæð + bílskúr
oPið Hús Þriðjud. 13.10 Kl.17-17:30

Hringbraut 63, 2.hæð: 

3ja herbergja 71 fm efri sérhæð í 3-býli ásamt 23,1 fm bílskúr, samtals 94,1 
fm. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir. Sameiginlegur inngangur.

  Verð 31,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 13.10 KL.17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

sunnubraut 36, Kóp., einbýli
oPið Hús Þriðjud. 13.10 Kl.17-17:30

Sunnubraut 36, Kópavogi: Ca. 218 fm. arkitektsteiknað einbýlishús á 
frábærum stað við Sunnubraut í Kópavogi. Húsið er með upprunalegum 
innréttingum. Fallegur skjólsæll garður er við húsið, húsinu fylgir garðskáli 
og tvær verandir. Innbyggður bílskúr er á jarðhæð. Arkitekt Hannes Kr. 
Davíðsson. 

Verð 67,9 millj. 
 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 13.10. FRÁ KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Álfkonuhvarf, 43,  3ja + bílg., íb..203 
oPið Hús MiðVd. 14.10 Kl17:15-17:45

ÁLFKONUHVARF 43, ÍB. 203: Mjög góð 3ja herbergja 95,5 fm íbúð á 2.hæð 
ásamt 10,5 fm geymslu, samtals 106 fm og stæði í bílageymslu. Stórar 
flísalagðar svalir í suður. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Íbúðin er laus í janúar 2016. 

Verð 33,9 millj.  
 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 14.10, FRÁ KL. 17:15-17:45, VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

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

Við erum alltaf við.  Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
www.lundur.is • lundur@lundur.isBjörn Stefánssson

sölufulltrúi
s. 698 9056

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 848 6352
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

Fasteignasalan Sund - Sundagörðum 2 - 104 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Opið hús í dag á milli 17.30 og 18.00 
Glæsileg neðri hæð í fjórbýlishúsi á eftirsóttum stað í Ásahverfi Hafnarfjarðar.  
Sér inngangur og lokaður stór sólpallur til suðvesturs með útsýni. Þrjú herbergi, 
rúmgóð stofa/borðstofa. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eftirsóttur staður  
og góð eign. Stærð 113 fm. V. 36,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Kríuás 5
OPIÐ HÚS

Til sölu  
einbýlishúsið Brekka í Garði.

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

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Til sölu einbýlishús á frábærum stað  í Garði með miklu útsýni og jarðrými. 
Húsið er 124,5 fm að stærð, fimm herbergi, baðherbergi og eldhús. 
Um er að ræða eign á góðum stað, gott tækifæri. 
Erfðaábúðarjörðin Brekka fylgir ekki með sölu eignarinnar.

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI 13.00 OG 14.00 SUNNUDAGINN 11. OKT. N.K.

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495
adalheidur@stakfell.is

Glæsileg íbúð á 10. hæð (aðeins ein íbúð á 
hæðinni). Tvö sér bílastæði í bílageymslu. Stórar 
garðsvalir. Mikið útsýni til sjávar og yfir Reykjavík 
og nágrenni. Í búðin afhendist í núverandi ástandi, 
búið að stúka niður öll rými, gólf með hitalögnum, 
að öðru leiti ófrágengin, þannig að væntanlegur 
kaupandi getur ráðið lokafrágangi.
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, 
setustofu, hjónaherbergi með sér baðherbergi 
og fataherbergi, annað svefnherbergi með sér 
baðherbergi, gesta salerni og þvottahús. Tvær 
læstar lyftur beint í íbúðina. Aukin lofthæð. 
Glæsilegt anddyri á jarðhæð. Húsvörður.

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í 
101 REYKJAVÍK
LINDARGATA 39, ÍB. 1001, 101 REYKJAVÍK

 
 



Töluvert endurnýjuð og vel skipulögð 118,1 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
ásamt 21.2 fm. bílskúr í góðu fjölbýli. Örstutt í alla helstu þjónustu og Kringluna. 
Húsið stendur við íþróttasvæði Fram og ekki þarf að fara yfir götu til að fara í 
skóla og leikskóla. Góð eign í barnvænu og grónu hverfi. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Húsaskjóls í síma 519-2600

SAFAMÝRI 34 108 RVK.

Verð: 37.900.000

Tegund: fjölbýli
Stærð: 139,3 fm

3Svefnherbergi:

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 138,3 fm, 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum í 
góðu fjölbýli með stæði í bílakjallara. Frábær staðsetning við Kópavogsdalinn 
með öllum sínum útivistarmöguleikum. Skóli, leikskólar og íþróttaaðstaða og 
verslanir rétt við hendina.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Húsaskjóls í síma 519-2600

LÆKJASMÁRI 96 201 KÓP.

Verð: 40.900.000

Tegund: fjölbýli
Stærð: 138,3 fm

3Svefnherbergi:

Glæsileg 106,8 fm íbúð jarðhæð með stórum afgirtum palli sem er upphitaður 
að hluta á frábærum stað í akrahverfinu í Garðabæ. Stæði í bílageymslu fylgir 
eigninni og lyfta er í húsinu. Framhaldsskóli, skóli og leikskóli í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Húsaskjóls í síma 519-2600

SEINAKUR 3 210 GBÆ.

Verð: 44.700.000

Tegund: fjölbýli
Stærð: 106,8 fm

2Svefnherbergi:

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is 
www.facebook.com/husaskjol

Opið hús þriðjud. 13 okt. 17.00-17.30

Opið hús mánud. 12.okt. 17:00-17.30

Opið hús þriðjud. 13.okt. 18.00-18.30

opið
 hús

opið
 hús

opið
 hús

www.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        www.FAcEBOOK.cOM/HUSASKJOL

Ásdís Ósk
gsm: 863-0402
asdis@husaskjol.is 

Löggiltur fasteignasali

Berglind  
Hólm 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg 
Garðatorgi 5 
210 Garðabæ  

Sími: 520 9595  
Fax: 520 9599

www.fasttorg.is 

Ólafsgeisli 26, 113 Rvk
OPIÐ HÚS mánud. 12.Okt  kl.17.30-18.00

Stórglæsileg sérhæð á frábærum útsýnisstað í Ólafsgeilsa. Um er að ræða 199,3fm neðri hæð í tvíbýlishúsi með 
innbyggðum bílskúr, stórri suður harðviðarverönd og frábæru útsýni yfir golfvöll G.R og fallega náttúru. Eignin er 
mjög vönduð með sérsmíðuðum innréttingum og allar hurðar eru í yfirstærð úr þverrliggjandi eikarspón. Gegnheilt 
plankaparket úr eik er á gólfum og flísar. Gólfhiti með hitastýringu er í öllum rýmum. Svefnherbergin eru 3 í dag en 
þar sem sjónvarpsholið er var teiknað herbergi sem lítið mál er að bæta við aftur þannig að svefnherbergin verði 4.  
Uppl. Berglind, gsm 694-4000

Verð 64,9 m
Herbergi: 5 - Stærð: 199,3 fm - Bílskúr

Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt 
eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.



Það er komið að þriðju þáttaröðinni af Rétti. Sögusviðið hefur nú færst úr réttarsalnum yfir í kolsvartan raunveruleikann sem 
býr í undirheimum Reykjavíkur. Fjórtán ára stúlka finnst látin í Þjóðleikhúsinu og lögreglurannsóknin teygir anga sína víða. 
Þáttaröðin endurspeglar íslenskan veruleika á raunsæjan og óvæginn hátt. Fylgstu með frá byrjun. 

365.is      Sími 1817

SVARTUR ÍSLENSKUR RAUNVERULEIKI 

HEFST EFTIR 6 DAGA

NÝ ÞÁTTARÖÐ AF RÉTTI HEFST 18. OKTÓBER

MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR 



til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL
SUZUKI SWIFT. Árg. 2015, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.780.000.- er á 
staðnum. Rnr.127231. S:562-1717.

