
Við höfum tölur 
núna úr stórum 

gagnagrunni á Vogi sem sýna 
það að líkurnar á því að 
verða áfengissjúkur eru að 
minnka í nær öllum aldurs-
hópum. 
Þórarinn Tyrfings-
son yfirlæknir á 
Vogi 
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Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, okt.–des. 2015. 
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Allt sem þú þarft ...

Sigrinum fagnað Dagur Sigurðsson var tolleraður af lærisveinum sínum í þýska landsliðinu eftir að Þjóðverjar urðu Evrópumeistarar í handbolta í gær. Þýskaland vann magnaðan sigur á 
Spáni, 24-17, í úrslitaleik. Dagur fór inn í mótið með hálfgert B-landslið vegna meiðsla lykilmanna en hann stóð uppi sem sigurvegari.  Sjá síðu 16 Fréttablaðið/aFp

Verslun Sextíu og tvö prósent þeirra 
sem afstöðu taka eru andvíg því að 
bjór og léttvín verði selt í matvöru-
verslunum. Þetta sýna niðurstöður 
nýrrar könnunar Fréttablaðsins, 
Vísis og Stöðvar 2. Hins vegar eru 
38 prósent fylgjandi því að áfengi 
verði selt í búðum. Andstaðan er 
meiri á meðal fólks yfir fimmtugu en 
yngra fólks. Hún er líka meiri meðal 
kvenna. Sömu spurningar var spurt 
í mars í fyrra og hefur andstaðan 
við sölu léttvíns og bjórs í matvöru-
búðum aukist frá þeim tíma.

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
á Vogi, segir niðurstöðurnar ekki 
koma sér á óvart. „Sérstaklega er það 
augljóst að með aldrinum þá áttar 
maður sig á vandanum sem af áfengi 
stafar. Þess vegna vilja menn ekkert 
gera sem eykur hættuna á því að ung-
menni fari illa út úr áfengisneyslu eða 
verði áfengissjúk,“ segir hann.

Þórarinn segist hvetja til óbreyttr-
ar áfengislöggjafar. „Já, ég geri það. 
Vegna þess að við höfum tölur núna 
úr stórum gagnagrunni á Vogi sem 
sýna það að líkurnar á því að verða 
áfengissjúkur eru að minnka í nær 
öllum aldurshópum. Sérstaklega á 

Aukin andstaða við 
áfengi í matvörubúðir
Næstum tveir af hverjum þremur sem afstöðu taka eru andvígir því að bjór og 
léttvín sé selt í matvöruverslunum. Andstaðan hefur aukist frá því í mars í fyrra. 
Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir á Vogi, hvetur til óbreyttrar áfengislöggjafar.

38%

62%

á að heimila sölu á  
bjór og léttvíni í  
matvöruverslunum?

 Nei    Já 

Fréttablaðið í dag

fréttir Íbúar í Engihjalla vilja 
láta laga götuna og göngustíga. 2

skoðun Helgi Hjörvar skrifar 
um verðtrygginguna. 10

tÍMaMót Katrín Jakobsdóttir á 
fertugsafmæli í dag. 16

lÍfið Anna Pálma myndaði her-
ferð fyrir Coca-Cola. 22

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

meðal ungs fólks á Íslandi. Það eru 
miklu minni líkur en voru fyrir tíu 
árum á að verða áfengissjúkur. Á 
móti er þjóðinni að fjölga svo að í 
heild er vandamálið ekki að minnka 
fyrir okkur,“ segir Þórarinn.

Vilhjálmur Árnason, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, hefur lagt fram 
frumvarp um afnám einkasölu ríkis-
ins á áfengi. Hann segir niðurstöð-
urnar ekki koma sér á óvart miðað 
við hvernig spurt sé, en gerir athuga-

semd við orðalag spurningarinnar. 
„Þið spyrjið alltaf um matvöruversl-
anir, sem eru þannig lagað hvergi 
nefndar í frumvarpinu. Þeim verður 
heimilað að selja þetta en þetta er 
ekki bara miðað að þeim.“

Þegar skoðuð eru svör allra sést að 
35 prósent aðspurðra segjast vilja að 
bjór og léttvín sé selt í matvöruversl-
unum, 56 prósent aðspurðra segjast 
andvíg en 9 prósent eru óákveðin.   
– jhh / sjá síðu 8

HeilbrigðisMál Það er alvarlegt mál 
verði ekkert sjúkrahótel starfrækt í 
höfuðborginni eftir 30. apríl næst-
komandi, að mati Bjarna Jónassonar, 
forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri. 
Landspítalinn sé þjóðarsjúkrahús og 
þurfi að gagnast öllu landinu. Fyrir 
skömmu rifti Heilsumiðstöðin samn-
ingi sínum við Sjúkratryggingar um 
rekstur sjúkrahótels við Ármúla. 

„Til Landspítala koma margir sjúk-
lingar utan af landi og því brýnt að 
þeir sjúklingar geti nálgast þjónustuna 
hnökralaust. Því er bráðnauðsynlegt 
að fyrir hendi sé sjúkrahótelþjónusta 
fyrir þá einstaklinga. Sjúkrahótel er 
mikilvægur liður í þjónustu við sjúk-

linga sem þurfa að sækja heilbrigðis-
þjónustu langa leið,“ segir Bjarni.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, for-
maður velferðarnefndar Alþingis, segir 
þessa þjónustu skipta miklu máli fyrir 
Landspítalann og skorar á stjórnvöld 
að drífa í að leita leiða til að sjúkrahót-
el verði starfrækt áfram. „Það er mikil-
vægt að stjórnvöld hafi snör handtök 
og finni lausn á þessum vanda.“ 
– sa / sjá síðu 4

Mikilvægt 
að rekið sé 
sjúkrahótel

Sigríður ingibjörg 
ingadóttir  
alþingismaður



Veður

Norðaustanhvassviðri eða -stormur og 
víða snjókoma eða él í dag, en úrkomulítið 
sunnan- og vestanlands og dregur úr frosti í 
bili.  Sjá Síðu 18

Á danskeppni Reykjavíkurleikanna í gær var keppt í standard dönsum. Bæði var keppt um bikarmeistaratitil og Reykjavíkurleikatitil. Þau Jörgen 
Jensen Averstad og Anastasiya Zakhartchouk fönguðu athygli Vilhelms Gunnarssonar ljósmyndara í gær. Fréttablaðið/Vilhelm.

Samfélag „Þær eru orðnar mjög 
holóttar, skemmdar og ljótar,“ segir 
Guðrún Snorradóttir, formaður 
Íbúasamtaka Engihjalla, um ástand 
gatna við Engihjallann. Íbúasam-
tökin vilja að Kópavogsbær grípi 
til aðgerða til að laga götur og gang-
stéttir. Samtökin hafa sent bænum 
bréf þar sem fram kemur að götur 
og gangstéttir séu orðnar „verulega 
illa farnar“.

„Á einum stað við strætóstoppi-
stöð stendur járn upp úr sem er 
bara hættulegt,“ bætir Guðrún við.

Guðrún segir að erindinu hafi 
verið vel tekið. Hins vegar hafi 
engin áform verið kynnt enn. For-
svarsmenn bæjarins hafi einnig 
lýst yfir vilja til að grípa til aðgerða 
á íbúaþingi í Engihjalla í nóvem-
ber 2014. „Svo hefur ekkert gerst. 
Við vorum að vonast eftir því fyrir 
ári síðan að það færi eitthvað inn á 
fjárhagsáætlun.“ Það hafi ekki gengi 
eftir en íbúarnir hafi verið vongóðir 
um að áætlanir færu inn á nýjustu 
fjárhagsáætlunina. Ekki hafi orðið 
af því. „Þá fór nú aðeins að hitna í 
kolunum hjá okkur og þolinmæðin 
að bresta,“ segir Guðrún. Í kjölfarið 
hafi samtökin sent bænum bréf.

Þá segir Guðrún Kópavogsbæ 
vera  langt á eftir nágrannasveitar-
félögum sínum hvað varðar lagn-
ingu hjólreiðastíga. „Það eru engir 
hjólastígar í Kópavogi,“ segir Guð-
rún. Hjólreiðafólk þurfi að fara 
út úr Kópavogi til að fara í hjóla-
ferðir. Hún bendir á að Kópavogur 
sé orðinn þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi bær. „Fyrst að hann 
er að taka þátt í þessu verkefni, 
Heilsueflandi bær, á hann að leggja 
áherslu á að fólk geti valið sér þann-
ig lífsstíl,“ bendir hún á.

„Ég tek alveg undir það með 
þessum samtökum. Það þarf virki-
lega að fara í umhverfisátak sem er 
í kringum þetta stóra samfélag sem 
er þarna í Engihjalla,“ segir Theó-
dóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs Kópavogsbæjar.

Theódóra segir stefnt að því að 
fara í einhverjar framkvæmdir á 
þessu ári. Verið sé að kostnaðar-
greina þær breytingar sem íbúa-
samtökin hafi lagt til að verði 
gerðar og í kjölfarið sé stefnt að því 
að fara í  þær. „Þegar við fáum þessa 
kostnaðargreiningu munum við 
velja úr þau verkefni sem við getum 
farið í núna á þessu ári og halda 
áfram á næsta ári,“ segir Theódóra. 
ingvar@frettabladid.is

Vill að Kópavogsbær 
lagi hættulegar götur
Íbúasamtökin Engihjalla segja götur og gangstéttir vera illa farnar og hættu-
legar. Samtökin vilja að Kópavogsbær grípi til aðgerða. Þá séu engir hjólastígar í 
bænum. Formaður bæjarráðs tekur undir með íbúum og segir málið í vinnslu.

Á einum stað við 
strætóstoppistöð 

stendur járn upp úr sem er 
bara hættulegt. 
Guðrún Snorradóttir, formaður Íbúa-
samtaka Engihjalla

Það þarf virkilega 
að fara í umhverfis

átak sem er í kringum þetta 
stóra samfélag sem er þarna í 
Engihjalla. 
Theódóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs Kópavogsbæjar

Guðrún Snorradóttir segir götur og gangstéttir við engihjalla holóttar og illa farnar. 
Fréttablaðið/anton brink

 Dansað á Reykjavíkurleikunum

Bruni  Maður er í haldi lögregl-
unnar á Vesturlandi grunaður um 
að hafa kveikt í Hótel Ljósalandi 
í Saurbæ í Dalasýslu aðfaranótt 
sunnudags.

Lögregla var kölluð á vettvang 
laust fyrir klukkan fimm aðfaranótt 
sunnudags vegna ölvaðs manns sem 
gekk berserksgang við hótelið. Þetta 
var um hálftíma áður en tilkynnt 
var að kviknað væri í hótelinu og 
slökkvilið var kallað út.

Eldurinn kom upp í nýbyggingu 
hótelsins sem ekki hefur enn verið 
tekin í gagnið. Tjón á húsinu er sagt 
mikið eftir brunann og hluti hússins 
fallinn.

Engir gestir voru í byggingunni 
þegar kviknaði í henni og enginn 
slasaðist. Heimamenn á næsta bæ 
urðu eldsins varir þegar þeir komu 
heim af þorrablóti.

Málið er til rannsóknar hjá rann-
sóknardeild lögreglunnar á Vestur-
landi. – sg

Maður í haldi 
vegna brunans

SviSS  Læknar í Sviss fullyrða að þeir 
hafi aðskilið átta daga gamla síams-
tvíbura. BBC greinir frá því að um sé 
að ræða yngstu síamstvíbura sem 
hafi lifað af aðskilnaðaraðgerð.

Tvíburarnir, sem eru kvenkyns, 
fæddust í desember og voru fastir 
saman á lifur og bringu. Ákveðið 
var að aðskilja þá á undan áætlun 
þar sem þeir voru í lífshættu. Taldar 
voru eins prósents líkur á að aðgerð-
in myndi heppnast.

Tvíburarnir, sem heita Lydia og 
Maya, fæddust átta vikum fyrir tím-
ann á Inselspital-spítalanum í Bern í 
Sviss, ásamt þríburasystkini sem var 
heilbrigt. – sg

Aðskildu átta 
daga gamla 
síamstvíbura

Síamstvíburarnir áður en þeir undir-
gengust aðgerð. Fréttablaðið/ePa

StjórnSýSla Stjórn VR hafnar kröfu 
um að kosning félagsins á fulltrúum 
þess í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunar-
manna fyrir tæpri viku verði ógilt og 
boðað verði til nýrra kosninga. Þetta 
kemur fram í ályktun sem stjórn 
VR samþykkti á fundi sínum í gær-
kvöldi.

Það fyrirkomulag sem viðhaft 
var við val á fulltrúum í stjórn LV sé 
í fullu samræmi við reglur stjórnar 
VR þar að lútandi, vinnureglur 
félagsins og lög þess. Þá segir í áliti 
lögmanns VR, sem kynnt var á fund-
inum, að ákvörðun um tilnefningu 
fulltrúa félagsins í stjórn LV sé á 
ábyrgð stjórnar VR og að engin rök 
séu til að fallast á kröfu um ógild-
ingu. – sg

Hafna kröfu um 
nýja kosningu
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YARIS TREND er lipur í snúningum og geislar af fegurð og krafti. Tryggðu þér þessa sérútgáfu af einum 
vinsælasta bíl seinni ára sem býðst í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi.  

Renndu við og reynsluaktu nýjum Yaris Trend í bensín-, dísil- eða hybrid-útgáfu.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM*
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TOYOTA TOUCH & GO

Verð frá: 2.760.000 kr.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

YARIS TREND lipur í snúningum

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

     *Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.



Á Landspítalanum 
vinnur fólk undir 

miklu álagi og er þessi vandi 
aðeins til að auka á álag 
heilbrigðis-
starfsfólks. 
Sigríður I. Ingadóttir, 
formaður velferðar-
nefndar

Það eru líka margir 
þættir sem valda 

þrýstingi á Evrópusamvinn-
una núna, eins og flótta-
mannavandinn og önnur 
slík verkefni. 

Árni Páll Árnason  
formaður Samfylkingarinnar

GRAN CANARIA

3. febrúar í 7 nætur

Netverð á mann frá kr. 84.900 m.v. 2 í íbúð/stúdíó/
herbergi.Stökktu
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Heilbrigðismál Bjarni Jónasson, for-
stjóri Sjúkrahússins á Akureyri, segir 
það alvarlegt mál verði ekkert sjúkra-
hótel starfrækt í höfuðborginni eftir 
30. apríl næstkomandi. Landspítali sé 
þjóðarsjúkrahús og þurfi að geta sinnt 
öllu landinu.

„Til Landspítala koma margir sjúk-
lingar utan af landi og því brýnt að 
þeir sjúklingar geti nálgast þjónustuna 
hnökralaust. Því er bráðnauðsynlegt 
að fyrir hendi sé sjúkrahótelþjónusta 
fyrir þá einstaklinga. Sjúkrahótel er 
mikilvægur liður í þjónustu við sjúk-
linga sem þurfa að sækja heilbrigðis-
þjónustu langa leið,“ segir Bjarni.

Fyrir skömmu rifti Heilsumiðstöðin 
samningi sínum við Sjúkratryggingar 
um rekstur sjúkrahótels við Ármúla. 
Taldi fyrirtækið sig ekki geta rekið 
þjónustuna áfram í óbreyttri mynd 
og vera bitbein tveggja opinberra 
stofnana. Samningur um rekstur 
sjúkrahótelsins rennur út þann 30. 
apríl næstkomandi. Eftir þann tíma 
verður ekkert starfandi sjúkrahótel á 
höfuðborgarsvæðinu ef áfram heldur 
sem horfir.

Formaður velferðarnefndar Alþing-
is, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, segir 
þessa þjónustu skipta miklu máli fyrir 
Landspítalann og skorar á stjórnvöld 
að drífa í að leita leiða til að sjúkrahót-
el verði starfrækt áfram. „Það er mikil-
vægt að stjórnvöld hafi snör handtök 
og finni lausn á þessum vanda. Á 
Landspítalanum vinnur fólk undir 

miklu álagi og er þessi vandi aðeins til 
að auka á álag heilbrigðisstarfsfólks. 
Einnig er það ódýrara fyrir hið opin-
bera að starfrækja sjúkrahótel en að 
hafa einstaklinga inni á legurýmum 
spítalans,“ segir Sigríður Ingibjörg.

Á Akureyri gerðu Sjúkratryggingar 
rammasamning við tvö gistiheimili 
að loknu útboði um gistingu fyrir 
sjúklinga Sjúkrahússins á Akureyri 
sem koma langt að og þurfa gistingu. 
Sá möguleiki er einnig fyrir hendi 
í Reykjavík, að nýta sams konar 
úrræði, það er að gera samninga við 
fjölda gististaða um að taka að sér 
sjúkrahótelþjónustu og fjölga þannig 
rúmum fyrir sjúklinga.

Ríkisendurskoðun hefur gefið út 
skýrslu um framkvæmd samninga 
Sjúkratrygginga við ríkið og átelur 
heilbrigðisráðuneytið fyrir að hafa 
ekki stigið inn í erfið samskipti milli 
stofnana. Telur Ríkisendurskoðun að 
höggva hefði þurft á hnúta fyrir löngu.
sveinn@frettabladid.is

Sjúkrahótel bráðnauðsynlegt 
íbúum landsbyggðarinnar
Íbúar landsbyggðarinnar sem þurfa að sækja sjúkrahúsþjónustu til borgarinnar reiða sig á sjúkrahótel. 
Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri segir þjónustuna bráðnauðsynlega. Formaður velferðarnefndar hvetur 
stjórnvöld áfram. Segir það ódýrara fyrir hið opinbera að starfrækja sjúkrahótel en hafa fólk á spítölum.

Landspítalinn er þjóðarsjúkrahús sem sinnir öllum landsmönnum, hvar svo sem 
þeir búa. frettabLaðið/GVa

samfélag Eftir því sem börn búa 
nær miðborginni, því líklegra er 
að þau séu keyrð í skólann. 33 
prósent barna í mið- og vesturbæ 
eru keyrð í skólann. Börn í Árbæ 
og Breiðholti eru líklegri til að 
ganga sjálf og um tíunda hvert 
barn keyrt í skólann. Þetta kemur 
fram í netkönnun sem Gallup gerði 
fyrir Reykjavíkurborg. 1.073 voru 
í úrtaki og 61 prósent svarhlutfall.

Fullorðna fólkið var duglegra að 
taka strætó í vinnuna á síðasta ári 
en árið 2014. Þrettán prósent fóru 
með strætó, tólf prósent gengu og 
65 prósent keyrðu. Mið- og Vest-
urbæingar voru þar vistvænastir.

Einnig kemur fram í könnun-
inni að Laugardalurinn, Reykja-
víkurtjörn og Elliðaárdalur eru 
fjölsóttustu útivistarsvæðin í 
borginni. Nauthólsvík, Öskjuhlíð, 
Klambra tún og Fossvogur njóta 
líka vinsælda. Niðurstöður könn-
unarinnar sýna líka að 74 prósent 
borgarbúa eru ánægð með göngu-
götur í miðborginni á sumrin. – ebg

Þriðja hvert barn í miðbæ keyrt í skóla

Veðrið á síðasta ári hefur mögulega fjölgað skutlferðum foreldra. 
fréttabLaðið/Stefán

13%
 fóru með strætó í vinnuna

Veður Áframhaldandi snjókoma 
og kuldi verður í vikunni og von er 
á hörku vetrarveðri. Þetta segir Þor-
steinn V. Jónsson, veðurfræðingur 
hjá Veðurstofu Íslands.

Vonir um vorveður eru því úti í 
vikunni, áframhaldandi snjókoma 
verður fyrir norðan og austan, þó 
ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu 
næstu daga.

„Það dregur úr frosti í dag en 
svo fer að kólna aftur á þriðjudag 
og miðvikudag. Það verður mikið 
vetrarríki í vikunni og sér ekki fyrir 
endann á því,“ segir Þorsteinn veð-
urfræðingur. – sg

Mikið vetrarríki 
í vikunni

áframhaldandi snjókoma og kuldi 
verður á öllu landinu næstu dagana. 
fréttabLaðið/Pjetur

samfélag

Fagna sextíu ára afmæli
Lífeyrissjóður verzlunarmanna er 
60 ára í dag, 1. febrúar. Starfsemi 
sjóðsins byggðist á kjarasamningi 
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 
og atvinnurekenda sem gerður 
var 27. maí 1955. Enn í dag, 60 
árum síðar, er starfsemi sjóðsins 
grundvölluð á kjarasamningi 
VR og atvinnurekenda auk 
laga frá Alþingi sem byggja 
á allsherjarsamkomulagi á 
vinnumarkaði. Afmælisins verður 
minnst með margvíslegum hætti í 
starfsemi sjóðsins allt afmælisárið.

stjórnmál Árni Páll Árnason, for-
maður Samfylkingarinnar, segir 
engan hafa komið fram með full-
nægjandi svör við því hvað tæki við 
ef Bretar ganga úr Evrópusamband-
inu eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um 
áframhaldandi aðild þeirra á næsta 
ári.

Þeim sem vilja að Bretar gangi úr 
sambandinu hefur vaxið ásmegin 
undanfarna mánuði en í gær birti Sky-
fréttastofan nýja könnun þar sem 54 
prósent Breta segjast vilja vera áfram 
í sambandinu, 36 prósent vilja úrsögn 
en 10 prósent eru óákveðin.

„Hvað þá, ef menn ákveða að 
ganga úr Evrópusambandinu?“ spyr 
Árni Páll. „Með hvaða hætti ætla 
menn þá að tryggja efnahagslega 
hagsmuni Bretlands? Vegna þess að 

enginn sér fyrir sér aðild að EES, með 
því áhrifaleysi sem þeirri aðild fylgir.“

Árni segir það ómögulegt að segja 
hvaða áhrif útganga Breta myndi 
hafa á samskipti Íslendinga við þá 
og stöðu Íslands í Evrópu og mögu-
lega aðildarumsókn í framtíðinni. 

Útganga Breta gæti leitt til frekari 
uppstokkunar í Evrópu.

„Það eru líka margir þættir sem 
valda þrýstingi á Evrópusamvinnuna 
núna, eins og flóttamannavandinn 
og önnur slík verkefni,“ segir hann. 
„Þau eru hins vegar þannig að þau 
eru ekkert auðleysanlegri þegar ríkin 
slíta sig úr samstarfi við önnur ríki.“

Hins vegar hafi enginn málsmet-
andi stjórnmálamaður í Bretlandi 
getað útlistað hvað ætti að taka við 
ef Bretar yfirgefa Evrópusambandið.

„Meira að segja forsætisráðherra 
Bretlands, sem er að hefja þessa veg-
ferð, hann vill ekki að Bretland gangi 
úr sambandinu. Þannig að þetta er 
svolítið skrýtið, að bjóða fólki upp 
á valkost um eitthvað sem enginn 
treystir sér til að taka ábyrgð á.“ – hmp

Vill vita hvað tekur við ef Bretar fara úr Evrópusambandinu

árni Páll spyr hvernig bretar ætli að tryggja stöðugleika. fréttabLaðið/andri Marínó
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Skiptu matarreikningnum með Aur
Þú ert alltaf með aur í símanum þínum ef þú sækir Aur appið! Kosturinn við Aur er að þú þarft 
eingöngu að vita farsímanúmer þess sem þú ætlar að borga eða rukka. Það kostar ekkert að 
borga með Aur ef þú skráir debetkort. Þegar aðrir borga þér er samstundis lagt inn á 
bankareikninginn þinn. Náðu þér í Aur appið.

ÞÚ ERT
ALLTAF

MEÐ AUR

Kortaupplýsingar eru geymdar hjá Borgun samkvæmt PCI DSS öryggisstaðli.



Írak Stjórnvöld í Bagdad eru farin að 
hafa áhyggjur af ógnarlangri skotgröf 
sem Kúrdar hafa verið að grafa til 
að verjast sjálfsvígsárásum frá víga-
sveitum DAISH-samtakanna.

Kúrdasvæðin í norðri hafa í reynd 
fengið töluvert sjálfræði innan 
Íraks, enda hefur stjórnin í Bagdad 
varla mikið bolmagn til að láta neitt 
til sín taka þar meðan átökin við 
DAISH halda henni upptekinni sem 
og önnur ólga í landinu.

Kúrdar hafa lengi látið sig dreyma 
um sjálfstætt ríki í norðurhluta Íraks, 
og helst næði það yfir suðaustanvert 
Tyrkland líka og jafnvel norðaustur-
hluta Sýrlands. Kúrdar búa á öllu 
þessu svæði, sem þeir kalla Kúrd-
istan.

Kúrdum í Írak hefur gengið mun 
betur en stjórninni í Bagdad að verj-
ast DAISH-samtökunum, og ráða 
þeir nú eigin málum að mestu leyti 
sjálfir án aðkomu stjórnarinnar í 
Bagdad.

„Tilgangur skotgrafarinnar er 
að byggja upp varnarkerfi gegn 
ökutækjum sem DAISH-hryðju-
verkamenn nota til að sprengja bíl-
sprengjur,“ hafði íranska fréttastofan 
PressTV nýlega eftir Jabar Jawar, tals-
manni Peshmarga-sveitanna, sem 
eru hersveitir Kúrda í Írak.

„Hún er tveggja metra djúp og 
þriggja metra breið. Hún er ekki alls 
staðar, því á sumum svæðum er hún 
óþörf.“

Hashem Seteh, yfirmaður í Pesh-
marga-sveitunum, segir ekki koma 
til greina að gefa eftir neitt af þeim 
svæðum sem Kúrdar hafa rekið 
DAISH-liða frá: „Ef stjórnin í Bag-
dad gerir nú tilkall til þessara svæða, 
hvers vegna sendi hún þá ekki einn 
einasta hermann til að taka þátt í 
bardögunum?“ spyr hann í viðtali 
við breska útvarpið BBC.

Fleiri þjóðernishópar búa á þess-
um svæðum, sem skotgröfin liggur 
um. gudsteinn@frettabladid.is

Skref í átt að sjálfstæði
Kúrdar hafa verið að grafa skotgröf þvert í gegnum Írak. Sums staðar liggur skot-
gröfin þvert í gegnum svæði sem bæði arabar og Kúrdar gera tilkall til. 