NÝR BÍLL
AUDI A5 S-LINE. Árg. 2015, dísel, 
sjálfskiptur, einn með öllu, gríðalega 
flottur bíll, er á staðnum. Verð 
8.990.000. Rnr.127230. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2002, 
ekinn 209 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
690.000. Rnr.301890. Á staðnum.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2006, ekinn 157 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.150.000. Rnr.106783. Á 
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 15 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000. 
Rnr.991378.

Kia cee’d EX 1.6 sw. Árgerð 2014, 
ekinn 37 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.890.000. Rnr.240686. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

CADILLAC Escalade 4x4 luxury sports 
sedan. Árgerð 2010, ekinn 57 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.900.000. 
Rnr.991094.

CITROEN C3 sx. Árgerð 2007, ekinn 
60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
850.000. Rnr.991490.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Hilux double cab d/c, 
sr. Árgerð 2007, ekinn 148 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.300.000. 
Rnr.110414.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Hyundai IX35 Comfort, 6/2014, ek 54 
þús km, sjsk, dísel, ásett verð 4890 þús 
, er á staðnum raðnr 152144.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Subaru Impreza WRX Wagon. Árg 
2006, ek. 143.000. 230 hestöfl, 
2,5 l. vél. Beinskiptur með 
shortshifter. Ótjónaður og skoðaður 
án athugasemda. Næstum allt 
endurnýjað sem hægt er. Verð 
1.950þús Engin skipti en hlustað á 
tilboð. Sími 699 6129.

ÓDÝRIR DÍSELBÍLAR
Skoda Octavia, Skoda Fabia, Partner, 
Berlingo, R. Clio, R. Megane, og fleiri 
Nánar á Facebook: Ódýrir Díselbílar 
Sími: 534-0000

 250-499 þús.

AYGO SPARIBAUKUR - 
TILBOÐ

 TOYOTA AYGO árg 2006 ek.163 þús, 
sk.16, beinskiptur, mjög sparneytinn 
‘ásett verð 690 þús TILBOÐ 490 ÞÚS 
smá beygla á frambretti möguleiki á 
100% vísaláni í 36 man s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 776 7507

 Varahlutir

JAPANSKAR VéLAR Ehf.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

BÍLALYfTUR- DEKKJAVéLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

VINNUVéLA OG 
VöRUBÍLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 hjólbarðar

fRáBæR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

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

 hreingerningar

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

 Bókhald

þARfTU AÐSTOÐ VIÐ GERÐ 
áRSREIKNINGS?

Cand.oecon, viðskiptafræðingur 
í reikningsskilum hjá www.skatt.
is - skatt - bókhald&skil s:661-3703, 
skatt@skatt.is

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

MáLNINGARþJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Sími 776-
0000

 Búslóðaflutningar

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

 húsaviðhald

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Nudd

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

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

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Geymið auglýsinguna.

 Rafvirkjun

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

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

 Viðgerðir

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

TIL SöLU
Hefilbekkur til sölu. sími 8970922

 Til bygginga

HARðVIðUR TIL 
HúSAbyGGINGA. 

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

 Sjónvarp

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

 Óskast keypt

kAUpUM GULL -  
jÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

HEILSA

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

GÓð fjÁRfeSTING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

Tvö skrifstofuherbergi til leigu á 
Fiskislóð 75, 101 RVK. Herbergin eru 
um 25 fermetrar hvort og samsíða í 
stærra rými. Uppl. í s. 8662052

 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

leiga@leiguherbergi.is

 Geymsluhúsnæði

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

fyRSTI MÁNUðUR fRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viljum ráða manneskju í móttöku 
í hálft starf. Stundvísi, kurteisi, góð 
framkoma og almenn tölvukunnátta 
nauðsynleg. Getum einnig bætt við 
mönnum í smur og dekkjavinnu. 
Umsóknir sendist á KvikkFix@
KvikkFix.is fyrir 16 okt.

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

kAffIHúSIð TíU DRopAR
 óskar eftir duglegum 

starfsmanni í eldhús. Í boði er 
hlutastarf sem hentar mjög vel 
með skóla. Góð laun í boð fyrir 

réttan aðila. Þarf að hafa náð 20 
ára aldri.

Allar upplýsingar og ferilskrá 
sendist á 10dropar@gmail.com

LebowSkI bAR
Óskar eftir að ráða fólk í 

sal í kvöld og helgarvinnu í 
vetur. Hentar mjög vel fyrir 

skólafólk. Einnig vantar okkur 
vana barþjóna á helgarvaktir. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á 

info@lebowskibar.is

Kona: Viltu spjalla við heita karla í 
síma gegn góðu gjaldi? Hitaspjall.eu

TILKYNNINGAR

 einkamál

Kona: leitar þú skyndikynna? 
RauðaTorgið.is

til sölu

Til sölu vaxandi skyndibitastaður 
í rúmgóðu húsnæði ca 170 fm 

með sæti fyrir 33 gesti. 
Góður búnaður. Sanngjarnt verð. 

Uppl. gefur Óskar í s. 773-4700 & oskar@atv.is

Gott Grill með Take Away

til sölu

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Heilsulausnir - léttara líf
Kynningarfundur
Þriðjudaginn 13. október 
kl. 17:30 í Faxafeni 14 
Allir velkomnir

Þú ert í góðum höndum hjá okkur því allir 

þjálfarar og sérfræðingar Heilsuborgar eru 

með háskólamenntun í sínu fagi.

Heilsulausnir – léttara líf hefst 26. október 
Unnið er með hreyfingu, næringu, skipulag daglegs lífs og hugarfar í nýrri útgáfu 
af þessu vinsæla námskeiði.
Að námskeiðinu standa íþróttafræðingar, hjúkrunarfæðingar, læknir, ástríðukokkur, 
næringarfræðingar, sjúkraþjálfarar og sálfræðingar.
Þjálfun í hóp með íþróttafræðingi þrisvar í viku kl. 7:20, 10:00 og 17:30. 
Aðgangur að líkamsræktinni og opnum tímum sem auka fjölbreytni í þjálfun.
Fræðsludagskrá samkvæmt stundaskrá og stuðningur í lokuðum hópi á facebook. 
Sýnikennsla í matreiðslu, smakk,  fjölbreyttar uppskriftir og matseðlar.

Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg. is

Léttara líf í Heilsuborg
Vilt þú vinna með þyngdarstjórnun og ná árangri sem endist?
Komdu og taktu fyrsta skrefið í átt að betri heilsu.

- Þín brú til betri heilsu

NÝ NÁMSKEIÐ
NÝ NÁMSKEIÐ

N
Ý

Í dag
16.00 Svíþjóð - Moldóva       Sport 3 
18.45 Litháen - England  Sport 2
18.45 Úkraína - Spánn Sport  

18.00 Víkingur - ÍBV Víkin
19.00 Akureyri - Grótta KA-heimilið
19.30 ÍR - Fram Austurberg
19.30 Afturelding - Haukar N1 höllin 
19.30 FH - Valur Kaplakriki 

Kæru landsmenn, óþarfi 
að hafa áhyggjur af 
Gunnhildi Gunnars. Hún er 
mætt og það með LÁTUM.
Karfan.is
@Karfan_is

Um helgina

Undankeppni EM kvenna í handb.: 

Ísland       17– 22     Þýskaland 
Mörk Íslands (Skot):  Karen Knútsdóttir 
4/2 (11/2), Hrafnhildur H. Þrastardóttir 3 
(7), Ramune Pekarskyte  3 (11), Arna Sif Páls-
dóttir 2 (4), Anna Úrsúla Guðmundsd. 1 (2), 
Hildur Þorgeirsd.  1 (2),  Steinunn Hansd.  1 
(3), Þórey Anna Ásgeirsd. 1 (3) Rut Jónsd. 
1 (4) . Florentina Grecu-Stanciu varði 18/1 
skot eða 46% skota sem á hana komu.