© GRAPHIC NEWSHeimild: BBC, Thomas van Linge Mynd: Getty Images

Kúrdar segja skotgrö�na löngu ætlaða til þess að verjast sjálfsvígsárásum 
DAISH-liða, en hún vekur ugg meðal stjórnvalda í Bagdad um að 

kúrdasvæðin stefni á að kljúfa sig frá og stofna sjálfstætt ríki.

Y�rráðasvæði DAISH-samtakanna 
(Íslamska ríkisins, svonefnda)

Y�rráðasvæði Kúrdastjórnarinnar 
í norðurhluta Íraks

Ítarsvæði

ÍRAK

300km

Bagdad

Lega skotgrafar Kúrda í grófum dráttum: Grö�n liggur um svæði sem bæði arabar 
og Kúrdar gera tilkall til, og veldur þar með spennu milli þjóðernishópanna.

Sulaymaniyah

Kirkuk

Tikrit

Irbil

Dohuk

EFRATFLJÓT

TÍGRISFLJÓT

Mosul

Sinjar
Rabiaa

Khanaqin

Tyrkland

Sýrland

Í R A K

ÍRAN

100km

AL ANBAR

NINAWA

SALAH
AD DIN

AL
TAMIM

DIYALA

Kúrdar segja skotgröfina löngu ætlaða til þess að verjast sjálfsvígs-
árásum DAISH-liða, en hún vekur ugg meðal stjórnvalda í Bagdad um að 
Kúrdar stefni á að kljúfa sig frá Írak og stofna sjálfstætt ríki.

✿   Þúsund kílómetra löng skotgröf

Fagna að heiðnum sið

Frumbyggjar í Gvatemalaborg minnast þess að 36 ár eru liðin frá bruna spænska sendiráðsins í borginni með helgiathöfn að sið Maja. Árið 1980 tóku 
friðsamlegir mótmælendur, aðallega frumbyggjar, sendiráðið yfir. Nokkru síðar gerði lögregla atlögu að sendiráðinu og kveikti í því. 36 brunnu inni. 
Nordicphotos/AFp

Stjórnmál Þingflokkur Vinstri-
hreyfingarinnar – græns framboðs 
(VG)  fordæmir herta löggjöf um 
málefni innflytjenda í Danmörku.  
Eignaupptaka verðmæta er heim-
iluð með lögum og þrengt að sam-
einingu fjölskyldna.

Fram kemur í ályktun þing-
flokks VG að þingflokkurinn leggur 
áherslu á að sambærileg ákvæði rati 
aldrei inn í íslenska löggjöf.  Lög-
gjöfin stríði gegn þeim almenna 
anda sáttar, mannréttinda og gest-
risni sem einkennt hefur Norður-
löndin í sögulegu ljósi þegar kemur 
að móttöku flóttamanna sem flýja 
stríðshrjáð lönd auk þess sem hún 
samræmist hvorki Flóttamannasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna, Barna-
sáttmála Sameinuðu þjóðanna né 
Mannréttindasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna.

Þá fordæmdu Ungir Vinstri græn-
ir einnig dönsku lögin með ályktun 
sem send var fjölmiðlum.  – sg

Fordæma lögin í 
Danmörku

Þingflokkur VG leggur áherslu á að 
sambærileg ákvæði rati aldrei inn í 
íslenska löggjöf. FréttAblAðið/Vilhelm
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Ferskt á hverjum degi

Pantaðu í 
síma 565 6000 
eða á somi.is.

Viltu bjóða í margrétta óvissuferð á næsta fundi eða 
hafa spennandi hlaðborð í veislunni? Við höfum ferska 
og ljúffenga veislubakka með fjölbreyttum brauð-
réttum, tortillum, kökum og ávöxtum á boðstólum. 

Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum 
fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 
4 bakkar eða fleiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi 
síðar en kl. 15:30 næsta virka dag fyrir afhendingu.

2.800 kr.

Vínber, melónur,  
ananas, appelsínur  
og fleiri góðir  
ávextir allt  
eftir árstíðum  
og framboði.

ÁVAXTABAKKI

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns 2.270 kr.

Vatnsdeigsbollur 
fylltar með  
vanillukremi. 

Kókostoppar  
með súkkulaði.

DESERTBAKKI

50 bitar
fyrir 10 manns 3.300 kr.

Súkkulaðikaka  
með mjúku  
súkkulaðikremi.

Gulrótarkaka með 
rjómaostakremi.

Eplakaka með 
kanilkeim.

KÖKUBAKKI

24 bitar
fyrir 10 manns

4.100 kr.

Reykt skinka,  
egg, íssalat. 

Tikka masala  
kjúklingur, íssalat.

Kjúklingaskinka,  
smurostur, ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

VEISLUBAKKI

30 bitar
fyrir 5 manns4.100 kr.

BBQ kjúklingur,  
bakaðar sætar  
kartöflur, spínat. 

Fetaostur, rauð- 
laukur, spínat.

Heitreyktur lax, ferskt 
dill, spínat, lauksósa.

PARTÝBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Hangikjöt, lauk-  
sósa, salatmix.

Beikon, egg, steiktir 
ferskir sveppir.

Kjúklingur, rautt  
pestó, sýrður rjómi, 
paprika, salatmix.

EÐALBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Tikka masala 
kjúklingur  
og íssalat.

Reykt skinka.

Eggja- og íssalat.

PÍTUBAKKI

24 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Hangikjöt,  
eggjasalat.

Roastbeef,  
remúlaði,  
steiktur laukur.

Rækjusalat.

GAMLI GÓÐI

20 bitar
fyrir 5 manns

FERSKAR HUGMYNDIR FYRIR VEISLUR og FUNDI

3.680 kr.

Kalkúnn, beikon, 
tómatar, sinnepssósa.

Kjúklingur,  
egg, lauksósa.

Reyktur lax, íssalat.

LÚXUSBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

565 6000 / somi.is



Umhverfismál Nýr hópur sem Sig-
rún Magnúsdóttir, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, stofnaði hefur 
það hlutverk að móta aðgerðir 
um hvernig draga megi úr notkun 
plastpoka hérlendis. 

Áætlað er að árlega noti Íslend-
ingar um 70 milljónir plastpoka 
sem jafngildir rúmlega 200 plast-
pokum á mann. Starfshópurinn 
skal hafa að markmiði að dregið 
verði úr notkun burðarplastpoka í 
áföngum þannig að þeir verði 90 
plastpokar á einstakling fyrir árs-
lok 2019 og 40 plastpokar fyrir árs-
lok 2025.

Hópurinn mun í starfi sínu 

horfa til þingsályktunar Alþingis 
frá júlí sl. um að draga úr plastpoka-
notkun, breytinga á EES-samn-
ingnum vegna plastpokanotkunar 
og tillögu Umhverfisstofnunar um 
hvernig draga megi úr plastpoka-
notkun hér á landi.

Hópurinn skal jafnframt leggja 
mat á hvort og þá hvaða stjórntæki 
gætu gagnast við að ná markmið-
inu, s.s. notkun hagrænna hvata til 
grænnar nýsköpunar í plastiðnaði, 
skattlagning plastpoka, bann við 
notkun plastpoka að einhverju 
eða öllu leyti og niðurgreiðslur á 
umbúðum sem gætu komið í stað 
plastpoka.

 Starfshópnum ber enn fremur 
að skoða hvað getur komið í 
staðinn fyrir plastpoka, aðgang 
almennings og atvinnulífs að 
leiðum sem geta bætt hringrásar-
kerfi sem og að meta hugsanleg 
kostnaðaráhrif þeirra aðgerða sem 
lagðar verða til.

Starfshópnum er ætlað að hafa 
samráð við haghafa, s.s. Neytenda-
samtökin, fulltrúa lágvöruverslana, 
fulltrúa gámaþjónustuaðila og 
sorpsamlaga.

Gert er ráð fyrir að starfshópur-
inn skili skýrslu til ráðherra með 
tillögum að aðgerðum eigi síðar en 
15. júní 2016. – shá

vandanum sem af áfengi stafar. Þess 
vegna vilja menn ekkert gera sem 
eykur hættuna á því að ungmenni 
fari illa út úr áfengisneyslu eða verði 
áfengissjúk,“ segir Þórarinn.

Hringt var í 1.158 manns þar til 
náðist í 801 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki dagana 26. og 27. janúar. Svar-
hlutfallið var 69,2 prósent. Þátttak-
endur voru valdir með slembi úrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt 
eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. Spurt var: Finnst þér að það 
eigi að heimila sölu á bjór og léttvíni 
í matvöruverslunum? Alls tóku 90 
prósent þeirra sem náðist í afstöðu 
til spurningarinnar. 
jonhakon@frettabladid.is

Þessi matvöru
verslunarvinkill er 

aðallega til að tryggja að það 
verði boðið upp á þessa vöru 
á landsbyggðinni. Þannig að 
það verði hægt að nýta 
samlegðaráhrifin þar með 
verslun sem 
berst í bökk
um.

Vilhjálmur Árna-
son alþingismaður

Með aldrinum þá 
áttar maður sig á 

vandanum sem af áfengi 
stafar. Þess vegna vilja menn 
ekkert gera sem eykur 
hættuna á því að ungmenni 
fari illa út úr áfengisneyslu 
eða verði 
áfengissjúk.

Þórarinn Tyrfingsson 
yfirlæknir á Vogi

70
milljónir plastpoka nota 
Íslendingar á hverju ári.

Hópurinn skal leggja 
mat á hvort og þá hvaða 
stjórntæki gætu nýst við að 
draga úr plastpokanotkun.

 Nei    Já 

á að heimila sölu á bjór og léttvíni í matvöruverslunum?
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menntamál Endurskoðun á kenn-
aranámi við Háskólann á Akureyri 
gerir ráð fyrir að á næsta skólaári 
verði boðið upp á nám í íþrótta-
fræðum við háskólann.

Lagt er til á sama tíma í skýrslu 
að leggja niður Íþróttafræðasetrið á 
Laugarvatni og flytja það til Reykja-
víkur. Skýrslan var unnin að beiðni 
Kristínar Ingólfsdóttur, fyrrverandi 
rektors HÍ, sem þáttur í að móta 
framtíðarstefnu og fyrirkomulag 
um staðsetningu náms í íþrótta- og 
heilsufræði við Menntavísindasvið 
skólans.

Haraldur Einarsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins í Suðurkjör-
dæmi, segir það auðvitað reiðarslag 
ef skólanum verði lokað á Laugar-
vatni. „Ég svo sem veit ekki á þessu 
stigi málsins hvort þetta tengist að 
einhverju leyti en lagt er til í skýrslu 
HÍ að Akureyri taki að sér kennslu í 

íþróttakennarafræðum. Við þing-
menn í Suðurkjördæmi munum 
áfram vinna að því að skóli á Laugar-
vatni verði áfram starfræktur,“ segir 
Haraldur.

Eyjólfur Guðmundsson, rektor 
Háskólans á Akureyri, segir ákvörð-
un skólans um breytingar á náms-
framboði í kennarafræðum ekki 
til komnar vegna skýrslu HÍ. „Við 
höfum ekki rætt við Háskóla 
Íslands um íþróttakennaranám. 
Við erum að taka ákvörðun 
um breytt námsframboð á 
okkar eigin forsendum.“ Hér 
erum við heldur ekki að tala 
um íþróttakennaranám sem 
slíkt heldur kennaranám með 
íþróttafræði sem kjörsvið,“ 
segir Eyjólfur. – sa

Íþróttafræði kennd á Akureyri en ekki Laugarvatni

Háskólinn á Akureyri ætlar að hefja kennslu í íþróttafræðum. 
FréttAblAðið/Pjetur 

Yfir 80 ára saga íþróttakennslu að Laugarvatni
l Björn Jakobsson hóf að kenna íþróttafræði að Laugarvatni árið 1932 og fór 

námið þá fram í Héraðsskólanum.
l Fyrstu lög um Íþróttakennaraskólann voru samþykkt í aprílmánuði árið 1942. 

Skólinn var síðar sameinaður Háskóla Íslands. Haraldur Einarsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins

verslUn Andstaðan við það að 
heimila sölu á bjór og léttvíni í mat-
vöruverslunum hefur aukist frá því 
að Fréttablaðið spurði síðast, í mars 
2015. Þegar einungis eru skoðuð 
svör þeirra sem afstöðu taka sést að 
nú eru 62 prósent aðspurðra andvíg 
því að heimila sölu á bjór og léttvíni 
í matvöruverslunum, en 38 prósent 
eru því fylgjandi. Þegar spurt var í 
mars í fyrra voru 55 prósent andvíg 
en 45 prósent voru fylgjandi.

Andstaðan er meiri meðal 
kvenna en karla. Rétt rúmlega 70 
prósent kvenna eru andvíg því að 
selja áfengi í verslunum en tæp-
lega 30 prósent eru því fylgjandi. 
Aftur á móti er rétt rúmlega 
helmingur karla því andvígur. 
Þegar skoðuð eru svör eftir aldri 
sést að 75 prósent þeirra sem eru 
fimmtíu ára og eldri eru andvíg því 
að bjór og léttvín sé selt í matvöru-
verslunum en 25 prósent fylgjandi. 
Aftur á móti er einungis 51 prósent 
þeirra sem eru á aldrinum 18-49 ára 
andvígt því að heimila sölu á bjór og 
léttvíni í matvöruverslunum.

Vilhjálmur Árnason, fyrsti flutn-
ingsmaður frumvarps um afnám 
einkasölu ríkisins á áfengi, segir 
ástæðulaust að ætla að áfengi 
verði selt í stórum stíl í matvöru-
verslunum á höfuðborgarsvæðinu. 
Verslunin muni áfram verða á veit-
ingastöðum en líka í sérvöruversl-
unum og á internetinu. „Þessi mat-
vöruverslunarvinkill er aðallega til 
að tryggja að það verði boðið upp 
á þessa vöru á landsbyggðinni. 
Þannig að það verði hægt að nýta 
samlegðar áhrifin þar með verslun 
sem berst í bökkum. Mér er alveg 
sama hvort stórmarkaðirnir selji 
þetta eða ekki.“

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
á Vogi, segir það ekki koma á óvart 
að andstaðan sé meiri á meðal eldra 
fólks. „Sérstaklega er það augljóst að 
með aldrinum þá áttar maður sig á 

Konur andvígari áfengi í búðum
Andstaðan við að heimila sölu bjórs og léttvíns í matvöruverslunum er meiri meðal fólks yfir 50 og kvenna. 
Yfirlæknir segir eldra fólk betur meðvitað um hættuna af áfengi. Þess vegna vilji það ekki gera breytingar.

Kanna leiðir til að draga úr notkun plastpoka á Íslandi 

Plast er orðið meiri-
háttar umhverfis-
vandamál. 

FréttAblAðið/HAri

Við vitum bara ekki 
hvar þau eru, hvað 

þau eru að gera eða með 
hverjum.
Brian Donald, yfirmaður hjá Europol

flóttamenn Að minnsta kosti tíu 
þúsund flóttabörn hafa nú horfið 
í Evrópu, samkvæmt nýrri skýrslu 
Europol. Óttast er að mörg þeirra 
hafi ratað í hendur glæpasamtaka.

Í samtali við sunnudagsblað 
breska miðilsins The Guardian 
segir Brian Donald, yfirmaður hjá 
Europol, að bara á Ítalíu hafi um 
fimm þúsund börn horfið. Önnur 
þúsund séu horfin í Svíþjóð. „Sum 
þeirra gætu hafa náð til fjölskyldu-
meðlima,“ segir Donald. „Við vitum 
bara ekki hvar þau eru, hvað þau eru 
að gera eða með hverjum.“

Í síðustu viku lýstu Bretar því yfir 
að þeir myndu taka við fleiri flótta-
börnum frá Sýrlandi og öðrum 
átakasvæðum sem ekki eru í fylgd 
með fullorðnu fólki. – sg

Að minnsta 
kosti tíu þúsund 
flóttabörn eru 
horfin í Evrópu

Óttast er að mörg þeirra barna sem 
hafa horfið hafi ratað í hendur glæpa-
samtaka. FréttAblAðið/VilHelm
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Úrval er breytilegt eftir verslunum
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Nei eða já

Hver um sig 
getur sagt já 
og sett hags-
muni frjálsrar 
smávöru-
verslunar á 
oddinn eða 
greitt atkvæði 
á forsendum 
lýðheilsu og 
minni kostn-
aðar fyrir 
heilbrigðis-
kerfið og sagt 
nei.

Þangað til við 
fáum alvöru 
gjaldmiðil 
þurfum við 
pólitíska 
forystu um að 
breyta 
kerfinu.

Vínmenning er forvitnilegt hugtak sem 
kemur reglulega upp í umræðunni um 
frjálsa sölu áfengis. Ef við gefum okkur 
það að hér sá átt við þann hluta menn-
ingar sem fellur undir siðmenningu, því 
tæpast er hér vísað til almenns þroska 

hugar og handar, þá er vísað til þess sem við sem sam-
félag gerum að háttum okkar og siðum. Þannig að með 
hugtakinu vínmenning er líkast til leitast við að sið-
mennta og siðfága áfengisneyslu þjóðarinnar.

Víða í hinum vestræna heimi hefur vínmenning þótt 
standa íslenskum drykkjusiðum framar. Enda er þar 
um að ræða samfélög þar sem víndrykkja er rótgróinn 
hluti af eiginlegri siðmenningu viðkomandi þjóða, 
venjum þeirra og háttum. En því miður eru vandamálin 
því tengd með sama hætti umtalsvert fleiri og meiri en 
hér á landi svo þessi siðmenning er í raun ekki endilega 
eftirsóknarverð þó svo einhver sjái hana í rósrauðum 
bjarma.

Frumvarp um frjálsa sölu áfengis liggur nú fyrir 
Alþingi og margir virðast horfa til þess að með auknu 
frelsi og bættu aðgengi að áfengi megi bæta vínmenn-
ingu þjóðarinnar. Ekkert bendir þó til þess að svo sé í 
raun og veru heldur þvert á móti. Allar rannsóknir og 
athuganir á þróun samfélaga, til að mynda í nágranna-
löndum, benda mun fremur til þess að auknu aðgengi 
fylgi aukinn áfengisvandi. Því miður og það er engin 
ástæða til þess að berja hausnum við steininn hvað þetta 
varðar og um það virðist ekki vera deilt lengur.

Vilhjálmur Árnason, fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins, sem og aðrir fylgjendur frumvarpsins hafa 
tilgreint fáar og fremur léttvægar ástæður þess að hér sé 
á ferðinni þjóðþrifamál. Má þar nefna byggðasjónarmið 
svo að landsmenn í hinum dreifðari byggðum hafi bætt 
aðgengi að áfengi. Það skýtur þó skökku við að hafa 
áhyggjur af þessum þætti í hversdagslífi fólks í hinum 
dreifðari byggðum þar sem illa gengur að sjá fólki fyrir 
bankaþjónustu, matvöruverslun, læknisþjónustu og 
annarri þjónustu sem ætti að teljast sjálfsagðari og 
mikilvægari en að geta hlaupið út í búð að ná sér í kippu 
af bjór eða flösku af hvítvíni.

Þar sem sem staðhæfingar um siðmenningarlega 
framþróun og hagsmuni hinna dreifðari byggða virðast 
halda vatni illa þá stendur í raun aðeins eftir fjárhags-
legi þátturinn. Að einkaaðilar geti notið ávinningsins af 
því að stunda verslun með léttvín og bjór innan sinna 
verslana. Við skulum gefa okkur þá forsendu að það sé 
hið besta mál fyrir frjálsa verslun í landinu en hins vegar 
er hæpið að fullyrða að verðið á viðkomandi varningi 
lækki við þessa breytingu. Söluálagning Vínbúðanna 
virðist að minnsta kosti vera umtalsvert lægri en gengur 
og gerist í smásölu á landinu. Sérstaklega í hinum 
dreifðari byggðum þar sem markaðurinn er fámennur.

Þingheims bíður því einfalt verkefni þegar kemur að 
því að greiða atkvæði um áfengisfrumvarpið. Hver um 
sig getur sagt já og sett hagsmuni frjálsrar smávöruversl-
unar á oddinn eða greitt atkvæði á forsendum lýðheilsu 
og minni kostnaðar fyrir heilbrigðiskerfið og sagt nei. 

Forgangsröðunin
Fréttablaðið greindi frá því á 
laugardaginn að í Ráðhúsinu hefði 
verið eytt 1,6 milljónum króna í 
heyrnartól fyrir þá sem þar starfa. 
Það er í sjálfu sér ekki há fjárhæð 
þegar horft er á heildarsjóðs-
streymi borgarsjóðs. En þegar 
fréttir berast af grafalvarlegri 
fjárhagsstöðu borgarinnar sem 
hefur svo í för með sér að bregðast 
verður við með gjaldskrárhækk-
unum og skertri þjónustu við 
borgarbúa, líkt og hækkun á stöku 
sundferðum og skertri þjónustu 
við sorphirðu, þá má spyrja hvort 
ekki hefði verið eðlilegra að 
kaupa hreinlega eyrnatappa fyrir 
starfsfólkið í stað þess að fjárfesta 
í rándýrum heyrnartólum.

Afgreiðum málið
Fyrir þinginu liggur frumvarp 
Vilhjálms Árnasonar og fleiri 
þingmanna um að afnema 
ríkiseinokun á smásölu áfengis. 
Slík frumvörp hafa skotið upp 
kollinum nokkrum sinnum á 
undanförnum árum. En skoðanir 
almennings á sölu áfengis í mat-
vöruverslunum eru misjafnar. 
Hið sama á við um þingmenn. Það 
væri samt ákjósanlegt ef forseti 
þingsins hagaði nú störfum þess 
þannig að málið fengi í eitt skipti 
fyrir öll endanlega afgreiðslu í 
þinginu eftir þriðju umræðu, í 
stað þess að láta það daga uppi í 
nefnd. Svo getum við farið að snúa 
okkur að umræðu um önnur mál.
jonhakon@frettabladid.is

Kerfið afneitar orsökum hrunsins og er á fullri 
ferð við að endurreisa sama fjármálakerfi 
og féll. Það er sami veiki gjaldmiðillinn, 

sama vonda verðtryggingin, sömu okurvextirnir 
og bráðum líka myntkörfulánin, sama fákeppni á 
bankamarkaði sem nú á aftur að einkavæða. Vax-
andi spilling og þenslumerkin eru hvarvetna. Sama 
stýrivaxtapólitík heldur uppi óhóflegum kostnaði 
fyrirtækja og heimila og laðar erlenda spákaupmenn 
aftur til landsins. Grátbrosleg fullkomnun yrði svo ef 
sömu hóparnir eignuðust sömu bankana aftur.

Þessi þróun er í anda þeirra sem telja að við höfum 
bara orðið fórnarlömb alþjóðlegrar kreppu, hér 
hefði allt reddast ef ekki væru útlöndin. Eftir því sem 
frá líður eflast líka þau gríðarlegu sérhagsmunaöfl 
sem hafa tryggt sér hæsta raunvaxtastig í okkar 
heimshluta og vilja það kerfi áfram óbreytt.

Pólitísk forysta
Ekki voru gerðar nægilegar breytingar í kjölfar 
hrunsins og það dugar ekki að bíða eftir evrunni 
með þær. 

Þangað til við fáum alvöru gjaldmiðil þurfum við 
pólitíska forystu um að breyta kerfinu. Vextir eru hér 
of háir enda fjármálakerfið of dýrt. Brjóta þarf upp 
fákeppni á bankamarkaði, aðgreina fjárfestingar og 
viðskiptabanka og kveðja séríslenskar lausnir eins 
og verðtryggingu neytendalána.

Ræða þarf raunvaxtakröfuna og skapa aðrar og 
viðráðanlegri húsnæðislausnir fyrir ungt fólk, setja 
skorður við þjónustugjöldum banka, tryggja dreift 
eignarhald o.s.frv. 

Breytingar á bankakerfinu eru nefnilega stærsta 
verkefni stjórnmálanna hér á landi, því þó Íslandi 
vegni blessunarlega vel geta ytri skilyrði breyst hratt 
og kreppur koma aftur og aftur. 

En þetta er líka stærsta áskorun heimsins því 
reglurnar núna auka sífellt og sjálfkrafa ójöfnuð og 
sóun, fyrir fáránlega auðsöfnun örfárra.

Áskorunin

Helgi Hjörvar 
þingmaður  Samfylkingar

1 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   M Á N U D a G U r10 s k o ð U N   ∙   f r É T T a b L a ð i ð

SKOÐUN



Nú hafa nokkrir forsetafram
bjóðendur stigið fram í 
dagsljósið. Hins vegar leitar 

hugur minn ekki til þeirra heldur til 
fólksins í skuggunum sem stendur 
heima í stofu og ber í sig kjark til 
að bjóða sig fram sem næsti forseti 
Íslands. Ef ég væri átta árum eldri 
og ekki svona óþroskaður myndi 
ég skella mér í baráttuna. Þegar ég 
segi óþroskaður meina ég að ég á 
enn eftir að þróa með mér þann 
hnarreista virðuleika sem þarf í 
forsetaembættið. Ég er ekki með 
grásprengt hár, nota of mörg milli
orð í talmáli, gleymi stundum því 
sem ég ætla að segja, er klaufskur 
með hnífapör og finnst bjórinn 
helst til of góður. En þetta er allt á 
réttri leið.

Burt séð frá þroska þá verð ég 37 
ára þann 15. apríl næstkomandi og 
mér finnst ég hreinlega of ungur 
til verða forseti. Þó ég væri nógu 
þroskaður, sem margir á mínum 
aldri eru, og myndi vilja taka Ólaf 
Ragnar á þetta, þá væri ég kominn á 
eftirlaun 57 ára. Hvað ætti ég þá að 
gera? Nei, ég á enn eftir að sanka að 
mér lífsreynslu í tonnatali áður en 
ég svo mikið sem íhuga að hlekkja 
mig við Bessastaði.