Hannes fór úr axlarlið 
Hannes Þór Halldórsson mun 
ekki standa í marki Íslands á móti 
Tyrkjum eins og hann hefur gert í 
fyrstu níu leikjum karlalandsliðsins í 

undankeppni EM 
2016. Hannes 
lenti illa á æfingu 
í gær og fór úr 

axlarlið. Hann fór 
því ekki með liðinu 
til Tyrklands en í 
hans stað kölluðu 

þjálfararnir á Róbert 
Örn Óskarsson, 

markvörð FH. 

Þorbjörg vann 11. nM-gullið 
Þorbjörg Ágústsdóttir varð um 
helgina Norðurlandameistari í 
skylmingum í ellefta sinn á ferlinum 
þegar hún vann sigur á löndu 
sinni Aldísi Eddu Ingvarsdóttur í 
úrslitaleik í Hagaskóla en mótið 
fór fram á Íslandi að þessu 
sinni. Þetta er tíunda 
gull Þorbjargar í röð á 
mótinu en hún fékk 
góða keppni frá Aldísi 
Eddu sem komst í 6-3. 
Þorbjörg fór þá í 
gang, skoraði 
næstu níu 
stig og vann 
úrslitaleikinn 
15-11. 

Meistarakeppni KKÍ í körfubolta: 

KK: KR   90– 86     Stjarnan 
Stigahæstir:  Brynjar Þór Björnsson 
25, Michael Craion 25/11 frák., Darri 
Hilmarsson 19, Pavel Ermolinskij 11/16 
frák./6 stoðs. - Justin Shouse 18, Tómas 
Heiðar Tómasson 17, Al’lonzo Coleman 16/6 
frák./5 stoðs., Marvin Valdimarsson 15 .  
KR-ingar unnu annað árið í röð. 
 
KVK: Snæfell   79–45 UMFG 
Stigahæstar:  Haiden Palmer 22 (8 
stoðs.), Gunnhildur Gunnarsd. 15, Hugrún 
Valdimarsd. 12, María Björnsd.8, Berglind 
Gunnarsd. 8 - Hrund Skúlad. 9, Whitney 
Frazier 9, Jeanne Sicat 8, Björg Einarsd. 8.  
Snæfellsonur unnu annað árið í röð og í 
þriðja sinn á fjórum árum. 

 
Þjóðir komnar á EM 2016: 
1. Frakkland  Gestgjafi EM 
2. England, E-riðill  5. september 
3. Tékkland, A-riðill   6. september 
4. Ísland, A-riðill   6. september 
5. Austurríki, G-riðill 8. september 
6. Norður-Írland, F-riðill 8. október 
7. Portúgal, I-riðill 8. október 
8. Spánn, C-riðill 9. október 
9. Sviss, E-riðill 9. október 
10. Ítalía, H-riðill 10. október 
11. Belgía og 12. Wales, B-riðill 10. október 
13. Rúmenía, F-riðill 11. október 
14. Albanía, I-riðill  11. október 
15. Þýskaland, D-riðill 11. október 
16. Pólland, D-riðill 11. október 

Florentina Grecu-Stanciu var besti leikmaður Íslands í gær.  FRéttabLaðið/PjEtUR

HAndBolti Íslensku stelpunum 
tókst ekki að fá fyrstu stigin í 
undankeppni EM 2016 þegar 
þær tóku á móti Þýskalandi á 
Hlíðarenda. Þýskaland vann 22-17.

Fín vörn og mjög góð markvarsla 
voru aðall íslenska liðsins en líkt og 
í tapinu úti í Frakklandi var sóknin 
hrein hörmung.

Frakkland og Þýskaland eru á 
góðri leið með að stinga af í riðl-
inum en bæði hafa fullt hús eftir 
tvær fyrstu umferðirnar.

„Það er alls ekki slæmt að halda 
þeim í 22 mörkum og Flora var 
virkilega góð en við þurfum að 

keyra betri hraðaupphlaup og refsa 
meira með þeim. Og svo þurfum 
við auðvitað að vera beittari í upp-
stilltum sóknarleik,“ sagði Ágúst 
Jóhannsson, þjálfari liðsins, við Vísi.   

Florentina Grecu-Stanciu var 
18 skot í leiknum og lét það ekki 
stoppa sig að vera skotin niður í 
fyrri hálfleiknum. Ágúst er ekki 
búinn að gefa upp vonina um að 
komast í lokakeppnina í Svíþjóð. 
„Þetta gerir það að verkum að það 
verður erfitt að komast alla leið en 
það eru enn fjórir leikir eftir,“ sagði 
Ágúst en næsti leikur er á móti stiga-
lausu liði Sviss. – óój

Stigalausar eftir tvo leiki
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Ástkær faðir minn og bróðir okkar,
Jörundur Jóhannesson 

listmálari, 
Nivå, Danmörku,

varð bráðkvaddur á heimili sínu í 
september síðastliðnum. Útför verður 

auglýst síðar. 

Jóhannes Jörundsson og systkini hins látna.

„Ég leyfi mér sérstaklega að 
bjóða velkomna  til starfa 
hinn nýja dóms- og kirkju-
málaráðerra,  frú Auði 
Auðuns, en það er sögu-
legur atburður er kona sest 
í fyrsta sinn í ráðherrastól á 
Alþingi,“ sagði Jóhann Haf-
stein forsætisráðherra við 
upphaf þingfundar  í  októ-
berbyrjun 1970.

Núna um helgina voru 45 
ár síðan Auður Auðuns tók 
fyrst kvenna við embætti 
ráðherra í ríkisstjórn Íslands. 
Auður var lögmannsmennt-
uð og var fyrsta konan til 
að ljúka lögmannsprófi á 
Íslandi auk þess að hafa 
verið fyrsta konan til að 
gegna embætti borgarstjóra 
Reykjavíkur.

Hún var kjörin á Alþingi 
árið 1959 fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn og var þingmaður 
Reykvíkinga til ársins 1974. 
Ráðherraembættinu gegndi 
hún einungis í eitt ár, til 
ársins 1971, þegar ríkis-

stjórn Sjálfstæðisflokksins 
og Alþýðuflokksins féll eftir 
tólf ára stjórnarsetu.

„Ég vona allavega að það 
verði íslenzkum konum 
hvatning til að gefa sig 
meira að stjórnmálum en 
raun er,“ sagði Auður í sam-
tali við Þjóðviljann. „Það 
væri vissulega æskilegt að 
konur almennt tækju mun 
virkari þátt í stjórnmálum, 
en hvað þetta snertir erum 
við Íslendingar óneitanlega 
langt á eftir ýmsum öðrum, 
meðal annars Norðurlanda-
þjóðunum.“

„Ekki vil ég segja það og 
hlýt að taka fram, að karl-
mennirnir á þingi hafa á 
allan hátt reynzt mér ágætir 
félagar og ekki látið mig 
finna til þess að ég væri kona 
né á neinn hátt öðruvísi sem 
þingmaður en þeir. Hins-
vegar væri það konu, sem er 
á þingi, mjög mikill styrkur 
að konur væru þar fleiri,“ 
sagði hún. – srs

Fyrsti kvenráð- 
herrann skipaður

Auður Auðuns varð fyrst kvenna til að ljúka lögfræðiprófi auk þess 
að vera fyrsta konan til að gegna embætti borgarstjóra í Reykjavík. 

Merkisatburðir
1581 Dómur er kveðinn upp á Patreksfirði sem skyldar alla Íslend-
inga til þess að eiga vopn.
1683 Böðullinn Sigurður Snorrason finnst látinn í læk á Hvalfjarð-
arströnd og er bóndinn Jón Hreggviðsson dæmdur fyrir að hafa 
myrt hann.

1905 Verzlunarskóli Íslands er settur í fyrsta sinn.
1918 Kötlugos hefst.
1962 Kvikmyndin 79 af stöðinni eftir skáldsögu Indriða G. Þor-
steinssonar er frumsýnd í Reykjavík.
1968 Sumarólympíuleikar eru settir í Mexíkóborg.
1973 Jóhann Hafstein segir af sér formennsku í Sjálfstæðisflokkn-
um og Geir Hallgrímsson tekur við.
1985 22 punda vatnableikja, 88 sentimetra löng, veiðist í Skorra-
dalsvatni og er þetta stærsta bleikja sem veiðst hefur á Íslandi.

Jafnréttisdagar Háskóla Íslands standa 
fyrir áhugaverðri nýjung í dagskrá þess-
arar árlegu hátíðar í dag, morgungöngu 
fyrir svokallaðar b-týpur. Morgun-
gangan hefst klukkan 14.00 í dag við 
aðalinngang Háskólatorgs og er hún 
hugsuð fyrir þá sem eiga erfitt með að 
vakna snemma á morgnana.

„Hugmyndin var nú upprunalega 
ekki mín. En hún kemur frá  Patri-
ciu Önnu Þormar  sem er með okkur 
í skipulagshóp fyrir Jafnréttisdaga. 
Þannig var það að einn morguninn fyrir 
klukkan tíu voru allir frekar þreyttir og 
þá kom þessi hugmynd,“ segir Unnur 
Tryggvadóttir Flóvenz, en hún leiðir 
gönguna ásamt Patriciu Önnu Þormar.

„Það er pínu fyndin pæling að hafa 

morgungöngu eftir hádegi. Þetta er 
auðvitað hálfgerður brandari en öllu 
gríni fylgir einhver alvara. Við erum 
að minnsta kosti tvær í þessum hóp 
sem eigum mjög erfitt með að virka 
almennilega fyrir hádegi,” bætir Unnur 
við.

Aðspurð hvort það halli á umræddar 
b-týpur í íslensku samfélagi svarar 
Unnur játandi. „Já, verandi rosaleg b-
týpa sjálf þar sem ég virka best eftir 
miðnætti get ég alveg sagt það. Skóla-
kerfið miðar við að allir séu vaknaðir 
og klárir í daginn klukkan átta og flestir 
vinnustaðir líka,” segir Unnur.

„Mér finnst þetta mjög skemmtileg 
hugmynd og ég vona að þetta sé komið 
til að vera,” bætir hún við.

„Nú finnst mér vera komin tími til að 
viðurkenna að b-týpur séu minnihluta-
hópur því samfélagið gerir ekki ráð fyrir 
því að við séum ekki öll styllt eins. Ef við 
gætum ýtt á „resett takka“ þá myndum 
við gera það, en það er því miður engin 
slíkur takki á mannslíkamanum,“ segir 
Patricia Anna.

Jafnréttisdagar standa yfir til 16. 
október næstkomandi en þeir hófust 
þann fimmta. Meðal annarra dagskrár-
liða á næstu dögum er fræðsluerindi um 
kynbundið ofbeldi í dag klukkan 11.40 
á Háskólatorgi, málþing um Free the 
Nipple klukkan 20.00 á miðvikudaginn 
á Lofti Hosteli og Barsvar ungmennar-
áðs UN Women degi seinna á sama stað 
á sama tíma. thorgnyr@frettabladid.is

Bjóða b-manneskjum 
upp á morgungöngu
Jafnréttisdagar Háskóla Íslands standa fyrir morgungöngu fyrir þá sem eiga erfitt með að 
vakna snemma. Skipuleggjendur göngunnar segja halla á b-manneskjur í samfélaginu.

Alþingi kaus þennan dag fyrir fimm árum 
Sigríði Friðjónsdóttur, þáverandi vararíkis-
saksóknara og núverandi ríkissaksóknara, 
til að gegna starfi saksóknara í málinu 
gegn Geir H. Haarde fyrir landsdómi. Þá 
var Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari 
efnahagsbrota hjá ríkislögreglustjóra, 
kjörinn saksóknari til vara.

Þingmennirnir Atli Gíslason, Jónína Rós 
Guðmundsdóttir, Höskuldur Þórhallsson, 
Margrét Tryggvadóttir og Birgir Ármanns-
son voru kjörin í þingnefnd Alþingis og 
voru saksóknaranum til aðstoðar og 
höfðu eftirlit með málinu.

Fór að lokum þannig að Geir var 
dæmdur sekur af einum ákærulið. Hann 
hefði átt að halda fleiri ráðherrafundi um 
mikilvæg stjórnarmálefni fyrstu mánuði 
ársins 2008 þegar bankahrun blasti við. 

Þ ETTA  g E R ð i ST :  1 2 .  o kTó B E R  2 0 1 0

Saksóknarar í landsdómsmáli kosnir

Patricia Anna Þormar og Unnur Tryggvadóttir Flóvenz leiða morgungöngu fyrir svokallaðar b-týpur í dag. Gangan er hluti af Jafnréttisdögum 
2015. FRéTTAblAðið/PJeTUR
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

6

veðurspá Mánudagur

Vaxandi suðaustanátt með rigningu víða um land en þó er útlit fyrir þurrk 
og sólarglennur á norðaustanverðu landinu. Það lægir og styttir upp vestan 
til í kvöld, en þá bætir í úrkomuna suðaustan til. 
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. varsla 
6. 950 
8. fjór 
9. fugl 
11. ekki heldur 
12. gafl 
14. gróðabrall 
16. yfirlið 
17. berja 
18. gröm 
20. frá 
21. réttur

LÓÐRÉTT
1. samtals 
3. frá 
4. leiðbeining 
5. viður 
7. andmæli 
10. meiðsli 
13. viðmót 
15. þukla 
16. skyggni 
19. tveir eins

LÁRétt: 2. vakt, 6. lm, 8. fer, 9. lóm, 11. né, 12. 
stafn, 14. brask, 16. dá, 17. slá, 18. erg, 20. af, 21. 
ragú.
LÓðRétt: 1. alls, 3. af, 4. kennsla, 5. tré, 7. mót-
bára, 10. mar, 13. fas, 15. káfa, 16. der, 19. gg.

Þá erum við hér 
enn á ný! Hin 

árlega keppni í 
dvergakasti!

Og byrj-
unarliðin 
í ár eru 

rosaleg!

En ég er ekki viss um að við 
getum kallað þessa íþrótt 

dvergakast lengur!

Nú? Af 
hverju 
ekki? Ah…

Vegna þess að það voru 
einhverjir sem tóku nafnið 
óstinnt upp! Svo nú kallast 

þetta víst keppni í að kasta 
smávöxnum.

Svo það var ekki 
staðreyndin að 
dvergum var kastað 
50 metra sem fór fyrir 
brjóstið á þeim? 
Bara nafnið?

Já, ertu 
bilaður! 

Það 
elska 

þetta allir!

Hvað varstu 
að gera niðri í 
kjallara, Palli?

Það er 
þvotta-
dagur.

Eina.

Frábært! Hvað ætlar 
þú að setja í margar 

vélar?

Bara 
eina?

Ég kem alltaf öllu 
í eina vél.

Solla! Solla! Solla! Solla! 
Solla! Solla! Solla! Solla! 

Solla! Solla! Solla!

Það er eins 
gott að þetta 

sé eitthvað 
mikilvægt!

Allt sem hefst á 
ellefu Sollum er 

augljóslega mjög 
mikilvægt.