Margir eru að hugsa um þetta 
sem er hið besta mál enda tel ég 
það skyldu allra góðra manna 

og kvenna sem aldur hafa til að 
allavega ímynda sér að gegna þessu 
embætti. Ég tel að í kjölfar Vigdísar 
og svo Ólafs hafi forsetaembættið 
orðið raunverulega mikilvægt. Ég 
vona að við förum ekki að kjósa 
yfir okkur uppsprengda skraut
fjöður með ekkert bein í nefinu 
eða hreinlega einhvern kjána. Ég 
vona að næsti forseti verði mann
eskja sem hefur hugrekki og vit á 
milli eyrnanna. Vit til að hugsa um 
hag heildarinnar og þor til að verða 
taumhald þingheims. Manneskjan 
sem ég ætla að kjósa er ekki komin 
fram í dagsljósið. Ég hef aldrei séð 
hana en ég veit hún leynist í skugg
unum. Ef hún stígur ekki fram held 
ég að ég kjósi bara Ástþór. Hann 
hefur allavega reynst staðfastur í 
ósk sinni um Bessastaði. Og svo 
sjáumst við kannski bara að átta 
árum liðnum.

Ég er of óþroskaður
Baldur V. Karlsson
verkefnastjóri 
öryggis- og réttar-
geðþjónustu LSH

Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Þó ég væri nógu þroskaður, 
sem margir á mínum aldri 
eru, og myndi vilja taka Ólaf 
Ragnar á þetta, þá væri ég 
kominn á eftirlaun 57 ára. 
Hvað ætti ég þá að gera? Nei, 
ég á enn eftir að sanka að 
mér lífsreynslu í tonnatali 
áður en ég svo mikið sem 
íhuga að hlekkja mig við 
Bessastaði.

Sjúklingar liggja í kústaskáp-
um og á göngum Landspítal-
ans, sem er á að líta eins og 
sjúkrastofnun í stríðshrjáðu 
landi, meðan hús eins og St. 
Jósepsspítali í Hafnarfirði 
og Heilsuverndarstöðin í 
Reykjavík standa tóm. Land-
spítalinn er sjálfur í heilsu-
spillandi húsnæði. 

Látið hefur verið í veðri vaka að 
um fimmtíu og fimm þúsund 
Íslendingar hafi skrifað undir 

ákall Kára Stefánssonar um endur
reisn íslenska heilbrigðiskerfisins 
af því að þeir séu ekki nógu talna
glöggir. Og forsætisráðherra lands
ins hefur raunar látið liggja að því 
að því hærra sem hlutfall framlaga 
til heilbrigðismála sé hjá þjóð, 
þeim mun verra sé þjóðfélags
ástandið þar.

Níu – tíu – ellefu?
Það var og. Auðvitað erum við 
ringluð þar sem tölur eru annars 
vegar. Hvernig má annað vera í 
landi þar sem það er háþróuð list
grein að hagræða tölum, skálda út 
frá tölum? Kannski er sjálf tilvera 
þjóðarinnar ein allsherjar reikn
ingsskekkja ef út í það er farið, og 
nógu oft hefur verið sýnt fram á að 

þjóðin er þjóðhagslega óhagkvæm.
Tölur þurfa vissulega að vera 

réttar – eða öllu heldur: Frú A og 
herra B þurfa að hafa sömu for
sendur þegar þau tala saman um 
tölur. Því hefur hins vegar aldrei 
verið að heilsa hér á landi frá því 
að ég man eftir mér og þess vegna 
erum við æði mörg sem dettum 
sjálfkrafa út og hættum að hlusta 
þegar stjórnmálamenn rífa af sér 
gleraugun – eða setja þau á sig – og 
fara að þylja tölur og prósentuhlut
föll til að sanna mál sitt.

Gott og vel. Kannski ekki ellefu 
og kannski ekki átta komma sjö 
og kannski ekki tíu heldur níu eða 
sjö – eða jafnvel ellefu. Eða tólf? 
Við Íslendingar höfum að minnsta 
kosti horft á heilbrigðiskerfi okkar 
grotna smám saman niður. Þegar 
Kári Stefánsson sker upp herör fær 
hann því strax hljómgrunn. Það er 
ekki bara vegna þess að hann sé 
mælskur og rökfastur heldur af því 
að fólk finnur unnvörpum að hann 
hefur hér lög að mæla – það veit 
það af eigin skinni eða út af reynslu 
vinar, vinnufélaga eða ástvinar.

Ófremdarástand
Kannski er hægt að sýna fram á 
með prósentureikningi að þetta 

sé alveg ágætt: sjúklingar bíða 
mánuðum saman eftir aðgerðum, 
jafnvel lífsnauðsynlegum. Sjúk
lingar liggja í kústaskápum og á 
göngum Landspítalans, sem er á að 
líta eins og sjúkrastofnun í stríðs
hrjáðu landi, meðan hús eins og 
St. Jósepsspítali í Hafnarfirði og 
Heilsuverndarstöðin í Reykja
vík standa tóm. Landspítalinn er 
sjálfur í heilsuspillandi húsnæði, 
vegna skorts á eðlilegu viðhaldi. 
Barna og unglingageðdeild Land
spítalans þarf að loka út af myglu
svepp. Krabbameinssjúklingar eru 

rukkaðir um háar fjárhæðir til að 
standa straum af læknismeðferð 
sinni og lyfjameðferð. Sjúklingar 
eru sendir heim fárveikir til að 
rýma fyrir nýjum sjúklingum því 
að excelskjalið krefst tiltekinna 
afkasta. Fjöldi manns er án heim
ilislæknis. Gamalt og sjúkt fólk fær 
ekki sómasamlega umönnun og er 
jafnvel á hrakhólum. Óljósar reglur 
gilda um viðveru lækna, hvenær 
þeir eru að störfum við spítalann 
og hvenær þeir eru á einkastofu 
sinni. Læknar fást ekki til starfa á 
ýmsum nauðsynlegum sérfræði
sviðum. Sáralítil endurnýjun er í 
stétt heilsugæslulækna, sem eiga 
að sinna grunnþjónustu.

Og þannig mætti lengi telja. Í 
stað þess að keppast við að sýna 
fram á tölfræðilegt ágæti þessa 
ástands ættu velunnarar núverandi 
ríkisstjórnar að hafa í huga að þetta 
snýst ekki bara um hana, þennan 
flokk eða hinn. Áratugum saman 
hafa ríkisstjórnir og fjárlaganefndir 
litið á það sem meginhlutverk sitt 
að „skera niður útgjöld til heil
brigðismála“, rífa niður og draga 
saman, fremur en að byggja upp. 
Smám saman hefur það verið sett 
í hendur góðgerðarfélaga að sinna 
eðlilegri endurnýjun á tækjakosti 

spítalans. Hægt og bítandi hafa 
menn vanist því að líta á útgjöld 
til þessa málaflokks sem „eyðslu“ 
sem koma þurfi böndum á, en ekki 
eðlilegt þjónustustig í ríku og rétt
látu samfélagi; eðlilega fjárfestingu 
í heilsu og heilbrigði almennings.  
Með sama áframhaldi er þess 
kannski skammt að bíða að með
ferð verði komin undir „kostun“ og 
í eyru sjúklinga hvísli rödd í tíma 
og ótíma að þessi meðferð sé í boði 
þessa eða hins kostunaraðilans …

Þetta hefur lengi verið svona. 
Í þessum efnum er vandséð að 
einn stjórnmálaflokkur skeri sig 
úr öðrum. Gott ef það voru ekki 
jafnaðarmenn sem hófu „kostn
aðarhlutdeild sjúklinga“ á sinni 
tíð, sem hefur smám saman orðið 
til þess að sjúklingar þurfa ekki 
einungis að glíma við vinnutap og 
áhyggjur af heilsu sinni og framtíð, 
heldur eiga andvökunætur yfir því 
hvernig eigi að fjármagna meðferð 
sína og lyfjakaup.

Undirskriftasöfnun Kára og 
hans fólks snýst fyrst og fremst um 
hugarfarsbreytingu. Að stjórn
málastéttin skilji að það er verkefni 
hennar að búa þannig um hnútana 
að grunnstoðir samfélagsins séu í 
lagi.

Ákall um endurreisn
s k o ð u n   ∙   F R É T T a B L a ð i ð 11M Á n u d a g u R   1 .  F e B R ú a R  2 0 1 6



Handbolti Dagur Sigurðsson er 
langt á undan áætlun með þýska 
landsliðið. Þegar hann tók við því 
fyrir hálfu öðru ári var ætlunarverk-
ið að byggja upp lið sem gæti orðið 
Ólympíumeistari árið 2020. Það er 
enn stóra markmið þýska lands-
liðsins en engan gat órað fyrir því að 
Degi myndi takast að vinna stóran 
titil á svo skömmum tíma, líkt og 
hann gerði á Evrópumeistaramótinu 
í Póllandi í gær.

Þýskaland varð þá Evrópumeistari 
eftir magnaða frammistöðu í úrslita-
leiknum gegn Spáni. Niðurstaðan 
var sjö marka sigur, 24-17.

Dagur hefur hvað eftir annað á 
Evrópumeistaramótinu í Póllandi 
sýnt hversu klókur þjálfari hann er. 
Hann undirbjó lið sitt af kostgæfni 
fyrir hvern andstæðing og tókst 
ávallt að fá það besta úr þeim leik-
mönnum sem hann var með í hönd-
unum hverju sinni. Dagur hefur á 
ferli sínum lagt ofuráherslu á vinnu-
semi og dugnað, bæði hjá sjálfum sér 
og leikmönnum sínum. Það er það 
sem skilaði Þýskalandi Evrópumeist-
aratitlinum, fyrst og fremst.

Í viðtali við þýska sjónvarpið eftir 
úrslitaleikinn sagði Dagur að árang-
urinn þyrfti ekki að koma neinum á 
óvart. „Við höfum nú verið að spila 

góðan handbolta í átján mánuði. Það 
er engin tilviljun. Þetta eru ekki bara 
átta leikmenn heldur erum við með 
gott lið. Það er sama hver kemur inn í 
liðið – allir gefa sig alla í leikinn. Allir 
leikmenn eiga hrós skilið fyrir það,“ 
sagði Dagur og bætti hann við að 
hann væri bæði þakklátur og stoltur.

Einbeiting
Skilaboð Dags í leikhléum voru skýr. 
Ásamt því að leggja upp sóknar- og 
varnarskipulag hverju sinni voru 

skilaboðin sem fylgdu ávallt þau 
sömu – menn ættu að skila sér fljótt 
í vörn, brjóta ekki klaufalega af sér 
og halda einbeitingu og ró.

Dagur var spurður sérstaklega út í 
hvernig honum hefði tekist að halda 
einbeitingu leikmanna í lagi fram á 
síðustu mínútu í úrslitaleiknum.

„Það skiptir máli að pirra sig ekki 
yfir því þó svo að maður eigi slæmt 
skot eða eitthvað slíkt. Menn verða 
bara að halda áfram að spila sinn 
leik,“ sagði hann og benti á að þó 

svo að forysta Þýskalands í leiknum 
í gær hefði oft verið mikil hefði lítið 
mátt út af bregða. „Spánverjar eru 
með frábært lið og hefðu hvenær 
sem er getað komið til baka,“ sagði 
þjálfarinn.

Úlfurinn í markinu
Það vakti eflaust furðu margra þegar 
Dagur ákvað að velja Andreas Wolff 
í markvarðateymi þýska lands-
liðsins í stað Silvio Heinevetter, 
hans gamla markvarðar hjá Füchse 
Berlin.

Í stuttu máli sagt þá efast enginn 
um val Dags í dag. Wolff var valinn í 
úrvalslið mótsins fyrir úrslitaleikinn 
í gær og hélt upp á það með ótrú-
legri frammistöðu í úrslitaleiknum. 
Hann varði 23 skot og var með langt 
yfir 50 prósenta hlutfallsmarkvörslu 
allan leikinn.

Eins og Wolff benti sjálfur á í við-
tölum eftir leik naut hann góðs af 
því að spila fyrir aftan frábæra vörn 
Þýskalands. Með þá Finn Lemke og 
Hendrik Pekeler fremsta í flokki áttu 
Spánverjar í stökustu vandræðum 
með að skora þau mörk sem þurfti 
til að halda í við Þjóðverja. Það tók 
Spánverja rúmar 45 mínútur að 
skora tíu mörk í leiknum. Og þá 
voru úrslitin svo gott sem ráðin.

Loksins komnir á Ólympíuleika
Þjóðverjar misstu af Ólympíuleik-
unum í Lundúnum árið 2012 og það 
sveið þeim mjög. En með sigrinum í 
gær er Þýskaland nú þegar búið að 
tryggja sér farseðilinn til Ríó sem og 
þátttökurétt á heimsmeistaramót-
inu í Frakklandi á næsta ári.

Þetta er aðeins í annað skipti sem 
Þýskaland verður Evrópumeistari 
í handbolta en fyrri titilinn kom 
árið 2004. Þjóðverjar hafa þrívegis 
orðið heimsmeistarar og einu sinni 
Ólympíumeistarar – það var á 
heimavelli árið 1936. Dagur gæti því 
bundið enda á 80 ára bið Þjóðverja 
eftir Ólympíumeistaratitli strax í 
sumar. eirikur@frettabladid.is

Í dag
Coca-Cola bikarkeppni karla
18.00 ÍBV - HK  Vestmannae.

Nýjast

Colchester 1 –4 Tottenham
West Brom 2 – 2 Peterborough
Bolton 1 – 2 Leeds
Arsenal 2 – 1 Burnley
Reading 4 – 0 Walsall
Aston Villa 0 – 4 Man. City
Shrewsbury  3 –2 Sheff. Wed.
Nott. For. 0 – 1 Watford
C. Palace 1 – 0 Stoke
Oxford 0 – 3 Blackburn
Portsmouth 1 –2 Bournem.
Bury 1 – 3 Hull City
Liverpool  0 –0 West Ham
Carlisle 0 – 3 Everton
MK Dons 1 – 5 Chelsea

Enska bikarkeppnin - 5. umf.

Dagur Sigurðsson fagnar hér Evrópumeistaratitlinum eftir úrslitaleikinn í Kraká í gær. Þar höfðu Þjóðverjar mikla yfirburði gegn Spánverjum. FréttaBLaðið/aFP

 Fullkomið 
             Dagsverk
Dagur Sigurðsson fór með hálfgert B-landslið Þýskalands á EM í Póllandi 
en stóð uppi sem Evrópumeistari eftir magnaða frammistöðu gegn Spáni í 
úrslitaleiknum. Degi var víða hampað í Þýskalandi eftir sigurinn.

33 prósent tapleikjanna gegn Íslandi

Þýska handboltalandsliðið hefur unnið 28 af 36 
leikjum sínum undir stjórn Dags Sigurðssonar en hann 
stýrði liðinu í fyrsta leiknum í september árið 2014. 
Það gerir 78 prósenta sigurhlutfall en það er litlu hærra 
í mótsleikjum þar sem hann hefur unnið átján af þeim 
23 leikjum.

Þjóðverjar hafa aðeins tapað samtals 6 leikjum 
síðan Dagur settist í þjálfarastólinn og tveir 
þeirra hafa komið í vináttulandsleikjum á 
móti Íslandi, í janúar 2015 og svo aftur fyrir 
tæpum mánuði. 

33 prósent tapleikja Dags með þýska 
liðið hafa því komið á móti Íslandi. Hin 
fjögur töpin voru á móti Spáni (2), Katar og 
Króatíu.

EM 2016 í Póllandi 

Þýskaland - Spánn 24-17 
Mörk: Kai Häfner 7 – Raul Entrerrios 5. 
Þýskaland varð Evrópumeistari 
í handbolta eftir öruggan sigur á 
Spánverjum í úrslitaleiknum. Þýska 
vörnin og frammistaða Andreas 
Wolff í markinu reið baggamuninn. 
 
Noregur - Króatía 24-31 
Mörk: Sander Sagosen 5 – Zlatko Horvat 8. 
Króatar unnu bronsverðlaunin á 
EM og um leið þátttökuréttt á HM 
2017 í Frakklandi. Noregur þarf hins 
vegar að mæta Slóveníu í umspilinu.

Ísland mætir Portúgal           
Í gær var dregið í undankeppni 
HM 2017 sem fer fram í Frakklandi 
í janúar á næsta ári. Ísland var í 
efri styrkleikaflokki og dróst gegn 
Portúgal. Fyrri leikurinn í rimmunni 
fer fram á Íslandi á dögunum 10.-12. 
júní og sá síðari í Portúgal nokkrum 
dögum síðar. Tvö önnur lið sem 
Íslendingar þjálfa voru í pottinum 
og drógust þau saman. Danmörk, lið 
Guðmundar Guðmundssonar, mætir 
þá Patreki Jóhannessyni og læri-
sveinum hans í austurríska lands-
liðinu.

olísdeild kvenna 

Stjarnan - ÍBV 30-29 
Mörk: Sólveig Lára Kj. 7 – G. Kavaliuskaite 8. 
 
afturelding - Haukar 15-27 
Mörk: Telma Rut F. 4 – M. Da Silve 8 
 
Ír - Haukar 20-20 
Mörk: Sólveig Lára K. - Þórhildur Braga Þ. 10. 
 
Fylkir - Selfoss 39-29 
Mörk: P. Szölösi 12 – Hrafnhildur Þ. 10. 

Efst 
Grótta 29
Haukar 28 
ÍBV 28  
Valur 26 
Fram 25

Neðst 
Fjölnir 8 
KA/Þór 7 
FH 7 
ÍR 6 
Afturelding 3

domino’s-deild kvenna 

Grindavík - Haukar 78-88 
Stig: W. Frazier 20– Chelsie Schweers 36. 
 
Keflavík - Snæfell 52-61 
Stig: Melissa Zornig 12 – Haiden Palmer 21. 
 
Valur - Stjarnan 74-53 
Stig: K. Chapman 20 – Margrét Kara S. 16 

Efst 
Snæfell 28
Haukar 28 
Valur 18  
Grindavík 16

Neðst 
Grindavík 16 
Stjarnan 6 
Hamar 2 

Ísland mætti BandarÍkjunum          
Vináttulandsleikur Íslands og Banda-
ríkjanna fór fram í Carson í Kali-
forníufylki vestanhafs í gær. Kristinn 
Steindórsson kom Íslandi yfir á 13. 
mínútu en leiknum var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun.
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Kynningarblað

Uppáhaldsherbergin í íbúðinni eru eldhúsið og 
stofan, þar safnast allir saman og stofan heldur 

svo utan um mann. Ég get hins vegar ekki sagt að ég sé 
duglegur að bjóða gestum heim, ég skulda vinum 
mínum grillveislu síðan í fyrra, en það kemur. Eggert Thorberg

Eggert Thorberg, nemi í Flens-
borgarskólanum, spáir mikið í 
hönnun og hefur ákveðnar skoð-
anir um hvernig heimilið á að líta 
út. Málverk eftir mömmu hans 
er í uppáhaldi hjá honum sem 
og bókin Heimsóknir eftir Höllu 
Báru Gestsdóttur og Gunnar 
Sverrisson. „Bókina fékk ég í gjöf 
frá Epal þegar ég var þar í starfs-
kynningu fyrir skólann. Mig hafði 
lengi dreymt um þessa bók og er 
hún því í uppáhaldi,“ segir Egg-
ert.

Hann segist vera hrifnastur af 
skandinavískum stíl því hann sé 
svo klassískur og tímalaus. 
Hönnuðir sem eru í 
helstu uppáhaldi 
hjá Eggert eru 
þau Rut Kára-
dóttir, Sig-
urður Már 
Helgason 
og Ludwig 
Mies Van 
Der Rohe. 
„Svo er ég 
mjög hrif-
inn af flestu frá 
Arne Jacobsen. 
Ég á Sjöuna eftir 
hann en þeir sem þekkja 
mig vel vita að ég myndi sleppa 
máltíð fyrir einn gráan Svan,“ 
segir hann og brosir.

Eggert datt í lukkupottinn 
þegar hann gerði síðustu inn-
kaupin á heimilið en þá fann 
hann Norm69 hengiljósið í Góða 
hirðinum. „Ég keypti það á fimm 
hundruð krónur. Það var svolítið 
sjúskað en ég gaf mér tíma í að 
vinna það. Mér finnst gaman að 
skreyta heimilið með litlum hlut-
um en passa þó að safna ekki að 
mér rof mörgum. Safna frekar 
fyrir nokkrum vönduðum hlut-
um og safna þeim.“

Þegar Eggert vill hafa það 
huggulegt kemur hann sér 
notalega fyrir og skissar upp 
skemmtilegar hugmyndir að fal-
legum heimilum – eða liggur í 
leti yfir Netflix. „Uppáhaldsher-

bergin í íbúðinni eru eldhúsið og 
stofan, þar safnast allir saman og 
stofan heldur svo utan um mann. 
Ég get hins vegar ekki sagt að 
ég sé duglegur að bjóða gestum 
heim, ég skulda vinum mínum 
grillveislu síðan í fyrra, en það 
kemur,“ segir hann og hlær.

Málverk MöMMu í uppáhaldi
Breytingar á heimili Eggerts Thorberg verða í skorpum. Hann hefur miklar skoðanir á heimili og hönnun.

 

Eggert Thorberg hefur mikinn áhuga á hönnun. Bókin Heimsóknir er annar af hans uppáhaldshlutum.  MYND/PJETUR

Margir hönnuðir vinna hörðum 
höndum að undirbúningi hönn-
unarMars á þessum tíma árs. 
Þeirra á meðal eru Guðbjörg og 
Ólöf Jakobína hjá postulínu en þær 
kynna til sögunnar nýjan blómavasa 
sem er í stíl við blómapottana sem 
þær kynntu á síðasta ári. Bls. 2

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. 



„Að vinna svona tvær saman er svo dýnamískt, það er svo gott að eiga samtal um 
þær hugmyndir sem verið er að vinna með,“ segja Guðbjörg Káradóttir og Ólöf 
Jakobína Ernudóttir hjá Postulínu. MYND/ANTON briNK

Fyrsta verk Postulínu var staflanlegir 
kertastjakar sem báru nafnið Lísa. 
MYND/Úr EiNKASAFNi 

Matarstellið Jökla leit dagsins ljós á 
HönnunarMars fyrir 2 árum. Litirnir í 
stellinu  ríma við liti Sólheimajökuls. 
MYND/Úr EiNKASAFNi

Guðbjörg og Ólöf hafa einnig unnið 
með steinleir. Þessar skálar voru vin-
sælar fyrir jólin. MYND/Úr EiNKASAFNi

Hönnunarteymið Postulína hefur 
starfað frá árinu 2011 og þróað 
postulínsmuni við góðan orðstír, 
heima og heiman.

Fyrirtækið er samstarfsverk-
efni þeirra Guðbjargar Káradótt-
ur leirkerasmiðs og Ólafar Jakob-
ínu Ernudóttur hönnuðar en leið-
ir þeirra lágu fyrst saman fyrir 
fimm árum þegar Ólöf Jakobína 
sótti keramiknámskeið hjá Guð-
björgu í Myndlista skóla Reykja-
víkur. „Þetta var mjög fróðlegt og 
skemmtilegt námskeið og í kjöl-
farið viðraði ég hugmynd við hana 
sem ég var búin að vera lengi að 
velta fyrir mér. Þannig fór að við 
ákváðum að gera þetta saman, 
búa til staflanlega postulínskerta-
stjaka sem minntu á postulínsein-
angrara sem voru á rafmagns-
staurum hér áður fyrr,“ segir Ólöf 
Jakobína.

Kertastjakana sýndu þær á 
HönnunarMars fyrir fimm árum. 
„Viðtökurnar voru góðar og þar 
sem þetta var svo skemmtilegt 
héldum við áfram og höfum enn 
jafn gaman af. Að vinna svona 
tvær saman er svo dýnamískt, það 
er svo gott að eiga samtal um þær 
hugmyndir sem verið er að vinna 
með,“ bætir Guðbjörg við.

Þróa saman
Guðbjörg lauk námi við keramik-
deild Myndlista- og handíða-
skóla Íslands árið 1994 og kenn-
aranámi við Listaháskóla Íslands 
árið 2002. Í dag er hún einnig sjálf-
stætt starfandi leirkerasmiður og 
myndmenntakennari við Lauga-
lækjaskóla og Myndlistaskólann 
í Reykjavík. Ólöf Jakobína fór í 
hönnunarnám til Ítalíu og útskrif-
aðist sem innanhússarkitekt frá 
Istituto superiore di architettura 
e design í Mílanó árið 1996. Hún er 
í dag sjálfstætt starfandi en vinn-
ur einnig sem stílisti og blaðamað-
ur hjá tímaritinu Gestgjafanum.

Allir gripir Postulínu eru mót-
aðir í höndum á rennibekk, þar 
sem hefðbundnar aðferðir og nú-
tímaleg hönnun eru leiddar saman 
segja þær. „Hugmyndirnar þróum 
við saman. Við hittumst á verk-
stæðinu og prófum okkur áfram. 
Guðbjörg sér svo um framleiðsl-
una og rennir allt sjálf á renni-
bekk. Ég tek hins vegar meiri þátt 
í hönnunarferlinu auk þess sem 
ég sé um önnur verk sem þarf 
að sinna eins og myndatökur, af-
greiðslu pantana, stjórnun sam-
félagsmiðlanna og fleira,“ segir 
Ólöf.

Þar sem allir munir frá Postu-
línu eru handrenndir eru engir 
tveir munir nákvæmlega eins. 
„Sem dæmi má nefna jólatrén 
okkar vinsælu sem við hófum 

framleiðslu á árið 2012 og verða 
alltaf vinsælli og vinsælli. Ekkert 
þeirra er nákvæmlega eins, rétt 
eins og á við um trén í náttúrunni. 
Þegar þeim er raðað saman minna 
þau á friðsælan skóg á fallegum 
vetrardegi,“ bætir Guðbjörg við.

Góðar viðtökur
Janúar er sá tími ársins sem flest-
ir hönnuðir eru afar uppteknir við 
að undirbúa sig fyrir Hönnunar-
Mars. Þær hafa tekið þátt nokkr-
um sinnum og í ár kynna þær til 
sögunnar nýja blómavasa sem eru 
beint framhald af blómapottunum 
sem þær sýndu á síðsta ári. „Þetta 
er allt að smella saman. Síðar á 

árinu vonumst við til að sýna glæ-
nýja línu sem hefur verið í undir-
búningi lengi. Svo er aldrei að vita 
nema að við skellum okkur til út-
landa og sýnum þar, það er þó enn 
á hugmyndastigi.“

Þær segja viðtökurnar hafa 
verið góðar og að viðskiptavina-
hópurinn fari stækkandi. „Við selj-
um hluta af vörum okkar í Epal en 
einnig erum við með pínulitla búð 
á verkstæðinu í Mávahlíð 16 og 
þangað eru allir velkomnir.“

Nánari upplýsingar um vörur 
Postulínu má finna á www.postu-
lina.is, á Face book undir Postu-
lína og á Instagram (@postulina_
reykjavik).