Bragi Þorfinnsson (2.414) vann snjalla leið í 
biskupaendatafli gegn Erni Leó Jóhannssyni 
(2.123) á Haustmóti TR.
Hvítur á leik
66. Hxb8! Hxb8 69. Bc8 Kf7 70. Ke4 Kf6 71. Kd5 
Kf7 72. Ke5 Kg6  73. Ke6 Kg7 74. Kf5 og svartur 
gaf enda getur hann ekki varið peðinn.  Bragi, 
Einar Hjalti Jensson og Oliver Aron Jóhannes-
son berjast um sigur á mótinu.
www.skak.is: TR vann Íslandsmót unglinga-
sveita.
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D-vítamínbætt léttmjólk hefur tímabundið verið klædd í nýjan búning. Sama holla og 
góða mjólkin verður í sparifötunum í takmarkaðan tíma og á meðan streyma 

30 krónur af hverri seldri fernu til tækjakaupa á Landspítalanum.

Markmiðið er að safna 15 milljónum.

D-vítamínbætt léttmjólk breytir tímabundið um útlit

#mjolkingefurstyrk

Mjólkin gefur styrk



KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

LEGEND   KL. 8 - 10:45
BLACK MASS   KL. 8 - 10:30
THE INTERN   KL. 5:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

LEGEND   KL. 5:10 - 8 - 10:45
BLACK MASS   KL. 6 - 9 - 10:10
BLACK MASS VIP  KL. 10:40
THE INTERN   KL. 5:20 - 8 - 10:40
EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:40
EVEREST 2D VIP  KL. 5:20 - 8
VACATION   KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

LEGEND   KL. 5:20 - 8 - 10:40
BLACK MASS   KL. 5:20 - 8 - 10:35
THE INTERN   KL. 8 - 10:35
EVEREST 3D   KL. 8
EVEREST 2D   KL. 5:20 - 10:35
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 5:20

LEGEND   KL. 5:10 - 8 - 10:45
BLACK MASS   KL. 8 - 10:40
THE INTERN   KL. 5:20 - 8LEGEND   KL. 10:10

KLOVN FOREVER  KL. 8
BLACK MASS   KL. 10:45
THE MARTIAN 2D  KL. 8
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Ein besta gamanmynd þessa árs með 
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro & 

Anne Hathaway.

Sýnd með íslensku tali

JOHNNY DEPP ER STÓRKOSTLEGUR Í HLUTVERKI
SÍNU SEM JAMES „WHITEY“ BULGER.

Vissir þú að fyrverandi ungfrú Ísland er 
ástæðan fyrir því að einn alrlæmdasti 

glæpamaður USA náðist?


VARIETY


THE WRAP


ROLLING STONE


USA TODAY

 


TOTAL FILM TIME OUT LONDON

EMPIRE

 
TIME OUT LONDON NEW YORK DAILY NEWS

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

FORSÝ
NING

KLOVN FOREVER 5:50, 8, 10:10
THE MARTIAN 3D 7, 10
EVEREST 3D 5:30, 8
SICARIO 10:30
HÓTEL TRANSYLV. 2D ÍSL 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

12. október 2015
Myndlist
Hvað?  Myndlistarsýningin Kynleikar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Kynleikahópurinn lætur aftur til 
skarar skríða og hleypir sýning-
unni aftur af stokkunum. Hefur 
hópurinn stækkað umtalsvert frá 
síðustu uppsetningu, frá því að 
vera 14 yfir í að vera 24 listamenn 
sem sýna samstöðu í verki. Kyn-
leikar áttu upphaf sitt í grasrótar-
galleríinu Ekkisens í ágúst síðast-
liðnum og voru settir upp í tilefni 
af 100 ára kosningaafmæli kvenna. 
Listamenn Kynleika fjalla í verkum 
sínum um margbreytilegar hliðar 
femínismans og upplifun á sinni 
verund í femínísku samhengi. Allir 
hjartanlega velkomnir.

Leiklist
Hvað?  Eldklerkurinn á ferð um Austur-
land
Hvenær?  20.00
Hvar?  Egilsstaðakirkja
Eldklerkurinn Jón Steingrímsson 
flutti eldmessuna í miðjum Skaft-
áreldum, líkt og frægt er orðið. 
Möguleikhúsið ferðast nú um 
Austurlandið og bregður á leik, þar 
sem skoðað er ofan í kjölinn hver 
hann var, hvaðan hann kom og 
hver örlög hans urðu. Í stuttu máli 
má segja að verði sögð saga frá 18. 
öld af bónda, lækni og presti, sem 
þurfa að takast saman á við afleið-
ingar skelfilegustu náttúruhamfara 

Íslandssögunnar á tímum sem ein-
kenndust af örbirgð og undirokun. 
Miðaverð 3.500 krónur.

Tónlist
Hvað?  Mánudagsdjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Brestur á með djassi á Húrra 
í kvöld, þar sem mánudags-
mæðunni er sýnt í tvo heimana. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  DJ Anna B
Hvenær?  21.00
Hvar?  Lebowski Bar
Dj Anna B þeytir skífum og 
gleður gesti Lebowski Bars í kvöld. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Magic Monday
Hvenær?  20.00
Hvar?  Prikið, Bankastræti

Aldrei er lognmolla á Prikinu og 
ekki bregður út af vananum þetta 
mánudagskvöldið. Sannkölluð 
tónlistarveisla. Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Dj Pilsner 2,25%
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
Dj Pilsner hristir upp í gestum 
Kaffibarsins í kvöld. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  Trúbadorinn Ellert
Hvenær?  22.00
Hvar?  American Bar
Allir geta tekið undir með Ellerti 
þar sem hann leggur sig fram við 
að spila þekktar þekjur og vinsælt 
efni. Aðgangur ókeypis.

Tölvuleikir
Hvað?  Íslandsmeistaramótið í FIFA 16
Hvenær?  19.00

Hvar?  Spot, Kópavogi
Seinna undanúrslitakvöldið á 
Íslandsmeistaramóti FIFA 16 fer 
fram í kvöld. Eru tveir saman í liði, 
og þátttökugjaldið 4.000 krónur á 
hvert lið, og rennur gjaldið beint í 
verðlaunapottinn. Ekkert aldurs-
takmark, en þátttakendur undir 
átján ára verða að mæta í fylgd for-
eldra eða forráðamanna.

Fyrirlestrar
Hvað?  Jafnréttisdagar Kynbundið of-
beldi og áreitni – fræðsluerindi
Hvenær?  11.40
Hvar?  Háskólatorg, HT 104
Formaður fagráðs Háskóla Íslands, 
Þóra S. Einarsdóttir, fjallar um eðli 
kynbundins ofbeldis og áreitni. 
Segir Þóra til að mynda frá því að 
innan HÍ er skilgreindur farvegur 
fyrir kvartanir vegna brota, og 
hvernig slíkt ferli virkar, hvað séu 
rétt viðbrögð við tilkynningunum.

Hvað?  Lifðu þínu eigin lífi! – Málþing á 
vegum Lausnarinnar
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bratti, salur Háskóla Íslands í 
Stakkahlíð
Málþing um meðvirkni, orsök 
og afleiðingar. Rætt verður um 
hugtakið meðvirkni frá ýmsum 
hliðum, og leitað svara við spurn-
ingum á borð við hvort meðvirkni 
sé til, hvort hugtakið sé ofnotað 
og hvort Ísland sé sérstakt hvað 
varðar meðvirkni í samanburði 
við önnur lönd. Aðalfyrirlesari 
er Sarah Bridge, félagsráðgjafi og 
sérfræðingur í áfalla- og uppeldis-
fræðum Piu Mellody. Miðaverð 
4.900 krónur.

Pub quiz
Hvað?  Smáþjóða-pubquiz
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn
Stúdentakjallarinn stendur fyrir 
smáþjóða-pubquizi þar sem líf 
og fjör verður í hávegum haft. 
Aðgangur ókeypis.

Stille Hjerte   18:00, 20:00, 22:15 
In The Basement   18:00 
Fúsi   18:00 
Pawn Sacrifice   20:00 

Hrútar   20:00 
Love 3D   22:00 
Red Army   22:00 

HVER FJÖLSKYLDA Á SÍNA SÖGU

AÐALKEPPNI 

Mynd eftir 

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-20

Seinna undanúrslitakvöld FIFA16 Íslandsmeistaramótsins fer fram í kvöld á Spot. 