EnGir munir Eins
Guðbjörg og Ólöf Jakobína hjá Postulínu vinna nú hörðum höndum að 
því að undirbúa sig fyrir HönnunarMars og munu kynna til sögunnar 
nýjan blómavasa í stíl við blómapottana sem þær kynntu í fyrra.

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

59,9%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,9% lesa 
Fréttablaðið

29,9% lesa 
Morgunblaðið 

Jólatrén fóru í framleiðslu árið 2012 og 
verða alltaf vinsælli og vinsælli. 
MYND/Úr EiNKASAFNi

Snjókomusýning Postulínu var sett upp 
í Stokkhólmi í fyrra og fékk mjög mikla 
athygli. MYND/Úr EiNKASAFNi
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Höfði fasteignsala kynnir 
109,7 fm íbúð í lyftuhúsi við 
Laugarnesveg 87 í Reykjavík, 
staðsett rétt við Kirkjusand.

Glæsileg og vönduð 3ja herb. 
íbúð á 4. hæð í nýlegu lyftu-
húsi, ásamt stæði í bílakjallara. 
Íbúðin er 101,7 fm og geymsla 
8 fm, alls skráð 109,7 fm skv. 
Þjóðskrá. Húsið er byggt árið 
2001 og stendur rétt við Kirkju-

sand. Íbúðin skiptist í flísa-
lagða forstofu með skápum. 
Gang og stofu og borðstofu 
með parketi, skjólgóðar suður 
svalir eru út af stofu með 
miklu útsýni.

Eldhús er með parketi og 
fallegri eikarinnréttingu og 
borðkrók. Þvotthús er inn af 
eldhúsi.

Tvö svefnherbergi eru með 
parketi og skápar eru á heilum 
vegg í hjónherbergi.

Baðherbergi er flísalagt í hólf 
og gólf, sturtuklefi og falleg 
innrétting við vask.

Í kjallara er sér geymsla, 
ásamt sameiginl. hjóla/vagna-
geymslu. Innangengt í bílakjall-
ara. Einstaklega snyrtileg sam-
eign og lóð.

Uppl. veitir Runólfur viðsk.
fr. lögg. fast. á Höfða s. 892 
7798. runolfur@hofdi.is

Falleg íbúð við Laugarnesveg
Íbúðin er glæsileg og vönduð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

308,3 m2 endaraðhús á þremur 
hæðum með aukaíbúð í kjallara. 
Eignin skiptist í: Jarðhæð: For- 
stofa, eldhús, stofa og borðstofa. 
Bílskúrinn er innréttaður sem 
herbergi og er salerni innaf því.  
2. hæð: Þrú herbergi, baðherbergi, 

þvottahús og hol. Íbúð í kjallara: Tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa og stór geyms-
la. Stór hornlóð með timburverönd og tveimur geymsluskúrum.  V. 59,9 m.

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

Rúmgóð og velskipulögð 114,1 
m2, 4ra herbergja endaíbúð í fjöl-
býlishúsi við Tungusel 1 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
hol, baðherbergi, eldhús og stofu. 
Sérgeymsla í kjallara. Góð stað-
setning, rétt við skóla og leikskóla. 
V. 27,9 m.

Brekkutangi 40 - 270 Mosfellsbær  

Tungusel 1 - 109 Reykjavík  

Glæsilegt 278,9 m2 einbýlishús á á þremur 
pöllum með tvöföldum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið er steinsteypt einbýlishús á 
þremur pöllum. Gott skipulag og fallegar inn- 
réttingar. Eignin skiptist í anddyri, gestasnyrt- 
ingu, borðstofu, setustofu, eldhús með borðkrók, 
baðherbergi, 5 svefnherbergi, koníaksstofu, 
þvottahús og tvöfaldan bílskúr. V. 75,9 m.

Mjög fallegt 269,0 m2 einbýlishús 
á stórri hornlóð við Dvergholt 23 í 
Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Stórar timburverandir í 
suður. Stutt í skóla og íþrótta- 
svæðið að Varmá. Einnig stutt í alla 
þjónustu í miðbæ Mosfells- 
bæjar. V. 67,8 m.

Dvergholt 23 - 270 Mosfellsbær 

Litlikriki 15 - 270 Mosfellsbær Bergrúnargata 5 - 270 Mos. 

 
80 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
á neðri hæð í tvíbýlishúsi við Bergrúnargötu 
5 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í tvö svefnher-
bergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. V. 28,9 m.

Gerplustræti 18 - 270 Mos.  

 
Ný 67,1 m2 2ja herbergja íbúð á annari 
hæð í fjölbýlishúsi við Gerplustræti 18 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin afhendist fullbúin með 
HTH innréttingum, harðparketi á gólfum, en 
gólf baðherbergis og forstofu eru flísalögð. 
V. 26,9 m.

Laxatunga 75 - 270 Mos.

 
Fallegt og vel skipulagt 200,8 m2 einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr. Húsið sem er 
timburhús er klætt með báruáli.Garðurinn er 
tyrftur, tvær timburverandir og heitur pottur. 
V. 53,7 m.

Falleg og björt 118,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borð- 
stofu. Sérgeymsla í kjallara. V. 49,9 m.

Strandvegur 7 - 210 Garðabær 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús þriðjudaginn 2. febrúar  
frá kl. 17:30 til 18:00

Falleg og mikið endurnýjuð 92 m2, 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við 
Kóngsbakka 2 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, forstofu, 
eldhús og stofu. Suðursvalir. V. 26,9 m.

Kóngsbakki 2, íbúð 302  – 109 Reykjavík 

160,0 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á einni 
hæð. 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 4,5 m 
í hæsta punkti. V. 38,9 m.

Laxatunga 74 og 76 – 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Tvö hús eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Mánudagur 1. febrúar 2016

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið
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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
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HAGAMELUR 24. NEÐRI HÆÐ AUK SÉRÍB. Í RISI.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45 
Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög fallegu og virðulegu húsi við 
Hagamel. Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að nýta hana 
sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. Verið velkomin.

RAUÐALÆKUR. NEÐRI HÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. 
97,5 fm. neðri hæð ásamt 29,5 fm. bílskúr á þessum vinsæla stað. Hæðin er 
með sameiginlegum inngangi með tveimur öðrum íbúðum. Stofa með útgengi á 
yfirbyggðar svalir til suðvesturs. Þrjú herbergi. Frábær staðsetning í göngufæri við 
Laugardalinn.

KLUKKURIMI. ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan á undanförnum árum. M.a. skipt um gólfefni, 
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar á baði. Íbúðin 
er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  Austursvalir út af stofu. Stutt 
er í leikskóla, barnaskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍB. Á TVEIMUR HÆÐUM.
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta. Glæsilegt 
sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

HRINGBRAUT. AUKAHERBERGI Í RISI.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 79,2 fm.  íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlis-
húsi. Eigninni fylgir 10,2 fm. sér geymsla í kjallara og sér íbúðarherbergi í risi með 
aðgengi að salerni. Samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. Rúmgott hjóna-
herbergi. Húsið að utan var viðgert og skeljað uppá nýtt árið 1997. Skipt um gler og 
glugga að hluta, m.a. sett hljóðeinangrandi gler að Hringbrautinni. 

LINDARGATA 39.  LAUS STRAX.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri 
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu.  Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í 
henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi 
og í eldhúsi.  Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólf-
síður gluggi í stofu. Húsið að utan er klætt með flísum

BARMAHLÍÐ 49. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

55,0 millj.

35,9 millj.

54,9 millj.

29,9 millj.

31,9 millj.

69,0 millj.

37,5 millj.

34,9 millj..

4RA HERBERGJA 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

2JA – 3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Lynghagi 10. 5 herbergja neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð neðri sérhæð með suðursvölum auk bílskúrsréttar. Hæðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. 
eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, gólfefni, fataskápar o.fl.  Rúmgott og bjart eldhús. Rúmgóð stofa. 4 herbergi. Skjól-
sælar svalir til suðurs. Staðsetning eignarinnar er afar góð í rólegri götu á eftirsóttum stað í vesturbænum.
Verið velkomin.

Verð 49,9 mill

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði 
í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. Suðursvalir 
með útsýni að Reykjanesi. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verið velkomin.

Verð 52,9 millj. 
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Í D
AG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

Í D
AG
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2ja og 3ja herbergja íbúðir 
óskast á söluskrá.

Skoðum og verðmetum 
samdægurs.

Fallegt og vandað um 147,0 fm. einbýlishús auk 
um 20,0 fm. gróðurhúss og um 16 fm. geymslu-
skúrs. 

Eignin er staðsett í útjaðri þéttbýlisins við Aratungu 
í Reykholti í Bláskógabyggð. 

Húsið er steinsteypt og múrað í fallega spænskum 
stíl. Lóðin er tæpir 7.000 fm. Stór sólpallur (um 
200 fm.) er umhverfis húsið ásamt veglegu grind-
verki og heitum potti. 

Lóðin er í mikilli rækt sem skilar góðu skjóli.

Einbýlishús í útjaðri við Aratungu í Reykholti, Bláskógabyggð.

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk. 

 4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur og tvennar 
svalir auk verandar á lóð. Að innan er húsið í góðu 
ástandi og hefur verið þó nokkuð endurnýjað á 
sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 
baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Risloft er yfir 
húsinu, manngengt í mæni með steyptri gólfplötu, 
en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Fallegt 209,0 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðtöldum 30,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Árbænum.  Stofa með útgengi í garðskála. 
4 herbergi. Hús að utan er í góðu ástandi og þak 
nýlega yfirfarið. Hellulagðar stéttar fyrir framan hús 
og í kring með snjóbræðslu undir. Gróin falleg lóð 
með fallegum gróðri og kassar á baklóð þar sem 
hafa verið ræktuð jarðarber. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar 
gönguleiðir um Elliðaárdalinn. Stutt í alla þjón-
ustu m.a. verslanir, skóla og sundlaug. Stór 
geymsluskúr ca. 60 fermetrar er á baklóðinni.

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. Eignin hefur 
öll verið endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og 
smekklegan máta á sl. árum og er í mjög góðu 
ástandi. Baðherbergi eru vönduð, sem og eldhús-
innréttingar og tæki. Tvennar svalir, bæði úr stofum 
og hjónaherbergi með fallegu útsýni. Húsið að utan 
er með timburklæðningu á vestur- og norðurhlið en 
bárujárnsklætt að öðru leyti, nýlega málað. Lóðin 
er nýlega hellulögð og með hitalögnum undir. Bíla-
stæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð frá 
bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri 
við Strikið í Garðabæ. Sér geymsla á jarð-
hæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Opið eldhús og samliggjandi borð-og setu-
stofa. Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða 
verönd úr svefnherbergi og stofu. 

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) 
þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja 
auk þess sem boðið er uppá heitan mat 
og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

Verð 43,7 millj.

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 193,8 fm. ein-
býlishús að meðtöldum 36,8 fm. bílskúr. Húsið 
var mjög mikið endurnýjað árið 2004 m.a. eldhús, 
baðherbergi, gólfefni, allar hurðar (inni og úti), 
raflagnir og vatnslagnir. Útgengi úr stofu á um 
130 fm. glæsilega afgirta viðarverönd. 5 herbergi. 
Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og snjóbræðslu. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og skóla. 

Verð 71,9 millj.

Hjallabrekka- Kópavogi.

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endarað-
hús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra 
bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er 
teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur 
verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignar-
innar.  Skipulag hússins er frábært og mögulegt 
væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar 
stofur með gólfsíðum gluggum og fallegum arni. 
Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og 
háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 

Til leigu tæplega 1.000 fm. verslunarhúsnæði 
ásamt lager í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Versl-
unarrýmið er um 552 fm, opið verslunarrými með 
björtum og góðum sýningargluggum. Innangengt 
í kjallara/lagerrými af verslunarhæð. Lagerrými er 
um 400 fm. auk 60 fm. móttökurými (um 4 metra 
lofthæð) með stórri innkeyrsluhurð. Góð aðkoma 
er að húsnæðinu með nægum bílastæðum fyrir 
utan. 

Húsnæðið er laust strax. Húsnæði sem hentar 
ýmiss konar verslunar- og/eða þjónusturekstri.

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum 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.  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. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA OG 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR.

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

TIL LEIGU
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HAGAMELUR 24. NEÐRI HÆÐ AUK SÉRÍB. Í RISI.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45 
Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög fallegu og virðulegu húsi við 
Hagamel. Eignin er innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að nýta hana 
sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið 
innréttað uppá nýtt. Verið velkomin.

RAUÐALÆKUR. NEÐRI HÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR. 
97,5 fm. neðri hæð ásamt 29,5 fm. bílskúr á þessum vinsæla stað. Hæðin er 
með sameiginlegum inngangi með tveimur öðrum íbúðum. Stofa með útgengi á 
yfirbyggðar svalir til suðvesturs. Þrjú herbergi. Frábær staðsetning í göngufæri við 
Laugardalinn.

KLUKKURIMI. ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI.
Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin hefur verið 
þó nokkuð endurnýjuð að innan á undanförnum árum. M.a. skipt um gólfefni, 
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar á baði. Íbúðin 
er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  Austursvalir út af stofu. Stutt 
er í leikskóla, barnaskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu.

KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍB. Á TVEIMUR HÆÐUM.
Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur hæðum auk rislofts og sér bíla-
stæðis í bílageymslu á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar svalir svalir, 
til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endur-
nýjuð á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og gólfefni að hluta. Glæsilegt 
sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

HRINGBRAUT. AUKAHERBERGI Í RISI.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 79,2 fm.  íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlis-
húsi. Eigninni fylgir 10,2 fm. sér geymsla í kjallara og sér íbúðarherbergi í risi með 
aðgengi að salerni. Samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. Rúmgott hjóna-
herbergi. Húsið að utan var viðgert og skeljað uppá nýtt árið 1997. Skipt um gler og 
glugga að hluta, m.a. sett hljóðeinangrandi gler að Hringbrautinni. 

LINDARGATA 39.  LAUS STRAX.
Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri 
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu.  Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í 
henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi 
og í eldhúsi.  Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólf-
síður gluggi í stofu. Húsið að utan er klætt með flísum

BARMAHLÍÐ 49. 
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Góð 86,2 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,3 fm. sér geymslu í kjallara í góðu fjór-
býlishúsi við Barmahlíð. Samliggjandi  skiptanlegar stofur og rúmgott svefnherbergi. 
Húsið er nýlega steinað að utan, þak er nýlegt sem og þakrennur og niðurföll. 

HELLUVAÐ.  
Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk 
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík.  Nýlegt 
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með 
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

55,0 millj.

35,9 millj.

54,9 millj.

29,9 millj.

31,9 millj.

69,0 millj.

37,5 millj.

34,9 millj..

4RA HERBERGJA 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

2JA – 3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

Lynghagi 10. 5 herbergja neðri sérhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt og vel skipulögð neðri sérhæð með suðursvölum auk bílskúrsréttar. Hæðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. 
eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, gólfefni, fataskápar o.fl.  Rúmgott og bjart eldhús. Rúmgóð stofa. 4 herbergi. Skjól-
sælar svalir til suðurs. Staðsetning eignarinnar er afar góð í rólegri götu á eftirsóttum stað í vesturbænum.
Verið velkomin.

Verð 49,9 mill

Garðatorg 7 - Garðabæ. 4ra – 5 herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 135,6 fm. íbúð á 2. hæð auk 2,6 fm. geymslu á 1. hæð í mjög góðu og vel staðsettu lyftuhúsi við Garðatorg. Bílastæði 
í bílakjallara fylgir íbúðinni. Rúmgóð setu- og borðstofa. Opið eldhús með glæsilegum innréttingum úr kirsuberjaviði. Suðursvalir 
með útsýni að Reykjanesi. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verið velkomin.

Verð 52,9 millj. 
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Í D
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AX

2ja og 3ja herbergja íbúðir 
óskast á söluskrá.

Skoðum og verðmetum 
samdægurs.

Fallegt og vandað um 147,0 fm. einbýlishús auk 
um 20,0 fm. gróðurhúss og um 16 fm. geymslu-
skúrs. 

Eignin er staðsett í útjaðri þéttbýlisins við Aratungu 
í Reykholti í Bláskógabyggð. 

Húsið er steinsteypt og múrað í fallega spænskum 
stíl. Lóðin er tæpir 7.000 fm. Stór sólpallur (um 
200 fm.) er umhverfis húsið ásamt veglegu grind-
verki og heitum potti. 

Lóðin er í mikilli rækt sem skilar góðu skjóli.

Einbýlishús í útjaðri við Aratungu í Reykholti, Bláskógabyggð.

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við 
Laugalæk. 

 4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur og tvennar 
svalir auk verandar á lóð. Að innan er húsið í góðu 
ástandi og hefur verið þó nokkuð endurnýjað á 
sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, bæði 
baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Risloft er yfir 
húsinu, manngengt í mæni með steyptri gólfplötu, 
en óeinangrað. 

Verð 54,9 millj.

Laugalækur.

Fallegt 209,0 fm. einbýlishús á einni hæð að 
meðtöldum 30,6 fm. bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Árbænum.  Stofa með útgengi í garðskála. 
4 herbergi. Hús að utan er í góðu ástandi og þak 
nýlega yfirfarið. Hellulagðar stéttar fyrir framan hús 
og í kring með snjóbræðslu undir. Gróin falleg lóð 
með fallegum gróðri og kassar á baklóð þar sem 
hafa verið ræktuð jarðarber. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar 
gönguleiðir um Elliðaárdalinn. Stutt í alla þjón-
ustu m.a. verslanir, skóla og sundlaug. Stór 
geymsluskúr ca. 60 fermetrar er á baklóðinni.

Verð 64,9 millj.

Þykkvibær. 

Afar fallegt og virðulegt 198,0 fm. einbýlishús, sem 
skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris. Eignin hefur 
öll verið endurnýjuð hið innra á afar vandaðan og 
smekklegan máta á sl. árum og er í mjög góðu 
ástandi. Baðherbergi eru vönduð, sem og eldhús-
innréttingar og tæki. Tvennar svalir, bæði úr stofum 
og hjónaherbergi með fallegu útsýni. Húsið að utan 
er með timburklæðningu á vestur- og norðurhlið en 
bárujárnsklætt að öðru leyti, nýlega málað. Lóðin 
er nýlega hellulögð og með hitalögnum undir. Bíla-
stæði er við húsið. 

Verð 91,9 millj.

Þingholtsstræti. Glæsileg húseign.

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð frá 
bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri 
við Strikið í Garðabæ. Sér geymsla á jarð-
hæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. 
Opið eldhús og samliggjandi borð-og setu-
stofa. Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða 
verönd úr svefnherbergi og stofu. 

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) 
þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja 
auk þess sem boðið er uppá heitan mat 
og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

Verð 43,7 millj.

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 193,8 fm. ein-
býlishús að meðtöldum 36,8 fm. bílskúr. Húsið 
var mjög mikið endurnýjað árið 2004 m.a. eldhús, 
baðherbergi, gólfefni, allar hurðar (inni og úti), 
raflagnir og vatnslagnir. Útgengi úr stofu á um 
130 fm. glæsilega afgirta viðarverönd. 5 herbergi. 
Hellulögð innkeyrsla með lýsingu og snjóbræðslu. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu og skóla. 

Verð 71,9 millj.

Hjallabrekka- Kópavogi.

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endarað-
hús á einni hæð með innbyggðum 20,0 fermetra 
bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er 
teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur 
verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignar-
innar.  Skipulag hússins er frábært og mögulegt 
væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar 
stofur með gólfsíðum gluggum og fallegum arni. 
Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og 
háum trjágróðri.  Hellulögð innkeyrsla og stéttar.
Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í 
Fossvogi  þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla 
og aðra þjónustu. 

Verð 87,9 millj.

Helluland. Glæsilegt endaraðhús. 

Til leigu tæplega 1.000 fm. verslunarhúsnæði 
ásamt lager í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Versl-
unarrýmið er um 552 fm, opið verslunarrými með 
björtum og góðum sýningargluggum. Innangengt 
í kjallara/lagerrými af verslunarhæð. Lagerrými er 
um 400 fm. auk 60 fm. móttökurými (um 4 metra 
lofthæð) með stórri innkeyrsluhurð. Góð aðkoma 
er að húsnæðinu með nægum bílastæðum fyrir 
utan. 

Húsnæðið er laust strax. Húsnæði sem hentar 
ýmiss konar verslunar- og/eða þjónusturekstri.

Hátún 6b. Verslunarhúsnæði til leigu

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.  
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum 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.  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. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA OG 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR.

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 113,6 fm til 144 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

TIL LEIGU



Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við nútímaþarfir og kröfur  
mitt í hjarta garðabæjar.
Sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 2. febrúar millli kl 17:15 og 18:00
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

þriðjudag

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    

 LÁLAND 2 
108 RVK.

 
Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð samtals 178,9 fm með 
bílskúr sem er 35,6 fm. Húsið á einstaklega góðum stað neðst í Fossvogi. 
Endurnýjaðar innréttingar, fataskápar, gólfefni flestir gluggar og fl. Teikningar 
höfðu verið lagðar inn fyrir stækkun hússins.  V. 79 m. 9338

ÚLFARSBRAUT 22 OG 24 
113 RVK.

 
Tvö ný parhús á þremur hæðum þar af er “aukaíbúð” á neðstu hæð hússins 
með sérinngangi. Eignir er seld í núverandi ástandi. Gólfhiti. Mikið útsýni. 
Mjög góð staðsetning. Bæði húsin eru laus. Samkvæmt skráningu er birt 
stærð húsa 236,0 fm, íbúðarrýmið skráð 209,2 fm og bílskúr er skráður 26,8 fm. 
V. 47,9 m. hvort hús. 9367

 SOGAVEGUR 206
EINBÝLISHÚS Í REYKJAVÍK

 
Fallegt og vel skipulagt 160 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum bílskúr efst í botnlanga við Sogaveg 206 í Reykjavík. Húsið hefur 
töluvert verið endurnýjað síðustu ár og er neðri hæðin mikið standsett. Falle-
gur gróinn og skjólgóður suður garður. Tvö baðherbergi eru í húsinu.   
 V. 59,9 m. 9332

 RAUÐALÆKUR 32 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Vel staðsett 4-5 herbergja 97,5 fm hæð. Eignin er á 1. hæð með góðum suður 
svölum, fjórum svefnherbergjum, stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu og bílskúr. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 1.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 37,5 
m. 9354

 KLEPPSVEGUR 144 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Stór og björt 127,2 fm fjögurra til fimm herbergja endaíbúð á 1.hæð. Íbúðin 
skiptist í stórt parketlagt forstofuhol með fataskáp. Eldhús með borðkrók. 
Mjög stór og parketlögð stofa með suðursvölum. þrjú parketlögð herbergi og 
baðherbergi með glugga, baðkeri, sturtu. Falleg og björt íbúð. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 29.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V.  35,9 m. 9353

 FURUGRUND 36 200 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Góð 111,4 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli á þessu 
vinsæla svæði steinsnar frá Fossvogsdal. Geymslu íbúðarinnar hefur verið 
breytt í útleigu einingu. Snyrtlieg sameignin. Merkt bílastæði á lóð. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 3.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,9 m. 9340

 EIKJUVOGUR 28 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í Reyk-
javík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með út-
byggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherbergi. 
Sér inngangur og bílskúrsréttur.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 2.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9155

 VINDAKÓR 14 203  
ÍBÚÐ MERKT 03-05. 

 
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 104,6 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Van-
daðar innréttingar, parket á gólfum. Rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar.  Eignin verður sýnd mánudaginn 1.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 9109

FURUVELLIR 42 
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Fallegt vel skipulagt og eintaklega vel staðsett 234,6 fm einbýlishús byggt 
úr timbri en klætt með STENI  með innbyggðum 54,8 fm tvöf. bílskúr. 4 svef-
nherbergi, góðar innréttingar, góð lýsing. Húsið er til afhendingar strax og 
sölumenn sýna. V. 54,9 m. 9018

MIÐTÚN 3 105 RVK.
EINBÝLI MEÐ 2 ÍBÚÐUM

 
Einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúðir á hvorri hæð. Heildarstærð 
hússins er 169 fm. Mjög snyrtileg aðkoma. Eignin hefur verið mikið yfirfarin 
og endurnýjuð. Á efri hæðinni er 4ra herb. íbúð með tveimur stofum, 2 Tvö 
herbergi, endurnýjuðu eldhúsi og baðherb. Í kjallara er rúmgóð 3ja herb. íbúð 
talsvert endurnýjjuð þar sem allt er sér.  V. 63,5 m. 9097

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

 3JA HERBERGJA. 

 

Strandvegur 7 210  íbúð merkt 03-04. 
Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs.  V. 49,9 m. 9224

 

Kleppsvegur 26 104 Rvk.
 2-3ja herbergja íbúð á 2.hæð í enda  í að sjá mjög góðu 
fjölbýli á fínum stað. Íbúðin þarfnast talsverðra endurbóta 
að innan.  Svalir út frá stofu. Húsið er klætt að hluta. Laus 
strax, sölumenn sýna.  V. 22 m. 9105

Baugakór 9 203 Kóp.
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja íbúð 114,6 fm ásamt stæði 
í bílageymslu. Parket og flísar. Tvö rúmgóð svefnherber-
gi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Eikarinnréttingar. 
Frábær staðsetning. Innangengt í bílageymslu.V. 36,9 m. 
9368

 EINBÝLI

Hliðsnes 6B 225 Garðabær
Fallegt og mikið endurnýjað 137 fm einbýlishús byggt árið 
1938. Einstakur útsýnisstaður rétt við Álftanes. Eignin he-
fur verið mikið standsett að utan sem innan  V. 37 m. 9334

 

Ennishvarf 8 203  Kópavogi
Glæsilegt samtals 541 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
á fallegum útsýnisstað ásamt hesthúsi og rúmgóðum 
bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi. Möguleiki á 6 svef-
nherbergjum. Eignin er laus til afhendingar, sölumenn 
Eignamiðlunar sýna.  V. 144 m. 9231

 

Fjóluvellir 3 221 Hafnarfirði
Fallegt nær fullbúið 207,4 fm einbýlishús á einni hæð á 
góðum stað á Völlunum m. innbyggðum 31,3 fm bílskúr.  
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, granít /steinn á 
borðum í eldhúsi. Húsið er til afhendingar strax, sölu-
menn sýna.  V. 55,5 m. 9100

 RAÐHÚS

 

Þingvað 67 110 Rvk.
Nýtt 228 fm endaraðhús á tveimur hæðum við Þingvað 67 
í Reykjavík. 18 fm hellulagðar svalir og bílskúr.  Efnisval 
hannað og valið af Rut Káradóttur.  Húsið skilast fullbúið 
að utan sem og að innan, þó án megin gólfefna. Sex svef-
nherbergi, tvö baðh., stofa og borðstofa.  V. 64,4 m. 4587

Þórðarsveigur – endaíbúð
Falleg 3ja herbergja 95,6 fm endaíbúð á 5.hæð í góðu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli.  Möguleiki er að nýta 
sérgeymslu innan íbúðar sem þriðja herbergið. Góðar 
svalir með fínu útsýni. Góðar eikarinnréttingar. Parket. 
Laus strax. V. 30,9 m. 2081

2JA HERBERGJA. 

Rauðavað 23 110 Rvk. 
2ja herbergja 91,3 fm íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í litlu 
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar, 
mjög góðar innréttingar, granít á borðum. Laus strax, 
sölumenn sýna. V. 30,9 m. 9369

 ATVINNUHÚSNÆÐI

 

Smiðjuvegur - Endabil
Eignin skiptist í vinnusal, móttöku, kaffistofu, starfsman-
naaðstöðu, snyrtingu og milliloft að hluta með gluggum 
sem er ekki inn í fm tölu eignarinnar. Stórar innkeyrsludyr, 
lofthæð ca 5 metrar þar sem hún er hæst.  V. 40 m. 9358

 

Álfaland 11 108 Rvk.
Fallegt og fjölskylduvænt 179.2 fm pallaraðhús ásamt 27,3 
fm bílskúr. Húsið stendur í litlum botnlanga á grónum og 
skjólgóðum stað í Fossvogsdalnum með frábæru aðgengi 
að fallegum útivistarsvæðum í nágrenninu.   V. 67,9 m. 
9314

5-6 HERBERGJA

Veghús 21 112 Rvk.
5-6 herbergja 160,5 fm íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr. 
Parket, fjögur svefnherbergi. 2 stofur. Mjög gott útsýni, 
stórar suðvestur svalir. Laus strax, sölumenn sýna. V. 39,5 
m. 9006

 4RA-6 HERBERGJA

 

Hofakur 1 210 Garðabæ 
Falleg og vel skipulögð 135 fm 4ra herbergja útsýnis íbúð 
á 2.hæð í lyftuhúsi við Hofakur 1 á Arnarneshæðinni 
ásamt stæði í bílageymslu og stórri sérgeymslu í kjallara.  
V. 49,9 m. 9330

Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð við Skólavörðustíg í hjarta borgarinnar. Einkalyfta, tvennar svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, 
fjalla- og borgar. Hér er um einstakt tækifæri til að eignast eigulega eign í miðju mannlífs miðborgar. Verð 125 millj. Á 4. hæð í sama húsi er einnig til sölu 
183,1 fm hæð en þar hefur verið rekið gistihús til margra ára með átta herbergjum, tveimur eldhúsum og þremur baðherbergjum. Verð 87 millj.

Skólavörðustígur 16 - Penthouse með einkalyftu og gistihús



Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við nútímaþarfir og kröfur  
mitt í hjarta garðabæjar.
Sölusýning í sýningaríbúð þriðjudaginn 2. febrúar millli kl 17:15 og 18:00
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

þriðjudag

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    

 LÁLAND 2 
108 RVK.

 
Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð samtals 178,9 fm með 
bílskúr sem er 35,6 fm. Húsið á einstaklega góðum stað neðst í Fossvogi. 
Endurnýjaðar innréttingar, fataskápar, gólfefni flestir gluggar og fl. Teikningar 
höfðu verið lagðar inn fyrir stækkun hússins.  V. 79 m. 9338

ÚLFARSBRAUT 22 OG 24 
113 RVK.

 
Tvö ný parhús á þremur hæðum þar af er “aukaíbúð” á neðstu hæð hússins 
með sérinngangi. Eignir er seld í núverandi ástandi. Gólfhiti. Mikið útsýni. 
Mjög góð staðsetning. Bæði húsin eru laus. Samkvæmt skráningu er birt 
stærð húsa 236,0 fm, íbúðarrýmið skráð 209,2 fm og bílskúr er skráður 26,8 fm. 
V. 47,9 m. hvort hús. 9367

 SOGAVEGUR 206
EINBÝLISHÚS Í REYKJAVÍK

 
Fallegt og vel skipulagt 160 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum bílskúr efst í botnlanga við Sogaveg 206 í Reykjavík. Húsið hefur 
töluvert verið endurnýjað síðustu ár og er neðri hæðin mikið standsett. Falle-
gur gróinn og skjólgóður suður garður. Tvö baðherbergi eru í húsinu.   
 V. 59,9 m. 9332

 RAUÐALÆKUR 32 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Vel staðsett 4-5 herbergja 97,5 fm hæð. Eignin er á 1. hæð með góðum suður 
svölum, fjórum svefnherbergjum, stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu og bílskúr. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 1.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 37,5 
m. 9354

 KLEPPSVEGUR 144 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Stór og björt 127,2 fm fjögurra til fimm herbergja endaíbúð á 1.hæð. Íbúðin 
skiptist í stórt parketlagt forstofuhol með fataskáp. Eldhús með borðkrók. 
Mjög stór og parketlögð stofa með suðursvölum. þrjú parketlögð herbergi og 
baðherbergi með glugga, baðkeri, sturtu. Falleg og björt íbúð. Eignin verður 
sýnd mánudaginn 29.febrúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V.  35,9 m. 9353

 FURUGRUND 36 200 KÓP. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

 
Góð 111,4 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli á þessu 
vinsæla svæði steinsnar frá Fossvogsdal. Geymslu íbúðarinnar hefur verið 
breytt í útleigu einingu. Snyrtlieg sameignin. Merkt bílastæði á lóð. Eignin 
verður sýnd miðvikudaginn 3.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,9 m. 9340

 EIKJUVOGUR 28 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

 
Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í Reyk-
javík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með út-
byggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherbergi. 
Sér inngangur og bílskúrsréttur.   Eignin verður sýnd þriðjudaginn 2.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9155

 VINDAKÓR 14 203  
ÍBÚÐ MERKT 03-05. 

 
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja 104,6 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi. Van-
daðar innréttingar, parket á gólfum. Rúmgóð herbergi og mikið skápapláss. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar.  Eignin verður sýnd mánudaginn 1.febrúar 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34,9 m. 9109

FURUVELLIR 42 
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Fallegt vel skipulagt og eintaklega vel staðsett 234,6 fm einbýlishús byggt 
úr timbri en klætt með STENI  með innbyggðum 54,8 fm tvöf. bílskúr. 4 svef-
nherbergi, góðar innréttingar, góð lýsing. Húsið er til afhendingar strax og 
sölumenn sýna. V. 54,9 m. 9018

MIÐTÚN 3 105 RVK.
EINBÝLI MEÐ 2 ÍBÚÐUM

 
Einbýlishús á tveimur hæðum með séríbúðir á hvorri hæð. Heildarstærð 
hússins er 169 fm. Mjög snyrtileg aðkoma. Eignin hefur verið mikið yfirfarin 
og endurnýjuð. Á efri hæðinni er 4ra herb. íbúð með tveimur stofum, 2 Tvö 
herbergi, endurnýjuðu eldhúsi og baðherb. Í kjallara er rúmgóð 3ja herb. íbúð 
talsvert endurnýjjuð þar sem allt er sér.  V. 63,5 m. 9097

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

 3JA HERBERGJA. 

 

Strandvegur 7 210  íbúð merkt 03-04. 
Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs.  V. 49,9 m. 9224

 

Kleppsvegur 26 104 Rvk.
 2-3ja herbergja íbúð á 2.hæð í enda  í að sjá mjög góðu 
fjölbýli á fínum stað. Íbúðin þarfnast talsverðra endurbóta 
að innan.  Svalir út frá stofu. Húsið er klætt að hluta. Laus 
strax, sölumenn sýna.  V. 22 m. 9105

Baugakór 9 203 Kóp.
Glæsileg fullbúin 3ja herbergja íbúð 114,6 fm ásamt stæði 
í bílageymslu. Parket og flísar. Tvö rúmgóð svefnherber-
gi. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Eikarinnréttingar. 
Frábær staðsetning. Innangengt í bílageymslu.V. 36,9 m. 
9368

 EINBÝLI

Hliðsnes 6B 225 Garðabær
Fallegt og mikið endurnýjað 137 fm einbýlishús byggt árið 
1938. Einstakur útsýnisstaður rétt við Álftanes. Eignin he-
fur verið mikið standsett að utan sem innan  V. 37 m. 9334

 

Ennishvarf 8 203  Kópavogi
Glæsilegt samtals 541 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
á fallegum útsýnisstað ásamt hesthúsi og rúmgóðum 
bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi. Möguleiki á 6 svef-
nherbergjum. Eignin er laus til afhendingar, sölumenn 
Eignamiðlunar sýna.  V. 144 m. 9231

 

Fjóluvellir 3 221 Hafnarfirði
Fallegt nær fullbúið 207,4 fm einbýlishús á einni hæð á 
góðum stað á Völlunum m. innbyggðum 31,3 fm bílskúr.  
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, granít /steinn á 
borðum í eldhúsi. Húsið er til afhendingar strax, sölu-
menn sýna.  V. 55,5 m. 9100

 RAÐHÚS

 

Þingvað 67 110 Rvk.
Nýtt 228 fm endaraðhús á tveimur hæðum við Þingvað 67 
í Reykjavík. 18 fm hellulagðar svalir og bílskúr.  Efnisval 
hannað og valið af Rut Káradóttur.  Húsið skilast fullbúið 
að utan sem og að innan, þó án megin gólfefna. Sex svef-
nherbergi, tvö baðh., stofa og borðstofa.  V. 64,4 m. 4587

Þórðarsveigur – endaíbúð
Falleg 3ja herbergja 95,6 fm endaíbúð á 5.hæð í góðu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli.  Möguleiki er að nýta 
sérgeymslu innan íbúðar sem þriðja herbergið. Góðar 
svalir með fínu útsýni. Góðar eikarinnréttingar. Parket. 
Laus strax. V. 30,9 m. 2081

2JA HERBERGJA. 

Rauðavað 23 110 Rvk. 
2ja herbergja 91,3 fm íbúð á 1.hæð (jarðhæð) í litlu 
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar, 
mjög góðar innréttingar, granít á borðum. Laus strax, 
sölumenn sýna. V. 30,9 m. 9369

 ATVINNUHÚSNÆÐI

 

Smiðjuvegur - Endabil
Eignin skiptist í vinnusal, móttöku, kaffistofu, starfsman-
naaðstöðu, snyrtingu og milliloft að hluta með gluggum 
sem er ekki inn í fm tölu eignarinnar. Stórar innkeyrsludyr, 
lofthæð ca 5 metrar þar sem hún er hæst.  V. 40 m. 9358

 

Álfaland 11 108 Rvk.
Fallegt og fjölskylduvænt 179.2 fm pallaraðhús ásamt 27,3 
fm bílskúr. Húsið stendur í litlum botnlanga á grónum og 
skjólgóðum stað í Fossvogsdalnum með frábæru aðgengi 
að fallegum útivistarsvæðum í nágrenninu.   V. 67,9 m. 
9314

5-6 HERBERGJA

Veghús 21 112 Rvk.
5-6 herbergja 160,5 fm íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr. 
Parket, fjögur svefnherbergi. 2 stofur. Mjög gott útsýni, 
stórar suðvestur svalir. Laus strax, sölumenn sýna. V. 39,5 
m. 9006

 4RA-6 HERBERGJA

 

Hofakur 1 210 Garðabæ 
Falleg og vel skipulögð 135 fm 4ra herbergja útsýnis íbúð 
á 2.hæð í lyftuhúsi við Hofakur 1 á Arnarneshæðinni 
ásamt stæði í bílageymslu og stórri sérgeymslu í kjallara.  
V. 49,9 m. 9330

Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð við Skólavörðustíg í hjarta borgarinnar. Einkalyfta, tvennar svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, 
fjalla- og borgar. Hér er um einstakt tækifæri til að eignast eigulega eign í miðju mannlífs miðborgar. Verð 125 millj. Á 4. hæð í sama húsi er einnig til sölu 
183,1 fm hæð en þar hefur verið rekið gistihús til margra ára með átta herbergjum, tveimur eldhúsum og þremur baðherbergjum. Verð 87 millj.

Skólavörðustígur 16 - Penthouse með einkalyftu og gistihús
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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 
Löggiltur leigumiðlari

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gsm 699 0101

GUÐMUNDUR H.
VALTÝSSON 
Löggiltur fasteignasali,
Viðskiptafræðingur B.Sc.

SIGURÐUR FREYR
SIGURÐSSON
Hdl.  og löggiltur 
fasteignasali
gsm. 899-1229

  SVANABYGGÐ Á FLÚÐUM                                        21,9M
Fallegur sumarbústaður á frábærum og grónum stað rétt við golfvöllinn 
á Flúðum. Húsið er snyrtilegt og fallegt og í topp standi. Húsið er að 
grunnfleti 62 fm auk 25 gm millilofts eða um 85 fm samtals. 
Heitur pottur og lítið gufubað á palli. Selst með öllum 
innanstokksmunum. Komið er inn á litla forstofu og þar er dúkur á gólfi 
og fataskápum. Innaf forstofu er baðherbergi með sturtuklefa og þar 
við hliðiná er hægt að ganga út á veröndina. Gengið þaðan í útigeymslu. 
Innaf forstofu er afstúkað lítið þvottahús. Innaf holi er gengið inn í tvö 
svefnherbergi með góðum rúmum. Laust strax.

  SKÓGARVEGUR 12-14                       VERÐ FRÁ: 33,7M

Vandaðar íbúðir í nýju fallegu fjögurra hæða fjölbýlishúsi 
með lyftu í Fossvogi, öllum íbúðunum fylgir stæði í 
bílageymslu. Áætlað er að afhending íbúða hefjist í október 
2016. Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í 
síma 535-1000 eða á www.stakfell.is

 SÆBÓLSBRAUT 26 - 200 KÓP                       26,9M

Sölusýning þriðjudaginn 2. febrúar frá kl. 17:30 til 18:00. 
Rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Íbúðin er laus strax.Eignin skiptist í forstofu, hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi og tvö herbergi. Í kjallara er 
sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  FLÉTTURIMI - 109 RVK                               29,9M

Sölusýning mánudaginn 1. febrúar frá kl. 17:30 til 18:00. 
Falleg og björt ca. 93 fm 3ja herbergja ibúð á 3ju hæð ( 
efstu). Parket og góðar innréttingar. Stórar suðursvalir. 
Stæði í bílageymslu. Laus strax.Sölumenn Stakfells sýna 
eignina strax.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

 ÁLFHÓLSVEGUR - 200 KÓP                       44,9M

Glæsileg fjögurra herbergja, 106,4 fm íbúð ásamt 7,1 
fm geymslu, samtals 113,5 fm af birtri stærð (íbúð merkt 201) 
í nýju fjölbýlishúsi við Álfhólsveg 111.

  AUSTURKÓR  123 - 203 KÓP                             46M

Sölusýning þriðjudaginn 2. febrúar frá kl. 16:30 til 17:00. 
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í 
Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. Húsinu mun verða 
skilað fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

  LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK                               24,7M

Sölusýning mánudaginn 1. febrúar frá kl. 16:30 til 17
75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. Sér 
inngangur og sameiginlegur garður. Góðar innréttingar. 
Endurnýjað frárennsli.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

    STÍFLUSEL 5 - 109 RVK                                        28,5M

Sölusýning mánudaginn 1. febrúar frá kl. 18:00 til 18:30. 
Rúmgóð 114,1 fm 4ja herbergja enda íbúð á jarðhæð við 
Stíflusel í Reykjavík. Sérafnotaflötur á lóð fylgir íbúðinni. 
Til stendur að endurnýja glugga hússins á bakhlið og greiðir 
seljandi kostnað vegna þess. 

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

  GÍGJULUNDUR 2 - 210 GAR                          59,7M

Sölusýning mánudaginn 1. febrúar frá kl. 18:00 til 18:30. 
Einbýlishús á einni hæð í Garðabæ. Húsið skiptist í stofu, 
borðstofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, þvottahús, fjölskyldur/
sjónvarpsherbergi og bílskúr.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

    FURUÁS 23-25 - 221 HFJ                                        55M

Sölusýning miðvikudaginn 3. Feb milli kl 16:30 og 17:00
Vel skipulagt 233 fm raðhús á tveimur hæðum í nýju raðhúsi 
við Furuás í Hafnafirði. Gott skipulag. Afhendingarstig skv. 
samkomulagi.

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022



Mánalind 12

5 herbergja 128 penthouse íbúð með víðáttumiklu 

útsýni. Tvennar svalir og stæði í bílageymslu.

Eina íbúðin á hæðinni. Íbúðin afhendist fullbúin án 

gólfefna nema í votrýmum.  

Afhending er í febrúar - Mannverk er byggingaraðili

Lyngás 1c

Verð frá: 55,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasalii  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

Verð : 63,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 134,3fm 

4 herbergja efri sérhæð með sérinngangi 

og stæði í lokaðri bílageymslu 

Fallegt útsýni 

Eignin er laus strax 

Asparhvarf

Verð : 44,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð frá: 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt viðhaldslétt einbýli á tveimur hæðum 
samtals 202,8 fm. Einstaklega stílhreint og huggulegt. 
Fallegt útsýni og alveg við grænt svæði. 
Mikil lofthæð á efri hæð og fallegt útsýni. 
Gólfhiti og nýleg gólfefni 4-5 svefnherbergi. 
Góður 24,8 fm bílskúr. Stutt göngufæri á golfvöllinn 
og náttúran er við bæjardyrnar.

Ólafsgeisli 85

Verð : 71,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og rúmgóð 97 fm 3ja herb. 

Baðherbergi, gólfefni og fataherb nýtt 2008 

Sér verönd og garður í suður 

Möguleiki á þriðja svefnherbergi 

Geitland

Verð frá: 38,4 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Fallegt einbýlishús 

Stærð 294,2 

Frábær staðsetning 

Hornlóð 

Aukaíbúð 

Hæðarbyggð 27

Verð  : 68,9 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

Eskihlíð 22

Verð : 37,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

Eskihlíð 22

Verð : 37,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:00-17:30

Verð : 87,0 millj.

Húsið er alls 315 fm staðsett innst í botnlanga

Falleg stofu rými, mikil lofthæð, 

5-6 svefnherbergi, 2 baðherbergi + gestasnyrting.  

Innkeyrsla er hellulögð, lóð er frágengin m.a með pöllum 

Rúmgóður bílskúr

6 herbergja Parhús á þremur hæðum

Eignin er skráð 236 fm þarf af bílskúr 26,8 fm

Húsið er í byggingu en virðist tilbúið til innréttinga

Búið er að stúka af sér 3ja herbergja íbúð í kjallara

Úlfarsbraut 22

Verð : 47,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Bókaðu skoðun:

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

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

Fallegt tvílyft einbýlishús með miklu útsýni.

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi

Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn

Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir

Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni

Gólfsíðir gluggar og gott skipulag.  Stæði í bílageymslu

Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

  Vatnsstígur 18

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti 

Eignarland 1,976 fm, 1790 fm getur fylgt 

með í kaupunum - Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn

Þrastarstekkur

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes 

og Grafningshreppi, Innst í botnlanga 

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar

Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur og vel útbúinn bústaður 

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa 

Heitur pottur / Heitt vatn 

Eignarland /Gólfhiti 

Stendur ofarlega í landi 

Lækjarbrekka

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Rúmgóð og björt 75,3 fm 2ja herbergja íbúð 

í kjallara í bakhúsi með sérinngang 

á þessum vinsæla stað 

Eignin er laus til afhendingar strax 

 Laugateigur

Verð : 24,7 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr 4 herbergi 2 böð Stórar stofur Fallegt 

útsýni og garður Húsið þarfnast viðhalds að 

utan sem innan 

Vallhólmi

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 37,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús 

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi 

Frábært skipulag, stór alrými 

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb. 

Tvö byggingarstig í boði

Furuás 25

Verð : 55,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð 
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 
Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð 
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 
hjónaherb Skilast tilbúið til innréttinga eða 
skv. samkomulagi. Tilbúið til afhendinga
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Austurkór 123

Verð : 46,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 104,1 fermetra 

3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 

bílageymslu á þessum vinsæla stað 

miðsvæðis í borginni.

Sóltún 9

Verð : 32,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás - nýbygging

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð frá: 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2.hæð í góðu húsi vel 

staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur 62

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 54,3 fm 3 herbergja íbúð 

á 2.hæð ásamt 3,4fm geymslu, 

samtals : 57,7 fm 

Snyrtilegt eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Eignin er laus fljótleg

Rauðarárstígur 42 

Verð : 24,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sumarhúsalóð við Stan-
garbraut í Öndverðarnesi í 
Grímsnes-og Grafningshreppi.

Um er ræða 5.300 fm  
(0,53 hektari) leigulóð.  

Heitt og kalt vatn ásamt raf-
magni komið að lóðarmörkum. 

Lokað svæði með rafmagnshliði  

Sundlaug innan girðingar 

18 holu golfvöllur er í nágrennin

Verð : 2,69 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð frá: 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Urðarbrunnur 2-8 

Verð frá: 41,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

Afhendist rúmlega 

fokhelt í febrúar 2016

Sumarhúsalóð í Öndverðarnesi

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

Eskihlíð 22

Verð : 37,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

267 fm einbýlishús 

5 svefnherbergi

Stórar stofur 

Stór bílskúri

Vallarland - Selfoss 

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.
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Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi

Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn

Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir

Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni

Gólfsíðir gluggar og gott skipulag.  Stæði í bílageymslu

Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

  Vatnsstígur 18

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti 

Eignarland 1,976 fm, 1790 fm getur fylgt 

með í kaupunum - Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn

Þrastarstekkur

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg einbýlishús á 2. hæðum að stærð 274,2 fm. 
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. Einstaklingsíbúð 
í kjallara með sérinngangi. Vandað til hönnunar, til 
efnisvals og vinnu. Húsið yfirfarið 2008 af Rut Káradóttur. 
Eldhúsið endurnýjað árið 2008. Hjónaherbergið búið til 
úr 3 herbergjum gert að svítu. Tvöfaldur bílskúr. 
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes 

og Grafningshreppi, Innst í botnlanga 

Um 70 km frá Reykjavík 

Tveir sólpallar

Eigin borhola

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur og vel útbúinn bústaður 

Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa 

Heitur pottur / Heitt vatn 

Eignarland /Gólfhiti 

Stendur ofarlega í landi 

Lækjarbrekka

Verð : 29,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Rúmgóð og björt 75,3 fm 2ja herbergja íbúð 

í kjallara í bakhúsi með sérinngang 

á þessum vinsæla stað 

Eignin er laus til afhendingar strax 

 Laugateigur

Verð : 24,7 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 267,7fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr 4 herbergi 2 böð Stórar stofur Fallegt 

útsýni og garður Húsið þarfnast viðhalds að 

utan sem innan 

Vallhólmi

Verð : 53,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Steinsteypt hús á tveimur hæðum 

ásamt bílskúr, alls 196 fm 

Fjögur svefnherbergi á efri hæð 

Gólfhiti á báðum hæðum

Valsheiði Hveragerði

Verð : 37,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Reisuleg tvílyft 230-240 fm raðhús 

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi 

Frábært skipulag, stór alrými 

Hjónaherbergi með fataherb., 3 barnaherb. 

Tvö byggingarstig í boði

Furuás 25

Verð : 55,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Flott og vel skipulagt raðhús á einni hæð 
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 
Opið stofu og eldhús rými, útgengt á lóð 
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 
hjónaherb Skilast tilbúið til innréttinga eða 
skv. samkomulagi. Tilbúið til afhendinga
Einstök eign á þessum eftirsótta stað

Austurkór 123

Verð : 46,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali   s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 104,1 fermetra 

3ja herbergja íbúð ásamt stæði í lokaðri 

bílageymslu á þessum vinsæla stað 

miðsvæðis í borginni.

Sóltún 9

Verð : 32,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás - nýbygging

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð frá: 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2.hæð í góðu húsi vel 

staðsettu í miðborginni 

Eignin er laus til afhendingar strax

Laugavegur 62

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 54,3 fm 3 herbergja íbúð 

á 2.hæð ásamt 3,4fm geymslu, 

samtals : 57,7 fm 

Snyrtilegt eldhús, baðherbergi og gólfefni 

Eignin er laus fljótleg

Rauðarárstígur 42 

Verð : 24,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Sumarhúsalóð við Stan-
garbraut í Öndverðarnesi í 
Grímsnes-og Grafningshreppi.

Um er ræða 5.300 fm  
(0,53 hektari) leigulóð.  

Heitt og kalt vatn ásamt raf-
magni komið að lóðarmörkum. 

Lokað svæði með rafmagnshliði  

Sundlaug innan girðingar 

18 holu golfvöllur er í nágrennin

Verð : 2,69 millj.

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð frá: 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Urðarbrunnur 2-8 

Verð frá: 41,9 millj.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús 

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi 

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

Afhendist rúmlega 

fokhelt í febrúar 2016

Sumarhúsalóð í Öndverðarnesi

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

Eskihlíð 22

Verð : 37,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

267 fm einbýlishús 

5 svefnherbergi

Stórar stofur 

Stór bílskúri

Vallarland - Selfoss 

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.
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Skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs og norðurs

Stæði í bílageymslu
Verð : 42,5 millj.