Möguleikhúsið er á flakki, og verður í Egilsstaðakirkju í kvöld. 

1 2 .  o k T ó b e r  2 0 1 5   M Á N U D A G U r18 M e N N i N G   ∙   F r É T T A b L A ð i ð



vinbudin.is

Vegna fyrirhugaðra verkfallsaðgerða SFR biðjum við viðskiptavini okkar að 
hafa í huga að komið gæti til lokunar Vínbúðanna fimmtudaginn 15. október, 
föstudaginn 16. október, mánudaginn 19. október og þriðjudaginn 20. október.

Laugardaginn 17. október verður opið í öllum Vínbúðum.

Allar nánari upplýsingar um opnunartíma á vinbudin.is

Möguleg lokun 
Vínbúðanna vegna 
verkfalls SFR

„Auðvitað er þetta heppni,“ segir 
hin fimmtuga Guðrún Benedikts-
dóttir en hún hefur nú unnið 
hvorki fleiri né færri en þrettán 
vinninga í hinum ýmsu Facebook- 
leikjum síðan í  desember. 
Hún tekur þátt í öllum leikjum sem 
hún finnur en nennir samt ekki neinu 
veseni. „Ég tek bara þátt þegar ég þarf 
að kvitta og deila eða læka.“

Hún fékk snjallsíma í desember 
og byrjaði strax í kjölfarið að taka 
þátt í Facebook-leikjunum og sér svo 
sannarlega ekki eftir því. Hún hefur 
unnið vinninga sem eru eins fjöl-
breyttir og þeir eru margir. „Ég hef 
unnið meðal annars dáleiðslumeð-
ferð, út að borða, súrmat, límmiða til 
að líma á vegg í barnaherbergi, skart-
gripi, snyrtidót og ég veit ekki hvað og 
hvað. Ég þarf að fara skrifa þetta niður 
svo ég muni þetta,“ segir Guðrún og 
hlær. 

Hún hvetur fólk til þess að taka þátt 
í Facebook-leikjum en hún hafði áður 
heyrt fólk tauta yfir því að það væri 
hreinlega ekki hægt að vinna í leikj-
um sem þessum. „Fólk hefur verið að 
tauta yfir því að þetta sé bara plat og 
djók og það sé ekki hægt að vinna en 
ég hef náð afsanna það,“ bætir Guð-
rún við. Þess má til gamans geta að 
hún var nýbúin að vinna vítamín-

pakka í einum Facebook-leiknum 
þegar blaðamaður náði tali að henni.

Þegar fólk tekur þátt í leikjum sem 
þessum er það yfirleitt frekar fjar-
stæðukenndur draumur að vinna í 
þeim, enda oft ansi margir sem taka 
þátt og líkurnar á að maður vinni alls 
ekki yfirþyrmandi. Í sumar komst 
hins vegar stúlka í fréttirnar þar sem 
hún þótti hafa verið einkar heppinn 
í að vinna í Facebook-leikjum og því 
áhugavert að sjá að lukkan leikur við 
fleiri einstaklinga í leikjunum, enda 
vinningurinn oftar en ekki fjarstæðu-
kenndur draumur.

Spurð út í hvaða vinningur hafa 
kætt hana mest segist hún muna 
eftir einu atviki sem hafi verið sér-
lega skemmtilegt. „Útvarpsmenn á 
Suðurland FM hringdu í mig í beinni 
útsendingu til að tilkynna mér að ég 
hefði unnið í leik hjá sér en það vildi 
svo skemmtilega til að ég átti afmæli 
þann dag. Þá vann ég fulla snyrtitösku 
af Estée Lauder-snyrtivörum sem var 
mjög skemmtilegt og lífgaði heldur 
betur upp á afmælisdaginn,“ útskýrir 
Guðrún létt í lundu.

Það er gömul mýta sem segir að 
þeir sem heppnir eru í spilum séu 
óheppnir í ástum en hefur þessi 
mikla heppni í Facebook-leikjum haft 
áhrif á ástarmál Guðrúnar? „Ég er því 

miður mjög óheppin í ástum þann-
ig að það er pínu sannleikur í þessari 
mýtu, allavega í mínu tilfelli,“ segir 
Guðrún og glottir. Hún er þó bjartsýn 
á að hún lokki ástarlukkudísirnar á 
sitt band á næstunni.

Guðrún ætlar þó engan veginn að 
hætta að taka þátt í Facebook-leikjum 
og var einmitt að ljúka við að kvitta 
og deila í einum leiknum enn þegar 
blaðamaður talaði við hana. 
gunnarleo@frettabladid.is

Kvittað og deilt – Hefur unnið í þrettán 
Facebook-leikjum frá því í desember

l Hálsmenn og eyrnarlokkar
l Dáleiðslunámskeið
l Sex skotglös
l Þrjár fötur af súrmat
l  Stærsta flugeldatertan frá Björg-

unarsveitinni í Kópavogi um 
áramótin

l  Límmiðaborði til að setja á vegg í 
barnaherbergi

l  Námskeið á vegum Game Tíví í 
tölvuleikjaspilun

l Út að borða á Ginger
l Tveir bíómiðar í Smárabíói
l  Hamborgaraveisla á Hamborg-

arabúllu Tómasar
l  Snyrtivörutaska full af snyrti-

vörum frá Estée Lauder
l  Tvisvar sinnum unnið vítamín-

pakka

Þeir vinningar 
sem Guðrún 
hefur unnið frá 
því í desember

Guðrún Benediktsdóttir er hér alsæl með hluta vinninganna sem hún hefur unnið. 
Hér er hún með snyrtitösku og vítamínpakka sem hún vann í Facebook-leikjum 
fyrir skömmu. FréttaBlaðið/anton Brink 

Guðrún Benediktsdóttir hefur átt gríðarlegri velgengni að fagna í Facebook-leikjum. Hún segir það sannarlega á 
kostnað ástarinnar, eins og eldgamalt máltæki segir.
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Mánudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:35
BESTI VINUR MANNSINS
Í þessum frábæra þætti kynnumst við þeim hundategundum 
sem til eru á landinu, heyrum um uppruna þeirra og fylgjumst 
með flottum hundum í þeim aðstæðum sem þeir eru ræktaðir til.
   

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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

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

 | 19:00
ALGJÖR SVEPPI OG LEITIN 
AÐ VILLA
Frábær gamanmynd fyrir alla 
fjölskylduna um Sveppa og 
ævintýralega leit hans að 
besta vini sínum. 

 | 21:00
THE PROF
Vandaðir dramaþættir um 
lækni sem sér fyrir hvað gerist 
eftir að fólk kveður þennan 
heim. Aðalhlutverk leikur 
Jennifer Beals.
 

 | 22:00
A HISTORY OF VIOLENCE
Viggo Mortensen leikur mann 
sem reynir að flýja undan 
mafíunni, hefja nýtt líf og 
eignast fjölskyldu í rólegum 
smábæ.

 | 20:35

LOKAÞÁTTUR

 | 20:40
MY DREAM HOME
Tvíburabræðurnir Drew Scott 
og Jonathan Silver Scott 
hjálpa pörum að finna, 
kaupa og gera upp þeirra 
draumafasteignir.

 | 21:55
THE 100
Spennandi þættir sem gerast í 
framtíðinni eða 97 árum eftir 
að kjarnorkusprengja lagði 
heiminn eins og við þekkjum 
hann í rúst. 

 | 21:45
THE  LEFTOVERS
Skyndilega hverfur stór hópur 
fólks sporlaust af jörðinni og 
við fylgjumst með þeim sem  
eftir verða. Frábærir þættir 
úr smiðju HBO. 
 