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

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Tjarnargata 10

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:15-17:45

Falleg og vel skipulögða65 fermetra 

3ja herbergja íbúð á 5.hæð á þessum

frábæra stað í miðborginni. 

Lautasmári 1 

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð 

við Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning 

Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Karlagata 22 

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Þriggja herbergja

Stærð 57,1 fm

Íbúð á 1 hæð

Frábær staðsetning

Rauðavað 23

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 91,3fm 2 herbergja 

íbúð á jarðhæð með sérinngangi stæði 

í lokaðri bílageymslu 

Fallegar innréttingar og gólfefni 

Eignin er laus strax

 Miðtún 3 

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:00-17:30

Tvílyft einbýlishús við Miðtún Rvk 

Við núverandi skipulag nýtt sem tvær 

snyrtilegar og aðskildar 3ja herb. íbúðir 

Báðar með sérinngangi 

Eignin er laus strax Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lindargata 39

Verð : 48,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Glæsileg 89,9 fm ný og fullbúin 

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

Suðvestur svalir

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Þórðarsveigur 17 

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:000-18:00

Falleg 93,1 fm 3ja herbergja íbúð 

á fimmtu og efstu hæð 

Gott útsýni, suðvestursvalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Veghús 21

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:30-18:00

Góð 6 herbergja íbúð með bílskúr

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 133,1 fm

Bílskúr að stærð 27,4 fm

Möguleiki á 6 herbergjum

Suðvestursvalir 

Staðsetning góð innan hverfis

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Furuvellir 42  

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Fallegt 5 herbergja 234,6 fm 

einbýli á einni hæð

Sólpallur og skjólgirðingar ásamt heitum potti

Húsið stendur á jaðarlóð við opið svæði

Tvöfaldur bílskúr

Hnoðravellir 4

Verð : 33,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.16:30-17:00

4ra herbergja raðhús á einni hæð 

Eignin er á byggingarstigi 4 

eða rúmlega fokheld 

Frostafold 65

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.16:30-17:00

Falleg 81,8 fm 2-3ja herbergja íbúð á 3.hæð 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir og gott útsýni 

Stutt í leikskóla og þjónustu

Hlíðarás 3 

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Stór neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 

Sér inngangur, fallegt útsýni 

Eignin er alls skráð 251 fm og telur 

góð alrými og 5 svefnherbergi 

Eignin er laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

Austurströnd 4
íbúð 604

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:45

Glæsileg 85 fm 3ja herb.

auk stæði í bílgeymslu 

Nánast allt endurnýjað 2011 

Glæsilegt eldhús og tæki 

Eign í sérflokkiNánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Hjallavegur 6

Verð : 34,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík 

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm 

Bókaðu skoðun:

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

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

Hátún 8

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja

Stærð 89,2 fm

Íbúð á 6 hæð

Lyftuhús

Suðursvalir

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.18:00-18:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 
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Skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs og norðurs

Stæði í bílageymslu
Verð : 42,5 millj.

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

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Tjarnargata 10

Verð : 32,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:15-17:45

Falleg og vel skipulögða65 fermetra 

3ja herbergja íbúð á 5.hæð á þessum

frábæra stað í miðborginni. 

Lautasmári 1 

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð 

við Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning 

Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Karlagata 22 

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Þriggja herbergja

Stærð 57,1 fm

Íbúð á 1 hæð

Frábær staðsetning

Rauðavað 23

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 91,3fm 2 herbergja 

íbúð á jarðhæð með sérinngangi stæði 

í lokaðri bílageymslu 

Fallegar innréttingar og gólfefni 

Eignin er laus strax

 Miðtún 3 

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:00-17:30

Tvílyft einbýlishús við Miðtún Rvk 

Við núverandi skipulag nýtt sem tvær 

snyrtilegar og aðskildar 3ja herb. íbúðir 

Báðar með sérinngangi 

Eignin er laus strax Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lindargata 39

Verð : 48,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Glæsileg 89,9 fm ný og fullbúin 

3ja herbergja íbúð á 2. hæð 

Bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni

Suðvestur svalir

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Þórðarsveigur 17 

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:000-18:00

Falleg 93,1 fm 3ja herbergja íbúð 

á fimmtu og efstu hæð 

Gott útsýni, suðvestursvalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Þvottahús innan íbúðar

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Veghús 21

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.17:30-18:00

Góð 6 herbergja íbúð með bílskúr

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 133,1 fm

Bílskúr að stærð 27,4 fm

Möguleiki á 6 herbergjum

Suðvestursvalir 

Staðsetning góð innan hverfis

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Furuvellir 42  

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Fallegt 5 herbergja 234,6 fm 

einbýli á einni hæð

Sólpallur og skjólgirðingar ásamt heitum potti

Húsið stendur á jaðarlóð við opið svæði

Tvöfaldur bílskúr

Hnoðravellir 4

Verð : 33,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.16:30-17:00

4ra herbergja raðhús á einni hæð 

Eignin er á byggingarstigi 4 

eða rúmlega fokheld 

Frostafold 65

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 1.feb. kl.16:30-17:00

Falleg 81,8 fm 2-3ja herbergja íbúð á 3.hæð 

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir og gott útsýni 

Stutt í leikskóla og þjónustu

Hlíðarás 3 

Verð : 42,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Stór neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 

Sér inngangur, fallegt útsýni 

Eignin er alls skráð 251 fm og telur 

góð alrými og 5 svefnherbergi 

Eignin er laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

Austurströnd 4
íbúð 604

Verð : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:45

Glæsileg 85 fm 3ja herb.

auk stæði í bílgeymslu 

Nánast allt endurnýjað 2011 

Glæsilegt eldhús og tæki 

Eign í sérflokkiNánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Hjallavegur 6

Verð : 34,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík 

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm 

Bókaðu skoðun:

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

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

Hátún 8

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.18:00-18:30

Fjögurra herbergja

Stærð 89,2 fm

Íbúð á 6 hæð

Lyftuhús

Suðursvalir

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

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

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.18:00-18:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

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

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

267 fm einbýlishús 

5 svefnherbergi

Stórar stofur 

Stór bílskúri

Vallarland - Selfoss 

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Gott iðnarhúsnæði með millilofti

Stærð 183,7 fm  

Stór innkeyrsluhurð

Bakkabraut 6

Verð frá: 29,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

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.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Óskað er eftir tilboði í eignina

Einstakt tækifæri til að eignast Gistiheimili 

á fallegum útsýnisstað staðsett einungis 

2 km frá Höfn í Hornafirði. 

Gistiheimilið 313,4 fm og er með 

3ja herbergja íbúð, 10 herbergjum 

og er í fullum rekstri.

Hafnarnes - Gistiheimili
Höfn Hornafirði

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

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

Hraungata 3 - Garðabæ

íbúð Stærð svefnh. Svalir Verð 

101 143,2 4ra-5 verönd  52.900.000 kr. 

201 142,4 4ra-5 18,6 fm  53.900.000 kr. 

202 142,2 4ra-5 25,3 fm  53.900.000 kr. 

203 80,6 2ja verönd  SELD 

204 112,5 3ja verönd  SELD

205 127,6 3ja verönd  SELD

301 143,4 4ra-5 18,6 fm  SELD

302 147,5 4ra-5 25 fm  55.900.000 kr. 

303 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

304 112,4 3ja 21 fm  SELD 

305 121,3 3ja 21,9 fm  SELD 

401 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

402 113,9 3ja 21,1 fm  SELD 

403 120,9 3ja 22,4 fm  SELD 

Lausar 4-5 herbergja íbúðir á öllum hæðum

Frábærar 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 142-147 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 skilalýsingu.  

Afh : mars-apríl.

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

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

frábært útsýni

BÓKIÐ SKOÐUN

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum  
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar 
innréttingar, borðplötur  
úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en  
september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru 
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 
Frábær staðsetning 
Verið er að uppfæra eignaskiptasamning 
Íbúðin er laus strax

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm 
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem 
er séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning 
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning. 
Íbúðin er laus strax. 

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 341,2 fm samtals 
Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 
Herbergi í kjallara er 88,0 fm 
Útleigu möguleikar í kjallara 
Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm 
Útleigu möguleikar á bílskúr 
Frábær staðsetning

113,0 millj.Verð :

Safamýri 89

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Gott úrval 3-4ra herbergja 

íbúða í mörgum útfærslum, 

allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar 

í miðbæ Garðabæjar 

á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir 

til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 

frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 

viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

Bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

verð frá 418 þús./fm með gólfefnum
íbúð 0309 - 3-4 herbergja íbúð

Glæsilegar og vandaðar íbúðir 
í miðbæ Garðabæjar

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

267 fm einbýlishús 

5 svefnherbergi

Stórar stofur 

Stór bílskúri

Vallarland - Selfoss 

Verð : 39,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Gott iðnarhúsnæði með millilofti

Stærð 183,7 fm  

Stór innkeyrsluhurð

Bakkabraut 6

Verð frá: 29,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

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.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Óskað er eftir tilboði í eignina

Einstakt tækifæri til að eignast Gistiheimili 

á fallegum útsýnisstað staðsett einungis 

2 km frá Höfn í Hornafirði. 

Gistiheimilið 313,4 fm og er með 

3ja herbergja íbúð, 10 herbergjum 

og er í fullum rekstri.

Hafnarnes - Gistiheimili
Höfn Hornafirði

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

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

Hraungata 3 - Garðabæ

íbúð Stærð svefnh. Svalir Verð 

101 143,2 4ra-5 verönd  52.900.000 kr. 

201 142,4 4ra-5 18,6 fm  53.900.000 kr. 

202 142,2 4ra-5 25,3 fm  53.900.000 kr. 

203 80,6 2ja verönd  SELD 

204 112,5 3ja verönd  SELD

205 127,6 3ja verönd  SELD

301 143,4 4ra-5 18,6 fm  SELD

302 147,5 4ra-5 25 fm  55.900.000 kr. 

303 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

304 112,4 3ja 21 fm  SELD 

305 121,3 3ja 21,9 fm  SELD 

401 80,6 2ja 16,5 fm  SELD 

402 113,9 3ja 21,1 fm  SELD 

403 120,9 3ja 22,4 fm  SELD 

Lausar 4-5 herbergja íbúðir á öllum hæðum

Frábærar 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 142-147 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 skilalýsingu.  

Afh : mars-apríl.

Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

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

frábært útsýni

BÓKIÐ SKOÐUN

Stærðir frá 120 fm 
Verð frá kr. 48,1 milljón

• Einstök staðsetning – sjávarútsýni – 
ekkert byggt fyrir framan

• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir

• Stæði í bílahúsi fylgir  
flestum íbúðum

• Íbúðunum skilað fullbúnum með 
gólfefni, ásamt tækjum  
í eldhúsi, ísskáp og uppþvottavél

• Vandaður frágangur, eikar 
innréttingar, borðplötur  
úr granít, skápar upp í loft

• Afhendast eigi síðar en  
september 2016

• Íbúðir fyrir 55 ára og eldri sem eru 
félagar í Samtökum aldraðra

Kópavogsgerði 5-7 

Helmingur íbúða seldar

einungis 11 íbúðir óseldar

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
Íbúðin er 57,9 fm auk geymslu í kjallara sem er 18,7 fm 
Þvottahús í kjallara séreign 5,0 fm 
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1963 
Frábær staðsetning 
Verið er að uppfæra eignaskiptasamning 
Íbúðin er laus strax

Safamýri 89

Verð : 28,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 57,9 fm 
auk þvottahús í kjallara sem er séreign 5,7 fm. 
Geymsla í kjallara sem er 9,0 fm og snyrting sem 
er séreign 2,7 fm. Húsið ber þrjú fastanúmer 
Útgengi út á vestur svalir. Frábær staðsetning 
Verið er að vinna að uppfærslu á eignaskiptasamning. 
Íbúðin er laus strax. 

Safamýri 89

Verð : 27,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 341,2 fm samtals 
Íbúðarhúsnæðið er 184,3 fm 
Herbergi í kjallara er 88,0 fm 
Útleigu möguleikar í kjallara 
Tvöfaldur bílskúr 68,9 fm 
Útleigu möguleikar á bílskúr 
Frábær staðsetning

113,0 millj.Verð :

Safamýri 89

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Gott úrval 3-4ra herbergja 

íbúða í mörgum útfærslum, 

allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar 

í miðbæ Garðabæjar 

á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir 

til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 

frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 

viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

Bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

verð frá 418 þús./fm með gólfefnum
íbúð 0309 - 3-4 herbergja íbúð

Glæsilegar og vandaðar íbúðir 
í miðbæ Garðabæjar

- 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



Einstaklega glæsilegt 
fjölbýlishús í hjarta 

borgarinnar
Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð  : 44,9 - 80,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra 
herbergja íbúðir 

Sólpallur og svalir 
til suðurs 

Tvennar svalir með 
flestum íbúðum 

Mánatún 7-17

  Vindakór 2-8 

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

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

Lyftuhús

Glæsilegar innréttingar 
og mikil lofthæð.

Stæði í lokuðum 
bílakjallara

Bókið skoðun

Álfhólsvegur 22a

Verð : 46,5 millj.

Vönduð 4ra herbergja 123 fm
ásamt stæði í bílgeymslu
Afhendast fullbúnar án gólfefna

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laus strax

Bókaðu skoðun:

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

 45,5 milljónirVerð frá:Góðar 4-5 herbergja íbúðir  

Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum

Fm verð frá c.a 280 þús 

Stærðir: 149-166 fm

Rúmgóð alrými

Aðeins 5 íbúðir eftir 

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Síðasta íbúðin til sölu

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



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

Stofnað  
1983

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

Sími 520 7500

HOLTSVEGUR 29 - GARÐABÆR  
GLÆSILEGT FJÖLBÝLI  Á ÚTSÝNISSTAÐ
• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5  herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefna

Afhending Nóv  - Des 2015

• Nýkomnar í einkasölu
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

• Stærðir frá 72-165 fm.
• Klætt fjölbýli.

• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE

• Frábær staðsetning
• Afhending í maí 2016 - Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.is

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Þrastahraun 1 - Einbýli - Hafnarfjörður 

Vandað og gott einbýlishús á einstaklega góðum stað. 
Um er að ræða hús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr en þar utan er kjallari undir bílskúr með sér 
inngangi en þar er lítil studio íbúð með sér inngangi, 
einnig innangengt milli hæða. Samtals skráð 242,3 
fm. Garðurinn er skjólsæll og fallega ræktaður, heitur 
pottir. Einstök staðsetning. 
Verð 69 millj.

Sævangur - Hafnarfjörður  - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vel staðsett ein-
býlishús á hraunlóð í lítilli botnlangagötu við Sævang í 
Hafnarfirði. Húsið er skráð 260,6 fm en þar af er bílskúr 
38 fm og rými í kjallara 76,6 fm. Góður bílskúr með 
mikilli lofthæð. Falleg hraunlóð með góðri verönd og 
hellulögðum bílastæðum, mikil veðursæld.  Möguleiki á 
aukaíbúð í kjallara. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 62,5 millj. 

Drekavellir 32  - Hafnarfjörður  - 4ra með sérinngang

Opið hús í dag milli kl. 17.30 -18.

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með 
sérinngang á efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð 
staðsetning í enda á botnlanga götu, í göngufæri við 
skóla. Gott skipulag, stór og góð herbergi. Vandaðar 
innréttingar frá Axis. Allt fyrsta flokks. Verð 35,9 millj.

Naustabryggja – Reykjavík - Penthouse

Hraunhamar kynnir sérlega glæsilega íbúð á efstu 
hæð (þriðja hæð) í góðu, viðhaldslitlu fjölbýlishúsi við 
Naustabryggju. Íbúðin er á tveimur hæðum og er skráð 
153,4 fm. 3 svefnherbergi,2 stofur.Gólfefni íbúðarinnar 
eru parket og flísar. Í kjallara er sér bílastæði í lokaðri 
bílageymslu auk sérgeymslu.

Einihlíð - Hafnarfjörður - Einbýli

Nýkomið í einkasölu sérlega skemmtilegt 200 fm.  
einbýli með innbyggðum bílskúr. 
Eignin er mjög vel staðsett í rólegri botnlanga götu. 
Fjögur góð svefnherbergi og möguleiki á því fimmta. 
Rúmgóðar stofur, hátt til lofts. Verönd í suður garði, 
pottur ofl. Góð eign. Frábær staðsetning. 

Verð 59 millj.

Furuás 23  og 25 - Hafnarfjörður - Raðhús 

Glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með inn- 
byggðum bílskúr samtals ca. 240 fm. 
Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mjög fallegt 
útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. 
Afhending fljótlega. 

Verð 55 millj.

Kríuás - Hafnarfjörður - 4ra

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg vel innréttuð 98,3 fm 
4ra herbergja íbúð á 3 hæð (efstu) í góðu fjölbýli með 
lyftu á útsýnisstað. Rúmgóð herbergi. Sérinngangur af 
svölum. Flísalagt baðherbergi. Hagstætt verð. 

Laus fljótlega. 

Verð 31,5 millj.

Brekkuás -  Hafnarfjörður – 4ra með bílgeymslu

Hraunhamar kynnir mjög fallega nýlega fjögurra 
herbergja íbúð á 1.hæð með sérinngangi. Á Þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin er 118,9 fm með geymslu auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Lyfta er í húsinu. Skipting 
eignarinnar: Forstofa, hol, þrjú svefnherbergi, stofa, 
borðstofa, eldhús, baðherbergi og geymsla auk  
reglubundinnar sameignar og stæðis í lokaðri bíla- 
geymslu. Verð 39,9 millj.

OPIÐ HÚS
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

Glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEG eldhústækum, flísar á baði eða þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  
án gólfefna. Um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við Löngulínu. Íbúðirnar verða 
ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

opið Hús mánudaginn 1.feb. kl.17:30 – 18:00

Álfhólsvegur 22b    200 Kópavogur 46.500.000

Einstaklega vönduð endaíbúð í nýju 2ja hæða lyftuhúsi við Álfhólsveg, góð aðkoma 
og næg bílastæði en auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er velbúin vönduðum eikarinnréttingum með þverliggjandi spón og steinn á 
borðum í eldhúsi, hurðir eru í yfirstærð og aukin lofthæð, stór pallur á 35 fm 
sérafnotareit. upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 123,1 m2  

opið Hús þriðjudaginn 2.feb. kl. 17:30-18:00

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 1. feb. 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  

opið Hús miðvikudaginn 3. feb kl.17:30-18:00

seljabraut 24   109 Reykjavík 41.900.000

Mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á tveimur hæðum, með 5 góð svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, tvennar svalir og stæði í bílageymslu, í litlu fjölbýlishúsi. Gólfefni, hurðar, 
innréttingar, tæki í eldhúsi og á baðherbergjum hafa verið endurnýjuð. Gráar flísar eru 
á aðalrými, gangi og eldhúsi, harðparket á herbergjum. Allar innréttingar úr hvítaðri 
eik. upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4      stærð: 167,4 m2 

opið Hús þriðjudaginn 2. feb. kl.17:30-18:00

garðatorg 7    210 Garðabæ 41.500.000

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Inngangur af svölum. 
Flísar og parket á gólfum. Gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð svefnherb. 
Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á suður-svalir. 
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3      stærð: 101,5 m2 

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl. 17:30-18:00

Engjavellir 3     221 Hafnarfjörður 37.900.000

LAus Við kAupsAmning: Glæsileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð m/sérinngangi. Eldhús, stofa/borðstofa í einu glæsilegu 
og stóru rými með útgengi á svalir. 3 svefnherbergi - öll rúmgóð með 
skápum. Eikareldhúsinnrétting. Uppþvottavél og ísskápur fylgja. Háfur. 
Flísalagt baðherbergi m/baðkari m/upphengdri sturtu..   

upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4      stærð: 136,7 m2

opið Hús þriðjudaginn 2. feb. kl. 17.30-18.00 

kríunes 11      210 Garðabæ 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur 
hæðum, með tvennum svölum og innbyggðum tvöföldum bílskúr innst 
í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni er frá húsinu, m.a út á sjó, 
örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri 
hæð hússins er möguleiki á að vera með aukaíbúð fyrir fjölskyldu-
meðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.   

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8      stærð: 314,8 m2

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl 17.30-18.00

Álfaheiði 22     200 Kópavogi 33.500.000

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð í suðurhlíðum Kópavogs.  Íbúðin er á 3ju hæð 
með glæsilegu útsýni og er eina íbúðin á hæðinni.  Stofan er björt með mikilli 
lofthæð og er gengið úr stofu út á yfirbyggðar svalir með parketflísum á gólfi.  
Óskráð 7 fm geymsla fylgir íbúðinni. Bílskúr.  
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

íbúð        stærð: 104  m2      Bílskúr 

Ein 

íBúð 

Eftir

Við seljum fasteignir!
HrInGdU oG KynnTU þér MÁLIð sími 520 9595

naustavör 8     200 Kópavogur

naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina.  Um er að ræða 4ra herbergja íbúð með sjávarútsýni 
og suðursvölum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Stæði í bílageymslu fylgir. Frábær staðsetning þar sem stutt 
er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. Aðeins 3 íbúðir óseldar í naustavör 8. 
upplýsingar veitir sigríður fasteignasali gsm: 699 4610

opið Hús þriðjudaginn 2. febrúar kl. 17.30-18.00 

Herbergi: 4 

sJÁVAr-

útsÝni 

opið Hús mánudaginn 1. feb kl. 17:30-18:00

fannarfell 2    111 Reykjavík 24.800.000

LAus Við kAupsAmning!!  Fasteignasalan TorG kynnir: 83,1 fm 3ja herbergja 
í búð á 3. hæð við Fannarfell í reykjavík.  Stutt er í skóla, verslun og aðra 
þjónustu.  Húsið er álklætt að utan og hafa gluggar og gler verið endurnýjað.  
upplýsingar veitir garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3      stærð: 83,1 m2  

opið Hús mánudaginn 1. feb kl. 17:30-18:30

Holtsvegur 23-25  Urriðaholt – 210 Garðabær

Verð: 79.900.000

pEntHousE í  urriðAHoLti

•	 Glæsileg þakíbúð 
•	 Stærð: 181,1 m2  
•	 þaksvalir: 92 m2

•	 Herbergi: 5
•	 2 stæði í bílageymslu
•	 Geymsla fyrir golfbíl
•	 Lyfta opnast beint inn í íbúð
•	 Val um innréttingar og gólfefni

520 9595

mikiL sALA
komdu 

mEð ÞínA 
Eign

Akurgerði 34     108 Reykjavík

SELD

Álfkonuhvarf 49     203 Kópavogi

SELD

tröllakór 2-4     203 Kópavogi

SELD

krummahólar 10     111 Reykjavík

SELD

Hátún 7a     225 Garðabæ

SELD

Hringbraut 4     220 Hafnarfirði

SELD

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl. 17:30-18:00

strandvegur 5      210 Garðabæ 59.900.000

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi, 
sjávarmegin við Strandveginn með óhindruðu sjávarútsýni. Sérstæður 
bílskúr með millilofti. Íbúðin er 149,3 fm, bílskúr 22,2 fm samtals 171,5 
fm.  

upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 5      stærð: 171.5 m2

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá: 
Bjarna sölufulltrúa í síma 895 9120 
sigurði fasteignasala í síma 898 6106

pEnt-

HousE



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

Glæsilegar 2ja – 4ra herbergja íbúðir sem skilast með fallegum  innréttingum frá 
Brúnás, AEG eldhústækum, flísar á baði eða þvottahúsi en að öðru leyti skilast þær  
án gólfefna. Um er að ræða 3ja hæða álklætt  lyftuhús við Löngulínu. Íbúðirnar verða 
ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir 
öllum íbúðum. upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-4      stærð: 108-189 m2  

opið Hús mánudaginn 1.feb. kl.17:30 – 18:00

Álfhólsvegur 22b    200 Kópavogur 46.500.000

Einstaklega vönduð endaíbúð í nýju 2ja hæða lyftuhúsi við Álfhólsveg, góð aðkoma 
og næg bílastæði en auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er velbúin vönduðum eikarinnréttingum með þverliggjandi spón og steinn á 
borðum í eldhúsi, hurðir eru í yfirstærð og aukin lofthæð, stór pallur á 35 fm 
sérafnotareit. upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

stærð: 123,1 m2  

opið Hús þriðjudaginn 2.feb. kl. 17:30-18:00

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 1. feb. 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  

opið Hús miðvikudaginn 3. feb kl.17:30-18:00

seljabraut 24   109 Reykjavík 41.900.000

Mikið endurnýjuð 6 herb. íbúð á tveimur hæðum, með 5 góð svefnherbergi, tvö 
baðherbergi, tvennar svalir og stæði í bílageymslu, í litlu fjölbýlishúsi. Gólfefni, hurðar, 
innréttingar, tæki í eldhúsi og á baðherbergjum hafa verið endurnýjuð. Gráar flísar eru 
á aðalrými, gangi og eldhúsi, harðparket á herbergjum. Allar innréttingar úr hvítaðri 
eik. upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4      stærð: 167,4 m2 

opið Hús þriðjudaginn 2. feb. kl.17:30-18:00

garðatorg 7    210 Garðabæ 41.500.000

Góð 3ja herb. íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Inngangur af svölum. 
Flísar og parket á gólfum. Gott baðherb., og rúmgott þvottaherb. Tvö góð svefnherb. 
Aðalrýmið opið og bjart, eldhús, borðstofa og stofa með útgengi út á suður-svalir. 
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3      stærð: 101,5 m2 

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl. 17:30-18:00

Engjavellir 3     221 Hafnarfjörður 37.900.000

LAus Við kAupsAmning: Glæsileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð m/sérinngangi. Eldhús, stofa/borðstofa í einu glæsilegu 
og stóru rými með útgengi á svalir. 3 svefnherbergi - öll rúmgóð með 
skápum. Eikareldhúsinnrétting. Uppþvottavél og ísskápur fylgja. Háfur. 
Flísalagt baðherbergi m/baðkari m/upphengdri sturtu..   

upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4      stærð: 136,7 m2

opið Hús þriðjudaginn 2. feb. kl. 17.30-18.00 

kríunes 11      210 Garðabæ 94.500.000

Glæsilegt, reisulegt og frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur 
hæðum, með tvennum svölum og innbyggðum tvöföldum bílskúr innst 
í botnlanga á Arnarnesinu. Frábært útsýni er frá húsinu, m.a út á sjó, 
örstutt er út á stofnbrautir og búið er að endurnýja þakjárn. Á neðri 
hæð hússins er möguleiki á að vera með aukaíbúð fyrir fjölskyldu-
meðlimi. Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með  heitum potti.   

upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8      stærð: 314,8 m2

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl 17.30-18.00

Álfaheiði 22     200 Kópavogi 33.500.000

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð í suðurhlíðum Kópavogs.  Íbúðin er á 3ju hæð 
með glæsilegu útsýni og er eina íbúðin á hæðinni.  Stofan er björt með mikilli 
lofthæð og er gengið úr stofu út á yfirbyggðar svalir með parketflísum á gólfi.  
Óskráð 7 fm geymsla fylgir íbúðinni. Bílskúr.  
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

íbúð        stærð: 104  m2      Bílskúr 

Ein 

íBúð 

Eftir

Við seljum fasteignir!
HrInGdU oG KynnTU þér MÁLIð sími 520 9595

naustavör 8     200 Kópavogur

naustavör 2-12 er í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina.  Um er að ræða 4ra herbergja íbúð með sjávarútsýni 
og suðursvölum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Stæði í bílageymslu fylgir. Frábær staðsetning þar sem stutt 
er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. Aðeins 3 íbúðir óseldar í naustavör 8. 
upplýsingar veitir sigríður fasteignasali gsm: 699 4610

opið Hús þriðjudaginn 2. febrúar kl. 17.30-18.00 

Herbergi: 4 

sJÁVAr-

útsÝni 

opið Hús mánudaginn 1. feb kl. 17:30-18:00

fannarfell 2    111 Reykjavík 24.800.000

LAus Við kAupsAmning!!  Fasteignasalan TorG kynnir: 83,1 fm 3ja herbergja 
í búð á 3. hæð við Fannarfell í reykjavík.  Stutt er í skóla, verslun og aðra 
þjónustu.  Húsið er álklætt að utan og hafa gluggar og gler verið endurnýjað.  
upplýsingar veitir garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3      stærð: 83,1 m2  

opið Hús mánudaginn 1. feb kl. 17:30-18:30

Holtsvegur 23-25  Urriðaholt – 210 Garðabær

Verð: 79.900.000

pEntHousE í  urriðAHoLti

•	 Glæsileg þakíbúð 
•	 Stærð: 181,1 m2  
•	 þaksvalir: 92 m2

•	 Herbergi: 5
•	 2 stæði í bílageymslu
•	 Geymsla fyrir golfbíl
•	 Lyfta opnast beint inn í íbúð
•	 Val um innréttingar og gólfefni

520 9595

mikiL sALA
komdu 

mEð ÞínA 
Eign

Akurgerði 34     108 Reykjavík

SELD

Álfkonuhvarf 49     203 Kópavogi

SELD

tröllakór 2-4     203 Kópavogi

SELD

krummahólar 10     111 Reykjavík

SELD

Hátún 7a     225 Garðabæ

SELD

Hringbraut 4     220 Hafnarfirði

SELD

opið Hús mánudaginn 1. feb. kl. 17:30-18:00

strandvegur 5      210 Garðabæ 59.900.000

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu fjölbýlishúsi, 
sjávarmegin við Strandveginn með óhindruðu sjávarútsýni. Sérstæður 
bílskúr með millilofti. Íbúðin er 149,3 fm, bílskúr 22,2 fm samtals 171,5 
fm.  

upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 5      stærð: 171.5 m2

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá: 
Bjarna sölufulltrúa í síma 895 9120 
sigurði fasteignasala í síma 898 6106

pEnt-

HousE



DAGGARVELLIR 4B - SÉRINNGANGUR

Falleg 2-3ja herb. 73,2 fm 
íbúð, með sérinngangi, á 
3. hæð í góðu lyftuhúsi. 
Tvö svefnherbergi. Stór 
og björt stofa með góðum 
vestursvölum. Eldhús er 
opið í stofu, góð innrétting 
og eldunartæki. Flísalagt 
baðherbergi með hvítri 
viðarinnréttingu. Þvottahús 
innan eignar. LAUS STRAX. 
Verð 25.9 millj.

URÐARHOLT 2JA  GÓÐ KAUP

Góð ósamþykkt 2ja 
herbergja íbúð miðsvæðis í 
Mosfellsbæ.Gott svefnher-
bergi. Falleg viðarinnrétting 
í eldhúsi. Björt og snyrtileg 
eign. Laus við kaupsamning 
Verð 9,9 millj

DALAÞING - LÓÐ

Vorum að fá í sölu ein-
býlishúsalóð á besta stað í 
Þingahverfi Kópavogs. Lóðin 
er 788 fm og staðsett innst 
í botnlangagötu með útsýni 
yfir Elliðavatn. Allar nánari 
upplýsingar gefur Ellert á 
skrifstofu. Verð 19,5 millj.

ENGJASEL - RAÐHÚS
186 fm raðhús á þremur 
hæðum ásamt stæði í 
bílageymslu. Eignin þarfnast 
mikillar endurnýjunar. Þrjú 
svefnherbergi, þrennar 
stofur, tvö baðherbergi, eld-
hús, þvottahús og geymslu. 
Stór sérverönd. Eignin 
þarfnast mikilla endurbóta 
að öllu leiti, lekar, lagnir 
og gólfefni. LAUS STRAX. 
Verð: 35,2 millj.

ÁRSKÓGAR  

Falleg og rúmgóð 3ja herb. 
94 fm íbúð á 1. hæð með 
sérverönd.  Húsið er ætlað 
fyrir 60 ára og eldri. Tvö 
svefnherbergi með skápum. 
Flísalagt baðherbergi, með 
sturtuklefa. Eldhús með 
ljósri viðarinnréttingu og 
borðkrók. Stór og björt stofa 
með útgengi á verönd til 
vesturs. Laus strax.  
Verð 29.8 millj.

BRÚNÁS - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Glæsilegt 286 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Þrjú 
stór svefnherbergi, stórt fjölsyldurými og stór og björt stofa. Sérsmíðaðar innréttingar. 
Glæsileg baðherbergi. 60 fm innbyggður bílskúr með mikilli lofthæð og milliloft. Lóð er 
fullbúin með veöndum. Verð 94 millj. 

REYNIGRUND - RAÐHÚS

Fallegt 127 fm raðhús á tveimur hæðum við Reynigrund í Kópavogi. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi, Nýlegt flísalagt baðherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa með 
góðum suðursvölum. Eldhús með fallegum innréttingum. Mikið endurnýjuð eign á mjög 
vinsælum stað í Fossvogsdalnum sem vert er að skoða. Verð 42.9 millj.

HVASSALEITI  RAÐHÚS

Vel skipulagt 181,6 fm 
raðhús með góða staðset-
ningu innarlega í botngötu 
við Hvassaleiti. Stórar og 
bjartar stofur. Fimm svefn-
herbergi. Tvær snyrtingar. 
Verönd og gróinn bakgarður.
Verð 59,9 millj 

HÆÐARGARÐUR – 130 FM GLÆSIEIGN

Stórglæsileg og mikið 
endurnýjuð 130,7 fm eign á 
tveimur hæðum með sérin-
ngangi. Góð staðsetning 
innan hverfis. Fjögur svef-
nherbergi. Nýlegt fallegt 
eldhús. Tvær glæsilegar 
snyrtingar. Tvennar svalir 
og gróinn garður. Hús í góðu 
standi. Verð 49,9 millj 

BREIÐÁS - EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Falleg 5. herb. 199 fm efri 
sérhæð með innbyggðum 
bílskúr, í Ásahverfinu í 
Garðabæ. Tvær stórar 
bjartar stofur með 
suðursvölum. Þrjú svefn-
herbergi. Glæsilegt eld-
hús. Flísalagt baðherbergi 
með stórum sturtuklefa. 
Parket og flísar á gólfum. 
Bílskúr og stórar geymslur 
með miklum möguleikum. 
Fallegt útsýni  
Verð 48,9 millj.

BREIÐAHVARF - TVÆR EIGNIR

Glæsilegt 224 fm einbýlishús ásamt sérstæðu 60 fm húsi sem innréttað er sem 3ja 
herbergja íbúð. Í aðalhúsi eru þrjú svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Innbyggður 34 fm bílskúr. Lóð fullbúin með 
veröndum og heitum potti. Vönduð eign á góðum stað. Verð 79 millj. 

EFSTALEITI - GLÆSILEG EIGN

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

BAKKASTAÐIR - 3JA HERBERGJA

Mjög góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Tvö góð svefnherbergi með 
skápum. Geymsla innan íbúðar sem nýtt er sem herbergi í dag. Góð stofa og borðstofa 
með útgengi á svalir til suðurs. Eldhús með fallegri innréttingu. Flísalagt baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Verð 34,9 millj. 

LAUGAVEGUR 4RA HERBERGJA

Góð 108,3 fm íbúð á 2.hæð við Laugaveginn. Gengið er inn frá Vitastíg. Þrjú svefn-
herbergi.Endurnýjað baðherbergi með sturtuklefa. Góð stofa. Íbúðin er endaíbúð með 
gluggum á þrjá vegu og mjög björt. Suður svalir. Eignin er laus við kaupsamning.  

LÁLAND - EINBÝLISHÚS

Fallegt og mikið endurnýjað 179 fm enbýlishús á einni hæð með innb. bílksúr á þessum 
eftirsótta stað neðst í Fossvogsdalnum. Þrjú svefnh.. Björt stofa. Góðar innréttingar. 
Sjónvarpshol. Flísalögð gestasnyrting Baðherbergi með uppsteyptu hornbaðkari og 
sturtu. 36 fm bílskúr. Eign sem bíður upp á mikla möguleika. Laus strax. Verð 79 millj.

SPÓAHÓLAR 4 - 4RA M/BÍKSKÚR

OPIÐ HÚS MÁN. 25. JAN. KL.17.00-17.30 
Góð 4ra herbergja íbúð. Þrjú svefnherbergi. Stór stofa með útgengi á suðvestursvalir. 
Baðherbergi með baðkari og innréttingu. Eldhús með rúmgóðri innréttingu. Þvottahús 
innan íbúðar.Fullbúinn bílskúr. Frábær staðsetning Verð 29,9 millj 

BREKKUSEL 2 - ENDARAÐHÚS M/ AUKAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 
KL.17.00-17:30. 

Fallegt og mikið endurnýjað 
272,5 fm endaraðhús með 
bílskúr og aukaíbúð. Nýlegar 
eldhús innréttingar. Þrennar 
snyrtingar. 4 svefnherbergi. 
Stór og björt aukaíbúð. 
Vönduð gólfefni  og fallegar 
innréttingar. Fullbúinn 
bílskúr. Nýlegt þak og vel 
við haldið hús   
Verð.53,5 millj

SPÓAHÓLAR 4 - 4RA M/BÍKSKÚR

Góð 4ra herbergja íbúð. Þrjú svefnherbergi. Stór stofa með útgengi á suðvestursvalir. 
Baðherbergi með baðkari og innréttingu. Eldhús með rúmgóðri innréttingu. Þvottahús 
innan íbúðar.Fullbúinn bílskúr. Frábær staðsetning Verð 29,9 millj 

Löggiltur fasteignasali Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð. 
- Íbúðir eru 104.3 – 135.2 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði með íbúðum.
- Vandaðar ínnréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
- MÖGULEGT AÐ KAUPA 38 – 60 FM BÍLSKÚR MEÐ ÍBÚÐUM.
- LAUSAR TIL AFHENDINGAR FEBRÚAR 2016.

Verð: 56.9 – 69.9 millj. - Sveinn s: 6900.820

Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

SKIPHOLT 11-13, 
105 REYKJAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

- Bjartar og vel skipulagðar 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna
- Búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottaherbergi
- Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
- Íbúðir eru 149 – 166 fm / 3-4 svefnherbergi
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð kr. 45.7 – 46.9.- millj.

EFTIRTALIN FYRIRTÆKI VEITA KAUPENDUM  
AFSLÁTTARKJÖR AF VÖRUM Í VERSLUNUM SÍNUM 

Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendum íbúða í Vindakór býðst sérstakur afsláttur hjá völdum 
aðilum sem komu að standsetningu íbúðar í Vindakór sem sýnd er 
á Smartlandi á mbl.is

Heimahúsið býður upp á 20% afslátt af húsgögnum og gjafa-
vörum í verslun sinni að Ármúla 8.

Betra bak býður upp á 25% afslátt af rúmum í verslun sinni að 
Faxafeni 5.

Lumex býður upp á 20% afslátt af ljósum í verslun sinni að 
Skipholti 37.

Vogue býður upp á fría ráðgjöf og mælingu á gardínum. 
Jafnframt er hægt að fá tilboð í gardínur fyrir hverja íbúð fyrir 
sig.

Birgisson býður upp á 25 – 30% afslátt af gólfefnum í verslun 
sinni að Ármúla 8.

Smith og Norland býður upp á 20% afslátt af heimilistækjum 
og öðrum vörum í verslun sinni að Nóatúni 4.

Afsláttarkjör í boði

VINDAKÓR 2-8
203 KÓPAVOGUR

AÐEINS 
4 ÍBÚÐIR 

AÐEINS 
5 ÍBÚÐIR 
EFTIR

BÓKIÐ SKOÐUN



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

Sunnubraut 36  Kópavogur
OPIÐ HÚS  MÁNUD. 1.2.KL.17-17:30

Sunnubraut 36, Kópavogi: Ca. 218 
fm. arkitektsteiknað einbýlishús á 
frábærum stað við Sunnubraut í 
Kópavogi. Húsið er með upprunale-
gum innréttingum. Fallegur skjólsæll 
garður er við húsið, húsinu fylgir 
garðskáli og tvær verandir. Innbyg-
gður bílskúr er á jarðhæð. Arkitekt 
Hannes Kr. Davíðsson. Verð 64,9 
millj. OPIÐ HÚS MÁNUD. 1.2  
KL. 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN. 

Bjarkarás, Garðabæ
STÓRGLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ 

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
einstaklega vandaða eign: Glæsileg 
120 fm 3ja herbergja neðri sérhæð 
með sérinngangi og sólpalli. Gott 
innra skipulag með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Allar 
innréttar eru sérsmíðaðar og einstak-
lega vandaðar Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar. Mikil lofthæð. Sjón er 
sögu ríkari. 

Verð 49,9 millj.

Vallargerði, Kópavogur 
PARHÚS 

Vallargerði, Kópavogi: Mikið 
endurnýjað 158,8 fm parhús á 
tveimur hæðum í rótgrónu hverfi. 
Sérinngangur og sér lóð. Suðursvalir. 
Nýleg, glæsileg eldhúsinnrétting og 
tæki, nýlegt baðherbergi. Fjögur svef-
nherbergi. Parket og flísar á gólfum. 
Verð 49 millj. 

Bókið skoðun.

Holtagerði , Kópavogur
HÆÐ OG RIS M. BÍLSK

Holtagerði 4,  Kóp.  Ca. 168 fm. efri 
hæð og og ris ásamt 43 fm. bílskúr 
á góðum stað í Kópavogi. Hæðin og 
risið bjóða upp á mikla möguleika í 
nýtingu  Forkaupsréttur að kjallara. 
Bílskúrinn er stór og getur hentað vel 
sem vinnuaðstaða. Samtals er eignin 
rúmir 210 fm. Verð 44,8 millj.

Lækjasmái Kópavogi
HÆÐ OG RIS MEÐ BÍLSKYLI

255,2 fm, efri hæð og ris, ásamt stæði 
í bílskýli. Íbúðin er skráð 228,8 fm 
og stæði í bílskýli 26,4 fm. Stofa með 
útgengi á suðursvalir.Þrjú svefnher-
bergi, eign með mikla möguleika.  
Verð 45 millj. 

Íbúðin er laus starx. Lyklar á skrif-
stofu. Bókið skoðun hjá löggiltum 
fasteignasölum Foldar.  

Suðurmýri, Einbýli
SELTJARNARNESI

188 fm gott einbýli með aukaíbúð 
við Suðurmýri á Seltjarnarnesi. Eign-
inni fylgir bílskúr. Aðalhluti hússins 
skiptist í þrjú svefnherbergi, stofu, 
eldhús, bað og þvottahús, gengt er út 
á suðursvalir frá stofu. Á neðri hæð 
er ágæt tveggja herbergja íbúð og 
einnig er möguleiki að nýta bílskúr 
sem stúdíóíbúð.  
Verð 75 millj.

Kaldakinn 16, Hafnarfj. einbýli m/aukaíbúð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.2.KL.17-17:30

Kaldakinn 16, Hafnarfirði: Ca.175 fm. 
fallegt steinhús á góðum stað í Haf-
narfirði. Fjögur svefnherbergi, eldhús, 
baðherb. og stofa á hæðinni. Niðri 
er endurnýjuð 2ja herbergja íbúð 
með sérinngangi. Einnig er hægt að 
hafa opið milli hæða. Skipti möguleg. 
Verð 49,9 millj. 

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 2.2.  
KL. 17-17:30,  
VERIÐ VELKOMIN.

Krummahólar
5 HERBERGJA

Mjög góð og mikið endurnýjuð 120,4 
fm fimm herbergja íbúð á þriðju hæð 
í lyftublokk. Parket og flísar á gólfum. 
Yfirbyggðar svalir. Góð aðkoma, næg 
bílastæði. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus og lyklar á skrifstofu.  
Verð 29,9 millj. 

Bókið skoðun hjá löggiltum fasteig-
nasölum Foldar

Ljósheimar, lyftublokk 
4RA HERB. ÍBÚÐ

109,2 fm björt og falleg íbúð á 3. 
hæð í mikið endurnýaðri lyftublokk 
á frábærum stað í námunda við 
Laugardalinn. Íbúðin sem hefur 
verið talsvert endurnýjuð selst með 
leigusamningi til 1.6. 2017.  
Verð 34,9 millj. 

Bókið skoðun há löggiltum fasteig-
nasölum Foldar

EIGN VIKUNNAR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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.

 

Byggingarlóðir til sölu

Um er að ræða u.þ.b. 3.500 fm 
byggingarlóð við Kringluna 7.
Samþykkt byggingarmagn á 
lóðinni er 3.600 fm verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði auk 2.135 fm 
bílakjallara. 
Óskað er eftir tilboðum í lóðina.

50.000 fm byggingarland sem er ætlað 
undir íbúðar- og atvinnuhúsnæði.
Einstök staðsetning miðsvæðis á 
Höfuðborgarsvæðinu. Stutt í alla þjónustu 
og góðar umferðaræðar liggja að svæðinu.

BYGGINGARLÓÐ VIÐ KRINGLUNA

LAND Í HNOÐRAHOLTI GARÐABÆ

Tilboðsfrestur á báðum lóðum 
er til kl. 16:00 þann 4. febrúar 

Nánari upplýsingar  
og gögn afhenda:

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
löggiltur fasteignasali
Sími 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is 



Guðjón  
Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR  

ÖLLUM GERÐUM  

EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA

Glæsilegar 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 innréttingar 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   

Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.

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

LANGALÍNA 28-32VINDAKÓR

LUNDUR 17 - 23

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í GarðabæFallegar íbúðir við Vindakór í Kópavogi

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

17. JÚNÍTORG 5
• 210 GBÆ.  
• Mjög falleg 2ja herb. íbúð.  
• Álklætt hús.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Góð gólfefni. 
• Verð 29,9 millj. 

VÆTTABORGIR 132
• 112  RVK.   
• Einbýlishús.  
• Sérlega vandað og gott hús.  
• Nýlegt baðherbergi. 
• Glæsileg eldhúsinnrétting.  
• Fallegt hús. Góður garður. 

HAMRATÚN 2
• 270 MOS.  Einbýli.   
• Gott einbýlishús á tveimur hæðum.  
• Stór garður. 
• Timburverönd.  
• Heitur pottur.  
• 82 fm bílskúr. 
• Verð 49,5 millj. 

VÍFILSGATA 6
• 105 RVK.   
• Ósamþykkt einstaklingsíbúð.  
• Ný standsett. 

FURUGRUND 74
• 200 KÓP.  
• Góð 3ja. herb. auk aukaherbergis sem er í 
  útleigu.
• Snyrtileg íbúð.  
• Góður staður. 
• Verð 29,9 millj. 
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30. 

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

BLIKAÁS
• 221 HFJ.   
• 120 fm. 4ra herb. með sérinngangi.  
• Góð íbúð. 
• Álklætt hús.  
• Verð 36,5 millj. 

URRIÐAKVÍSL 13
• 110  Rvk.  
• Einbýlishús.  
• Fallegt og gott hús.  
• Góð staðsetning.  
• Verð: 72.2 millj   

ÖRVASALIR
• 201  Kóp. 200 fm  
• Einbýli á einni hæð.  
• Vel skipulagt hús. 
• Innbyggður bílskúr.  
• Góð staðsetning. 
• Afhent rúmlega tilbúið til innréttinga. 

NÝHÖFN
• 210 Gbæ.  
• 161 fm.  
• Glæsileg 4ra. herb. 
• Bílskúr.  
• Mikið útsýni.  
• Vandaðar innréttingar.  
• Verð 63.9 millj.
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SJÁVARÚTSÝNI

OPIÐ HÚS



Sími: 54 60 6009 • Ármúla 8, 108 Reykjavík
www.kaupstadur.com • www.kaupstadur.net

Við gerum ekki kröfu um  
að vera besta fasteignasalan  
en við viljum vera næst besta.

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Við seljum fasteignir!
Ef þú vilt selja fasteign hafðu samband við okkur.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI
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um

KAPASKJÓLSVEGUR – LAUS FLJÓTLEGA
Stórglæsileg 2ja herbergja 58,8 fm á
3ju hæð. Íbúðin hefur verið endurnýj-
uð á mjög smekklegan og vandaðan
hátt. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 21,0 millj.

ARNARSMÁRI –BÍLSKÚR – ÚTSÝNI
Höfum í einkasölu mjög fallega, bjarta
og velskipulagða endaíbúð í þessu
velstaðsetta húsi. Eignin er samtals
132 fm, þ.e. íbúð 104 fm og bílskúr 28
fm Íbúðin skiptist í stofu, 3 herbergi,
eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi
og hol. Hægt að stækka stofuna um
eitt herbergi ef vill. Mikið og fallegt
útsýni. Góðar svalir. Mjög gott að-
gengi er að íbúðinni. Rúmgóður,
breiður bílskúr. Verð 34,5 millj. 

SELVOGSGRUNN – SÉRHÆÐ
Höfum í einkasölu efstu hæðina í
þessu glæsilega þríbýlishúsi. Íbúð-
inni fylgir bílskúr og sólstofa, sam-
tals 166,2 fm Íbúðin skiptist í stofur,
3 svefnherbergi og baðherbergi á
sérgangi, eldhús og innaf því þvotta-
herbergi og búr. Húsið er allt klætt
utan.Eign í mjög góðu ástandi.
Frábær staðsetning.

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

REYÐARKVÍSL 16 

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00  Opið hús á morgun, þriðjudag frá kl. 17.30 til 18.00 

Til sölu 3ja herbergja 101 
fm. íbúð á 7. hæð ásamt 
22 fm. sér stæði (bílskúr) 
í bílageymslu í góðu 
fjölbýlishúsi fyrir 60 ára 
og eldri. 

Mjög falleg og mikið  
endurnýjuð íbúð. 

Suður svalir. 

Verð: Tilboð

OPIÐ HÚS

SKÚLAGATA 40, ÍBÚÐ 701

Skólavörðustígur 8 – 101 Reykjavík Spóahólar 12 – 111 Reykjavík Heiðvangur 74 – 220 Hafnafjörður Safamýri – 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁN. 01.02.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00. 
Vel staðsett, björt og glæsileg, 168.2 fm, 4-5 herbergja 
íbúð á tveimur hæðum á 3-4 hæð í nýlegu húsi. Tvennar 
suðursvalir og mikið útsýni. Íbúðin var innréttuð upphaflega 
árið 1998 með fallegum innréttingum. Sér geymsla íbúðar 
er við hliðina á útihurð á palli. 6 íbúða stigagangur sem er 
snyrtilegur. Á 2.hæð þar sem gengið er inn í stigaganginn 
er sameiginleg hjóla- og vagnageymsla.  V – 79.5 millj.,

OPIÐ HÚS MÁN. 01.02.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00. 
Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Komið er inn í 
hol íbúðarinnar. Eldhús í beinu framhaldi með flísum á gólfi 
og hvítri innréttingu að eldri gerð, tengi fyrir þvottavél í 
eldhúsi. Parket á stofu og vestur svalir. Baðh. með baðkari, 
innréttingu og flísum á gólfi. Þrjú góð svefnh. með skápum 
eru í íbúðinni. Eigninni fylgir bílskúr, sameiginleg hjólag-
eymsla í kjallara og sér geymsla íbúðar. V – 29,8 millj.

OPIÐ HÚS MIÐ. 03.02.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00. 
Sérlega sjarmerandi 311,6 fm einbýli á tveimur hæðum 
á kyrrlátum stað í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu, 
6 svefnherbergi, 3 stofur, sólstofu, gang, 1 snyrting, 2 
baðherbergi, geymslu og 41 fm bílskúr. Glæsileg eign á 
skjólgóðum stað. Stutt í verslanir, þjónustu, leikvelli, skóla. 
Einnig stutt í falleg útivistarsvæði. V – 63,9 millj.

Safamýri 83. vel skipulögð sérhæð alls 172 fm þar af 29,3 
fm bílskúr í góðu húsi á vinsælum stað. Björt stofa, 3 svefn-
herbergi, 3 baðherbergi. Eigninni fylgir bílskúr, þvottahús og 
sér geymsla í sameigninni. Íbúðin hefur fengið gott viðhald. 
V – 56,9 millj.
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Ertu í söluhugleiðingum?
Fagleg þjónusta • Frítt söluverðmat.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

Hulda Einarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali 

s. 899-5224 
hulda@brufast.is

Magni Ómarsson  
Löggiltur fasteignasali 

865 6937
magni@brufast.is

Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 9. febrúar kl. 16:00
Úthlutun 10. febrúar kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, bruna-    
trygging, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í í viðhalds-
sjóð.  Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði.  
Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta vegna kaupa á 
búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati. Hægt er að velja verðtryggt 
eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum vöxtum. Hámarks 
lánstími 8 ár. Vextir eru í dag 4,30% og 7,45%.