FRÁBÆR DAGSKRÁ

Á STÖÐ 3!

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 Hot in Cleveland
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Um land allt  Kristján Már 
Unnarsson leggur land undir fót og 
heimsækir áhugavert fólk.
10.40 Matargleði Evu
11.05 Baby Daddy
11.30 Back in the Game
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
12.55 American Idol
14.20 Dallas
15.00 Pretty Little Liars
15.45 Atlas 4D
16.30 How to Live with Your Pa-
rents for the Rest of Your Life
16.50 Scooby-Doo! Mystery Inc.
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag.
19.25 Mike & Molly
19.45 Grand Designs
20.35 Besti vinur mannsins
21.05 Proof
21.50 The Leftovers
22.45 Daily Show. Global Edition
23.15 The Big Bang Theory
23.35 Public Morals
00.15 The Strain
01.00 Last Week Tonight with John 
Oliver
01.30 Louie
01.50 Bones
02.35 Forever
03.20 The Terminal
05.20 Fréttir og Ísland í dag

17.35 Cristela
17.55 One Born Every Minute
18.45 Pretty Little Liars
19.30 Cougar Town
19.55 Hell’s Kitchen
20.40 My Dream Home
21.25 The Mysteries of Laura
22.10 Vampire Diaries
22.55 Cougar Town
23.15 Witches of East End
00.00 Hell’s Kitchen
00.40 The Mysteries of Laura
01.25 Vampire Diaries
02.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.10 Justin Bieber’s Belive
13.45 Five Star Day
15.25 Men in Black
17.05 Justin Bieber’s Belive
18.40 Five Star Day
20.20 Men in Black  Bráðskemmti-
leg ævintýramynd frá 1997 með 
Will Smith og Tommy Lee Jones 
í aðalhlutverkum. Svartklæddu 
mennirnir starfa hjá óopinberri 
leyniþjónustu sem sett var á lagg-
irnar til að hafa augu með öllum 
geimverum sem hafa sest að hér 
á jörðinni. Dag einn fá þeir veður 
af hættulegu ráðabruggi sem 
gæti endað með tortímingu allra 
jarðarbúa.
22.00 A History of Violence
23.40 Parker
01.40 The Salvation  Kvikmyndin er 
dramatískur vestri af bestu gerð. 
Mads Mikkelsen leikur friðsælan 
landnámsmann, Jon, sem siglir 
árið 1870 til Bandaríkjana til að 
skapa sér og fjölskyldunni betra 
líf. Sjö árum síðar er hann búin 
að koma sér fyrir og sendir þá 
eftir eiginkonunni og syni. Þegar 
mæðginin eru loksins komin til 
Jons verða þau fyrir áras illmenna 
og eiginkonan og sonurinn eru 
drepin. Jon eltir árásarmennina og 
nær að drepa höfuðpaurinn. 
03.10 A History of Violence

16.15 Rokk- og poppsaga Íslands
17.15 Öldin hennar
17.20 KrakkaRÚV
17.21 Hvolpasveitin
17.45 Um hvað snýst þetta allt?
17.50 Loppulúði, hvar ertu?
18.03 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Á götunni
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir (30)
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Kynslóð jarðar
21.00 Brúin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Þungur hnífur
00.10 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 The Office
15.00 Scorpion
15.45 America’s Funniest Home 
Videos
16.10 Pig Farm
17.05 Reign
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 Younger
20.15 Top Chef
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI. Cyber
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 Blood & Oil
00.35 Ray Donovan
01.20 Hawaii Five-0
02.05 CSI. Cyber
02.50 The Tonight Show
03.30 The Late Late Show
04.10 Pepsi MAX tónlist

17.55 Two and a Half Men
18.20 Friends
18.45 New Girl
19.10 Modern Family
19.30 Super Fun Night
19.55 Sjálfstætt fólk
20.35 Eldsnöggt með Jóa Fel
21.05 Sisters
21.55 The 100
22.40 Fringe
23.25 Super Fun Night
23.45 Sjálfstætt fólk
00.25 Eldsnöggt með Jóa Fel
00.50 Sisters
01.35 The 100
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 PGA Tour 
11.45 Inside the PGA Tour 
12.10 Presidents Cup 
18.10 Golfing World 
19.00 Presidents Cup  High lights
19.55 Presidents Cup 

11.25 Undankeppni EM 2016
13.05 Premier League World
13.35 Undankeppni EM 2016
15.15 Undankeppni EM 2016
16.55 Undankeppni EM 2016
18.35 Litháen - England  Bein 
útsending frá leik Litháens og Eng-
lands í Undankeppni EM 2016.
20.45 Undankeppni EM 2016
22.25 Messan
23.40 Undankeppni EM 2016

07.50 Undankeppni EM 2016
09.30 Undankeppni EM 2016
11.10 Undankeppni EM 2016
12.50 Undankeppni EM 2016
14.30 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
15.50 Rússland - Svartfjallaland 
 Bein útsending frá leik Rússlands 
og Svartfjallalands í Undankeppni 
EM 2016.
18.05 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta
18.35 Úkraína - Spánn   Bein út-
sending frá leik Úkraínu og Spánar í 
Undankeppni EM 2016.
20.45 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
21.10 Undankeppni EM 2016
22.50 Undankeppni EM 2016
00.30 Undankeppni EM 2016

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Elías 
07.36 Ofurhundurinn Krypto 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Latibær 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
09.55 Sumardalsmyllan 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 UKI 
10.54 Tom and Jerry 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Elías 
11.36 Ofurhundurinn Krypto 
12.00 Kalli á þakinu 
12.25 Latibær 
12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Sumardalsmyllan 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.45 UKI 
14.50 Tom and Jerry 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Elías 
15.36 Ofurhundurinn Krypto 
16.00 Kalli á þakinu 
16.25 Latibær 
16.47 Ævintýraferðin 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.45 Doddi litli og Eyrnastór 
17.55 Sumardalsmyllan 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.45 UKI 
18.50 Tom and Jerry 
19.00 Algjör Sveppi og töfra-

skápurinn

Svampur 
Sveinsson, kl. 
10.24, 14.24 og 
18.24
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Þvottavél
Lavamat 61460TL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 93.520,-
Verð áður kr. 119.900,-

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 5 þvottakerfi og 
þurrkun.

HvÍt Nú kr. 116.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 124.720,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

HvÍt Nú kr. 101.320,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 109.120,-
Verð áður kr. 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.520.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 62271F
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 85.720,-
Verð áður kr. 109.900,-

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð3ja ára ábyrgð

Þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 116.920,- 
Verð áður kr. 149.900

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
Lavamat 62471F
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 93.520,- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3ja ára ábyrgð

fyrir heimilin í landinu

Þvottadagar
AEG hafa verið vinsælustu þvottavélar á Íslandi í áratugi og eru enn, og tæknilega fullkomnari.

22% afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

Þvottavél
ZWF61200WK
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Verð áður kr. 79.900,-

Nú kr. 62.320,- 

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

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

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur

22%
afsláttur
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Ég spilaði lítið af 
trommutöktum því 

í svona vinnu eru meira tekin 
upp stök trommu slög. Ég hef 
til dæmis spilað svona hund
rað mismunandi slög á eina 
sneriltrommu, allt frá mjög 
sterku yfir í mjög veikt,“ 

Upptökustjórinn Birgir Jón Birgisson og 
trommuleikarinn Arnar Þór Gíslason 
tóku upp trommuhljóð og trommu-
takta fyrir einn vinsælasta hljóðbanka 
sem til er, EZdrummer. Um er að ræða 
hugbúnað fyrir hljóð- og upptöku-
vinnslu, sem er hljóðbanki undir nafn-
inu Post-Rock EZX, undirhljóðbanki 
fyrir EZdrummer, og inniheldur hann 
trommuhljóð, trommutakta og annað 
tengt trommuleik, sem Arnar Þór spil-
aði inn og Birgir Jón tók upp. Upptök-
urnar fóru fram í hljóðverinu Sundlaug-
inni, sem er til húsa í Mosfellsbæ, og í 
höfuðstöðvum fyrirtækisins Toontrack, 
sem framleiðir hugbúnaðinn í Svíþjóð.

„Þeir hjá Toontrack höfðu samband 
við mig og spurðu hvort þetta væri 
mögulegt. Þeir voru búnir að kynna sér 
katalóginn og hvað við höfum verið að 
gera hérna í Sundlauginni og vildu vísa 
í þá tónlist og tónlistarstefnu sem við 
höfum verið að vinna í Sundlauginni. 
Ég ákvað að heyra í Adda því við höfum 
unnið mikið saman og hann var til í að 
gera þetta,“ segir Birgir Jón um ferlið.

Hljómsveitin Sigur Rós átti Sund-
laugina á sínum tíma og tók mikið upp 
þar en sveitin hefur verið ein fremsta 
Post Rock-hljómsveit í heimi í seinni tíð. 
„Sundlaugin er með sitt sánd og þeir eru 
hrifnir af því,“ bætir Birgir við.

„Þetta var rosa gaman, það fór alveg 
heil vika í þetta. Ég spilaði lítið af 
trommutöktum því í svona vinnu eru 
meira tekin upp stök trommu slög. Ég 
hef til dæmis spilað svona hundrað mis-

munandi slög á eina sneriltrommu, allt 
frá mjög sterku yfir í mjög veikt,“ segir 
Arnar Þór um verkefnið.

Í upptökunum notaði Arnar Þór 
fjögur mismunandi trommusett, alls 
kyns málmgjallir og önnur slagverks-
hljóðfæri.

Toontrack hefur farið um allan heim, 
í alls kyns hljóðver til þess að taka 
upp hljóð fyrir hljóðbankana sína og 
hefur fengið þekkta upptökustjóra og 
trommuleikara til að vinna fyrir sig. 
gunnarleo@frettabladid.is

íslenskur trommuleikur í einum 
vinsælasta hljóðbanka heims

EZdrummer er trommuhljóð-
banki sem menn geta notað í 
hljóðvinnslu og upptökum. Undir 
EZdrummer er fjöldi svokallaðra 
undirhljóðbanka, en nöfn þeirra 
vitna í þann stíl sem einkennir 
hvern banka fyrir sig. Birgir Jón 
og Arnar Þór unnu að hljóðbanka 
sem heitir Post-Rock EZX, þar er 
að finna hljóð sem einkenna Post 
Rock-tónlistarstefnuna. EZdrum-
mer er einn vinsælasti hljóðbanki í 
heimi, með tugi þúsunda notenda 
og er hann seldur í Hljóðfærahús-
inu og Tónabúðinni.

hvað er 
eZdrummer?

Arnar Þór Gíslason spilaði á fjögur trommusett í upptökunum, ásamt því að nota ótal málmgjallir og annan búnað. mynd/mikAel StenberG

birgir Jón birgisson er hér einbeittur á svip í stjórnklefanum í Sundlauginni. mynd/mikAel StenberG

Arnar Þór Gíslason trommari og Birgir Jón Birgisson upptökustjóri eiga trommuleikinn í hinum vinsæla 
EZdrummer- hljóðbanka. Var trommuleikurinn tekinn upp í hinu víðfræga hljóðveri Sigur Rósar, Sundlauginni.
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VIÐKVÆM HÚÐ? 
PRÓFAÐU 
ALLA LÍNUNA…

ÞVOTTAEFNI | HREINLÆTISVÖRUR | HÚÐVÖRUR | ANDLITSLÍNA | BARNAVÖRUR 

ÞRÓAÐ Í SAMVINNU VIÐ DÖNSKU 
ASTMA- OG OFNÆMISSAMTÖKIN 

…fyrir heimilið, fjölskylduna og þig.
Neutral er sérstaklega þróað fyrir viðkvæma húð og inniheldur 
engin ilmefni, litarefni eða paraben – þannig hjálpar Neutral 
þér að vernda húð allra í fjölskyldunni.

Skoðaðu allar Neutral vörurnar í næstu verslun eða kíktu á Neutral.is
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM 
1.990 kr.
til 1. nóvember*

Fáðu þér áskrift 
í síma 1817 eða 
á 365.is

HEILL HELLINGUR 
AF NÝJUM ÞÁTTUM 
Á STÖÐ 3

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í HAUST
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KYNNTU ÞÉR NÝJU LÍNUNA FRÁ

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

20-50% 
AFSLÁTTUR

RÝMUM FYRIR NÝJUM!

AF SÆNGURVERASETTUM

SUMMER GLOW

MORENA FIRMMORENA FIRM & SUMMER GLOW

  Fullt verð 278.711 kr.

TILBOÐSVERÐ 195.098 kr.

Millistíf / Mjúk (Queen Size 153x203 cm)

Millistíf / Stíf (Queen Size 153x203 cm)
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KYNNIR HEILSUDÝNURNAR
MORENA FIRM OG SUMMER GLOW

Dýnurnar eru 5 svæða skiptar með 798 pokagormakerfi 
þannig að nánast engin hreyfing er á milli svefnsvæða.

Toppurinn er með þrýstijöfnunar-gelsvampi og svæða- 
skiptum gæða kaldsvampi ásamt poly-fiber fyllingu.

Kantarnir eru með stífum gæðasvampi.

Botnar eru klæddir með gæða PU-leðri. Hægt er að velja 
dökkan eða ljósan botn. Íslensk framleiðsla.

Að segja öðru fólki frá 
draumum sínum er til-
valin leið til að einangra 
sig. Flesta dreymir eitt-
hvað skrítið og ekkert 

er óáhugaverðara en löng saga um 
eitthvað sem gerðist alls ekki. Hvað 
þá eitthvað óútskýranlegt eins og 
drauma sem ekki einu sinni fróð-
ustu vísindamenn botna nokkuð 
í. Spurningin „veistu hvað mig 
dreymdi?“ er líka versta spurning 
allra tíma. Heldur fólk í alvöru að 
maður viti það? Eðlilegra væri að 
spyrja hvort viðmælandi hefði 
áhuga á draumnum, svarið gæti þá 
verið nei og daglegt amstur allra gæti 
haldið áfram.

En sumt fólk virðist sannfært 
um að aðrir hafi áhuga á þessum 
undirmeðvitundar-ævintýrum og 
geta masað látlaust um þau. Að 
sjálfsögðu eru þetta stórmerkileg 
fyrirbæri og að vissu leyti skil ég 
þörfina fyrir það að þurfa að monta 
sig af afrekum sínum í hetjulegum 
draumi eða jafnvel fletta draumför-
unum upp í draumráðningabók og 
komast að því að maður á líklegast 
von á sendibréfi eða snöggu fráfalli 
náins vinar.

Ein ágætis leið til þess að segja 
frá draumum sínum án þess að 
hlustendur loki strax eyrunum er 
að segja „heyrðu, mig dreymdi þig í 
nótt“ jafnvel þótt viðkomandi hafi 
þar hvergi komið við sögu. Hann 
hlustar þá kurteislega á meðan hann 
bíður spenntur eftir innkomu sinni í 
söguna. Er svo reyndar illa svekktur 
þegar þú segir bara frá því að þig hafi 
dreymt að þú værir að labba allsber 
á Laugaveginum og þakkar svo fyrir 
þig. En draumurinn komst til skila 
og það er það sem skiptir máli.

Einu draumar annarra sem ég hef 
áhuga á að heyra um eru draumar 
sem fæstir myndu þora að segja frá, 
eins og til dæmis „mig dreymdi þig í 
nótt, við vorum að ríða“.

OK. Segðu mér meira.

Veistu hvað  
mig dreymdi?

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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