Kristnibraut 65   íbúð 403
113 Reykjavík
4. herb. 110,8 m2
Afhending: mars/apríl 2016
Búseturéttur hámark: 4.380.301,-
Búsetugjald:  187.644,- 
Mögulegt lán: 1.200.000,-

Ísleifsgata í Reynisvatnsás - 18 raðhús  í byggingu

Trönuhjalli 17   íbúð 102
200 Kópavogur
3. herb. 82,4 m2
Afhending: mars/apríl 2016
Búseturéttur hámark: 4.275.000,-
Búsetugjald:  151.650,- 
Mögulegt lán: 1.800.000,-
ATH: Nýuppgerð íbúð



Bakkastaðir Rvk. - Efri hæð m. bílskúr. 

Falleg 4ra herb. 101 fm íbúð á 2. hæð/efri hæð í tveggja hæða húsi, 
ásamt 29,2 fm sérstæðum bílskúr, alls skráð 130,2 fm. skv. Þjóðskrá. 
Íbúðin er með sér inngangi. Þvottahús innan íbúðar. Tvennar svalir.   
Verð kr. 39,6 millj. 
Upplýsingar veitir Runólfur viðsk.fr. lögg.fast á Höfða s. 892 7798. 
runolfur@hofdi.is

Furuás, Hafnarfirði - Einbýli í byggingu. 

Einbýlishús 255,7 fm. á tveimur hæðum með innbyggðum 38,7 fm. 
bílskúr alls skráð 294,4 fm.  Húsið er staðsett á frábærum útsýnisstað 
í Áslandhverfinu í Hafnarfirði. Húsið er staðsteypt og afhendist í dag 
fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð en að innan er húsið tilbúið til inn-
réttinga. Mögulegt að gera sér íbúð á neðri hæð. Verð: Tilboð.  
Uppl. Brynjar á Höfða s. 698-6919 brynjar@hofdi.is

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

Bæjarlind, Kópavogi  

Til sölu eða leigu vel staðsett 200 fm. verslunar og þjónustuhúsnæði 
á frábærum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Stórir gluggar og gott 
aðgengi. 
Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega.Verð: kr. 42 millj. 
Upplýsingar veitir Ásmundur  lögg.fast á Höfða S- 895 3000.- 

Fjöbýli

110.8 fm 
34.900.000 KR.

KRISTNIBRAUT 101 113 REYKJAVÍK
Fjölbýli

114.1 fm 
4 herb4 herb

35.900.000 KR.

ÁLFHEIMAR 32 104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS  MIÐ. 3. FEB. KL. 17.30 - 18.00

Mikið endurnýjuð 4 herbergja íbúð á annarri hæð.
Nýlega múrviðgert, málað og þakið lagfært.
Frábær staðsetning.                                                       

Björt og stílhrein 4 herbergja endaíbúð á efstu hæð.
Lyfta, fallegt útsýni, sérinngangur og stæði undir húsi.

Fjölbýli

105.3 fm 
3 herb

35.900.000 KR. 782 9282
oddur@fr.is 

GRANDAVEGUR 41 107 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁN. 1. FEB. KL. 17.30 - 18.00

Falleg þriggja herb. íbúð m/bílskúr. Skipt um þak 2015,
húsið málað 2014 og gluggar málaðir 2012.
Flott eign á góðum stað.                                             

www.fr.is477 7777

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi
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T

VE
RÐ
M
AT

 fr@fr.is

Fjölbýli

94.7 fm 
31.900.000 KR. 844 1421

salvor@fr.is

GAUTAVÍK 27 112 REYKJAVÍK
Falleg og björt 94,7 fm íbúð með sérinngangi og palli.

Viðhaldslítið fjölbýli á góðum stað í Grafarvogi.
Þvottahús innan íbúðar.                                                      

3 herb

782 9282
oddur@fr.is

782 9282
oddur@fr.is 

OPIÐ HÚS  ÞRI. 2. FEB. KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS  ÞRI. 2. FEB. KL. 17.30 - 18.00
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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

Reynir Þorsteinsson.
Lögg.fasteigna,fyrirtækja 
og skipasali.

Fasteignasala 
Reykjaness auglýsir í 
einkasölu, Suðurvelli 
7 og 9 í Reykjanesbæ. 
Um er að ræða tvö, 204 
m² timburhús, með um 
125 m² steyptri tengib-
yggingu á milli þerra, 
þar er m.a. lítil inni- 
sundlaug. Lengst af hefur fasteignin hýst stafssemi Þroskahjálpar á Suðurnesjum 
og skjólstæðinga þeirra. 
Staðsetning eignahlutanna er kjörin fyrir t.d. gistiheimili eða aðra starfssemi 
tengda ferðamannaiðnaði og er lóðin undir húsunum mjög stór.  
Athugið að flugstöðin er ekki í nema tveggja kílómetra fjarlægð. 
Bílastæði framanvert eru malbikuð og eru timburhlutarnir undir kraftsperrum 
þannig að lítið mál er að endurskipuleggja allt innviði eignarhlutanna.  
Kjörið tækifæri fyrir þá sem hug hafa á rekstri gistihúss.
Ásett verð Kr. 60.000.000  

Nánari uppl.er að hafa á skrifstofu okkar í síma: 533-4455/863-7313,  
á fasteignir.is eða www.netver.is

GISTIHÚS Í REYKJANESBÆ? - Suðurvellir 7-9 

Hafi ð samband við Anders Ingemann Jensen í síma +45 4020 3238 og spjallið um óskir ykkar og væntingar. 
Það mun vera möguleiki á að fá einkafund með EBK um byggingaráætlun, annað hvort 9. eða 10. febrúar. 
Fundurinn verður haldinn á Hótel Reykjavík Centrum, Aðalstræti 16, 101 Reykjavík. Nauðsynlegt er að panta 
fundartíma gegnum netfangið aj@ebk.dk, í síma +45 4020 3238 eða á vefnum ebk-hus.is. Anders talar dönsku 
og ensku.
 

EBK HUSE A/S hefur meira en 40 ára reynslu í uppsetningu á sumarhúsum, þar sem 
dönsk hönnun og gæði eru í fyrrirúmi. EBK hús eru meðal hinna leiðandi á markaðinum 
með 4 deildum í Danmörku, 3 í Þýskalandi, 1 í Noregi og 1 í Svíþjóð. Við höfum líka 
margra ára reynslu í að byggja á Íslandi, í Þýskalandi, Færeyjum, Svíþjóð og Noregi.

Við bjóðum danska hönnun til byggingar og innréttingar
- við höfum nú þegar byggt 70 hús á Íslandi.

EBK HUSE A/S, Skovsøvej 15, DK-4200 Slagelse
Anders Ingemann Jensen, Sími +45 4020 3238, Netfang: aj@ebk.dk
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 Hefur þú hug á að byggja nýtt sumarhús?

WWW.EBK-HUS.IS

DÖNSK HÖNNUN 
OG ARKITEKTÚR

               



BÍLAR &
FARARTÆKI

RENAULT TRAFIC VAN LANGUR. 
Árg.2006, ekinn aðeins 81.þús km, 
dísel, ný tímareim,nýtt í bremsum, 6 
gírar,er á staðnum. Verð 1.590.000. 
Rnr.127549. S:562-1717.

NÝR BÍLL
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF.
Árgerð 2016, bensín, 5 gírar,eigum 
nokkra svona bíla á staðnum. Okkar 
verð 3.990.000. Rnr.127267. S:562-
1717.

NÝR BÍLL
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD. 
Árgerð 2016, bensín, sjálfskiptur, 
eigum nokkra svona bíla á staðnum. 
Okkar verð 3.990.000. Rnr.127357. 
S:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2003, 
ekinn 186 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
690.000. Rnr.301896. Á staðnum.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2011, ekinn 
134 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.860.000. Rnr.301987. Á staðnum.

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2008, 
ekinn 132 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.302098. 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

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.690.000. Rnr.991585.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2015, 
ekinn 34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.290015. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ CLA 220 CDI. 
Árgerð 2014, ekinn 17 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.270064.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

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

 Varahlutir

 Viðgerðir

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

 Bílaleiga

tiL söLU LÍtiL eN öRt 
VaxaNdi BÍLaLeiga

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki. 
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott 
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í 
S: 776-6001

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

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is



ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 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

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

HúsasMíðaMeistari
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.is

| sMÁauglÝsingar | MÁnuDagur  1. febrúar 2016 7

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í s: 
8966614

Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum. S.6269899/6269099 
rhsmidar@internet.is

 nudd

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

 spádómar

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

sPÁsíMi 908 6116

Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s. 
823 6393 Sirrý.

 rafvirkjun

raflagnir, DyrasíMar. s. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

staðgreiðuM og lÁnuM 
út Á: gull, DeManta, 

vönDuð úr og MÁlverk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

 Hljóðfæri

nÝ HeiMasíða !
Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Pokar og ólar. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 sjónvarp

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

 til bygginga

Harðviður til 
HúsaBygginga. sJÁ 

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

HEILSA

 nudd

tantra nuDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 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

 Húsnæði í boði

til leigu 160 fM 
iðnaðar eða 

verslunarBil Með 
innkeyrsluHurð í 

auðBrekku 4, kÓPavogi
Einnig 3 rúmgóðar skrifstofur 

með kaffiaðstöðu.
Upplýsingar í sima 661-7000

Gott herbergi í 105 til leigu. Stúdíó, 
101. S. 8600360

 geymsluhúsnæði

fyrsti MÁnuður frír 
 www.geyMslaeitt.is

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

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

ATVINNA

 atvinna í boði

verkaMenn Óskast
Sérverk ehf vantar tvo verkamenn 

í almenna byggingavinnu strax. 

Umsóknir sendist á serverk@
serverk.is

 atvinna óskast

vantar þig sMiði, 
Múrara, MÁlara eða 
JÁrnaBinDingaMenn?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800



Innilegar þakkir færum við  
þeim öllum, sem sýndu okkur

samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru

Pálínu Oddsdóttur
fv. skrifstofustjóra Sjónvarpsins, 
Unnarbraut 28a, Seltjarnarnesi.

Oddrún Kristjánsdóttir Leifur Magnússon
Kristján Leifsson Fanney Ída Júlíusdóttir
Magnús Leifsson Melkorka S. Magnúsdóttir
og barnabarnabörn.

„Þetta er virðulegur aldur, ég óttast að 
vakna mjög miðaldra, þannig að ég hef 
smá áhyggjur af þessu. Ég ætla að gera 
mitt besta til að koma í veg fyrir það að 
fara á einhvern blús yfir því,“ segir Katrín 
Jakobsdóttir, formaður Vinstrihreyfing
arinnar – græns framboðs, en hún fagnar 
í dag fertugsafmæli sínu.

Katrín hélt upp á afmælið um helgina 
með vinum og ættmönnum. Hún segir 
draumapartíið vera að allir skemmti sér. 
„Þetta á fyrst og fremst að vera skemmti
legt. Dagsins önn er alltaf svo mikil að 
maður gerir ekki nóg af því að gleðjast 
og leyfa sér að fíflast. Ég vona bara að 
allir leyfi sér að fíflast svolítið,“ segir 
hún.

Katrín segir að sér finnist alltaf gaman 
að eiga afmæli. „Mér finnst leiðinlegt ef 

ég geri ekkert úr afmælisdeginum, það 
hafa komið þannig dagar að maður 
hefur ekki haft tíma og það er alltaf smá 
leiðinlegt.“

Katrín segist nýta dagana til að horfa 
fram á veginn og líta um öxl, setja sér ný 
markmið og hugsa eitthvað nýtt. „Mark
miðin koma alltaf yfir mig á afmælisdeg

inum. Mér finnst mikilvægt til að fá ekki 
áfall yfir að vera fertug, því mér skilst að 
þetta sé stundum erfitt afmæli, að setja 
sér einhver ný markmið, og ekki síst 
skemmtileg markmið.“ 

Eitt eftirminnilegasta afmæli Katrínar 
segir hún vera sjö ára afmælið sitt. „Ég 
setti niður á óskalista eins og maður 
gerir gjarnan þegar maður er barn. Ég 
átti ömmu sem var mjög kraftmikil 
kona og á þessu afmæli gaf hún mér allt 
á óskalistanum. Hann var kannski ekki 
mjög langur, en ég man mjög vel eftir 
því að ég hef aldrei fengið jafn margar 
afmælisgjafir og þá. Það verður aldrei 
toppað!“ segir Katrín og hlær. „En svo er 
þetta bara spurning um að fagna afmæl
inu með sínum nánustu,“ segir Katrín 
Jakobsdóttir. saeunn@frettabladid.is

Sérlega eftirminnilegur 
sjö ára afmælisdagur
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, fagnar fertugs
afmæli sínu í dag. Hún segist nýta afmælisdagana til að setja sér ný markmið.

Áfengisbann sem staðið hafði frá 1. 
janúar 1915 var fellt úr gildi á Íslandi 
1. febrúar 1935. Bannið tók til þess að 
framleiða og selja áfenga drykki. Inn
flutningur léttra vína var þó heimil
aður frá 1922.

Bjórinn, sem hafði verið leyfður fyrir 
1915, var þó ekki leyfður aftur á Íslandi 
fyrr en rúmum sextíu árum seinna, 
þann 1. mars 1989.

Þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin 
um áfengisbann bæði 1908 og 1933. 
Meðan áfengisbannið var enn í gildi 
voru áfengisauglýsingar bannaðar á 
Íslandi frá árinu 1928, það bann hefur 
haldist síðan.

Þ Etta  g E r ð I st :  1 .  f E B rúa r  1 9 3 5

Áfengisbann fellt úr gildi á Íslandi

Ég setti niður á óska-
lista eins og maður gerir 

gjarnan þegar maður er barn. Ég 
átti ömmu sem var mjög kraft-
mikil kona og á þessu afmæli gaf 
hún mér allt á óskalistanum …
Það verður aldrei toppað.

Katrín Jakobsdóttir segist ætla að gera sitt besta til að koma í veg fyrir blús vegna fertugsafmælisins. Fréttablaðið/GVa

allt áfengi var bannað milli 1915 og 1935. Fréttablaðið/GVa

1946 Norðmaðurinn Trygve Lie er kjörinn fyrsti aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna.
1948 Ríkisútvarpið hefur stuttbylgjusendingar fyrir Íslendinga
erlendis.
1973 Viðlagasjóður er stofnaður til að bæta tjón eftir eldgosið  
í Vestmannaeyjum.
1977 Síðasta mjólkurbúðin í Reykjavík er lögð niður.
2003 Þórólfur Árnason tekur við sem borgarstjóri Reykjavíkur.
2009 Ríkisstjórn undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur tekur við 
völdum.

Merkisatburðir

Þórólfur Árnason tók við sem borgarstjóri Reykjavíkur á þessum degi 
árið 2003. Fréttablaðið/GVa

Listfræðafélag Íslands efnir til hádegisfyrir
lestra um Listvinafélagið og efni tengd 
því í lestrarsal safnahússins við Hverf
isgötu, fyrsta miðvikudag í hverjum 
mánuði vorið 2016, frá og með 3. 
febrúar, en þá eru liðin hundrað ár 
frá því að félagið var stofnað. fyrir
lesarar eru félagsmenn Listfræða
félags Íslands og eru allir velkomnir.

fyrsti fyrirlesturinn verður haldinn 
miðvikudaginn 3. febrúar klukkan 12 í 
safnahúsinu við Hverfisgötu en þá mun Júlíana gottskálksdóttir 
listfræðingur greina frá stofnun Listvinafélags Íslands og starfi 
þess og hlutverki sem vettvangi fyrir myndlist á Íslandi á starfs
tíma sínum 19161932. Myndir frá fyrstu sýningu Listvinafélags
ins árið 1919 verða birtar með fyrirlestrinum.

Listvinafélagið lognaðist út af árið 1932 en á starfstíma sínum 
var það öflugur félagsskapur sem átti mikilvægan þátt í að auka 
þekkingu og áhuga á myndlist hér á landi og gera myndlist 
aðgengilega almenningi. Það er því vel við hæfi að minnast 100 
ára afmælis félagsins með fyrirlestraröð þar sem fjallað er um 
íslenska myndlist í húsi sem hýsir sýninguna sjónarhorn, sem 
veitir innsýn í íslenskan myndheim fyrr og nú.

Listfræðafélag Íslands, sem stendur á bak við fyrirlestrana, var 
formlega stofnað í maí árið 2009 af hópi listfræðinga, sýningar
stjóra og annarra fagaðila á sviði listfræða á Íslandi. félagsmenn 
eru um sextíu. – sg

Hádegisfyrirlestraröð 
um Listvinafélagið
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Verið velkomin!

Armani, Michael Kors, Skagen,
Jacob Jensen, DKNY, Diesel, Adidas,
Fossil, Casio, Delma og Maurice Lacroix

50–70% afsláttur 

50–70% afsláttur af völdum úrum

50% afsláttur af völdu skarti 

28. jan–2. feb. 
  Tilboðsdagar



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1
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LÁRÉTT
2. ládeyða
6. í röð
8. sprunga
9. frjó
11. til
12. skermur
14. vökva
16. bókstafur
17. skaði
18. kæla
20. núna
21. áætlun

LÓÐRÉTT
1. stagl
3. einnig
4. fúslega
5. hvíld
7. áll
10. stansa
13. stefna
15. gjósa
16. blaður
19. samtök

LÁRÉTT: 2. logn, 6. aá, 8. gjá, 9. fræ, 11. að, 12. skjár, 
14. vatns, 16. pí, 17. tap, 18. ísa, 20. nú, 21. plan.
LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. og, 4. gjarnan, 5. náð, 7. árkvísl, 
10. æja, 13. átt, 15. spúa, 16. píp, 19. aa.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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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.

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Mánudagur

Norðaustanhvassviðri eða -stormur og víða snjókoma eða él í dag,  
en úrkomulítið sunnan- og vestanlands og dregur úr frosti í bili.

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 7 9 6 8 3 2 1 4

1 2 6 7 9 4 3 5 8

8 3 4 5 1 2 6 7 9

9 4 5 8 2 7 1 3 6

2 1 7 3 4 6 8 9 5

3 6 8 9 5 1 4 2 7

6 8 2 1 7 9 5 4 3

4 9 3 2 6 5 7 8 1

7 5 1 4 3 8 9 6 2

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

Miðasala á 
Miði.is

SÝNINGAR
4. feb. kl. 20:30 - FRUMSÝNING - UPPSELT
7. feb. kl. 20:30 - Umræður eftir sýningu
14. feb. kl. 20:30
18. feb. kl. 20:30

FRUMSÝNING 4. FEBRÚAR

Sokkabandið kynnir

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

O L D  B E S S A S T A Ð I R

Jaaahá! Aldeilis 
veisla!

Hjálpi mér 
allir 

heilagir...
hvað 

næst?!

En ekki 
hvað...

    Elskan mín, þú manst svo að gleyma 
ekki að senda inn ferilskrána þína og 

fylla út þar til gerð eyðublöð uppá 
sumarvinnuna, ha? Verður að muna 

það, ekki viltu enda aftur í unglinga-
vinnunni, er það? 

                 blablablablablabla

blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala

blablablablablabla

blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala
blablablablablablablablablabala

                      blablablabla
         blabla

Ertu ekki að 
skrifa þetta 

niður?
Haltu 
kjafti.

Vá, þetta er sko 
stormur!!

Já... allur garðurinn 
er eins og ein stór 

og subbuleg svínastía.

Mér hefur aldrei 
leiðst eins ógeðslega 
mikið á öllum mínum 

sjö árum.

Þetta er það besta 
sem ég hef upplifað! 

hvílíkur tími til að 
vera á lífi!!

Michael Adams (2.744) missti af magnaðri 
vinningsleið gegn Anish Giri (2.798) á Tata Steel-
mótinu í Wijk aan Zee.
Hvítur á leik
23. Hd1!! Dxc5 25. Hd8+ Kg7 26. Bh6+! Kf6 27. 
Be3!! Þennan snilldarleik yfirsást þeim báðum. 
27...Dxc4 er svarað með 28. Dxh7 og svartur 
er algjörlega varnarlaus. Adams lék 23. Be3 og 
skákinni lauk um síðir með jafntefli.
www.skak.is: Carlsen sigurvegari mótsins.
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HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

A Blast    18:00 22:15 
Njósnir, Lygar og fjölskyldubönd    18:00 
45 years    18:00 
Youth    20:00 
Joy    20:00 
Marguerite    20:00 
A Perfect Day    22:15 
Rams / Hrútar    22:15 

 

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Fleiri myndir í sýningu á emidi.is

- MBL - USA TODAY- BÍÓVEFURINN

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR

-T.V., BIOVEFURINN -S.G.S., MBL

THE BOY 8, 10:10
THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50
NONNI NORÐURSINS 5:50 ÍSL.TAL

THE HATEFUL EIGHT 10:30
SISTERS 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 10:20
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:50
DADDY’S HOME  KL. 8
STAR WARS 3D   KL. 5:15

DIRTY GRANDPA  KL. 5:50 - 8 - 10:20
DIRTY GRANDPA VIP  KL. 8 - 10:20
CREED   KL. 5:15 - 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
DADDY’S HOME  KL. 8 - 10:20
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D    KL. 5:15 - 8 - 10:45
STAR WARS 2D   KL. 7
STAR WARS 2D VIP  KL. 5:15
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5

DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:10
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:40
STAR WARS 2D   KL. 5:10 - 10:10

DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 10:10
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
THE BIG SHORT   KL. 8 - 10:45
DADDY’S HOME  KL. 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:15
CREED   KL. 10:15
DADDY’S HOME  KL. 8

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

óskarstilnefningar5
Yfir 80.000 manns

Þökkum frábærar viðtökur

Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stallone
óskarstilnefning

ee

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna


THE NEW YORKER


TIME

Sý d ð í l k t liSý d ð í l k t li

Frábær grínmynd frá þeim sömu 
og færðu okkur BORAT

Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

óskarstilnefningar


NEW YORK TIMES

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

1. febrúar 2016
Afþreying
Hvað?  Tangó Mílonga Tangóævintýra
félagsins
Hvenær?  kl. 20  – 23
Hvar?  Sólon Bistro.

Hvað?  Grín á Gauknum
Hvenær?  19.00
Hvar?  Gaukurinn
Opinn míkrófónn á Gauknum, grín 
og glens á ensku.

Hvað?  Prjónakaffi
Hvenær?  13.00
Hvar?  Borgarbókasafnið/ Menningar
hús Árbæ
Vikulegt mánudags prjónakaffi í 
dag, heitt er á könnunni og allir 
hjartanlega velkomnir. Fyrir áhuga-
sama er best að hafa samband við 
afgreiðslu safnsins um frekari upp-
lýsingar.

Hvað?  Workshop í Movement Im
provement
Hvenær?  17.30
Hvar?  Plié, í Smáralind
Í dag býður Plié áhugasömum upp 
á ókeypis þátttöku í Movement 
Improvement, þar sem farið er yfir 
hugmyndafræðina á bak við nám-
skeiðin og þátttakendum býðst að 
prófa æfingar undir leiðsögn. Allir 
hjartanlega velkomnir.

Fyrirlestrar og erindi
Hvað?  Heimspeki Michels Houelle
becq

Hvenær?  12.00 
Hvar?  Árnagarður, Stofu 311
Leonidas Donskis, prófessor við 
Vytautas Magnus-háskólann í 
Kaunas í Litháen, flytur fyrirlestur 
á vegum Heimspekistofnunar um 
heimspeki franska rithöfundarins 
Michels Houellebecq.

Hvað?  Kynning á námi í BNA og Kanada
Hvenær?  18.00
Hvar?  Sólon
Í dag býður Kilroy áhugasömum 
upp á kynningu á námi í Banda-
ríkjunum og Kanada. Ertu til þess 
fengnir fulltrúar frá University of 
California San Marcos, Michigan 

State University og Hawaii Pacific, 
sem halda kynningu á sínum skóla. 
Að loknum kynningum verða full-
trúarnir svo til viðtals, ásamt 
námsráðgjafa Kilroy. Allir vel-
komnir.

Listir
Hvað?  Ofar mann
legum hvötum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, 
Óðinsgötu 2.
Ofar mann-
legum hvötum 
eru samkomur 
sem tileinkaðar 
eru hinum heilaga 
villimanni, og hefur 
hópur listamanna 

tekið sig saman og sýnir verk sín 
þar. Sjón er sögu ríkari. Allir vel-
komnir.

Hvað?  Artý Hour
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Listamenn að vinnu í Tjarnarbíói 
segja gestum frá verkum sínum, og 
verður Kjalnesingasaga eftir Stopp-
leikhópinn kynnt, Gríma Kristjáns-
dóttir segir frá nýjum einleik, Juli-
ette Louste útskýrir Soundpainting 
dúett með Tura Gómez Coll, og 
leikhópurinn Þurfandi fjallar um 
Gripahúsið. Að loknum kynningum 
verður hægt að spjalla við lista-
mennina. Aðgangur er ókeypis og 
allir velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Samfélagslega ábyrgt Blúskvöld
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rósenberg
Blús til styrktar verkefninu Frú 
Ragnheiður, sem er verkefni sem 
byggir á skaðaminnkun og hefur 
þann tilgang að ná til jaðarsettra 
hópa í samfélaginu, svo sem 
heimilislausra einstaklinga og 
fólks með vímuefnavanda, með 
það að leiðarljósi að bjóða þeim 
skaðaminnkandi þjónustu og 
almenna heilsuvernd. Allt án nokk-
urra kvaða eða fordóma. Ætla þeir 
Sigurður Sigurðsson, söngvari og 
munnhörpuspilari, Jón Ólafsson, 
söngvari og bassaleikari, Halldór 
Bragason, söngvari og gítarleikari, 
Tryggvi Hubner gítarleikari og Birgir 
Baldursson trommuleikari að láta 
til sín taka.

Hvað?  Mánudags djass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustinni
Mánudags djasskvöldin hafa fest sig 
í sessi og verður þessi mánudagur 
ekki frábrugðinn. Góður djass á 
Húrra. Aðgangur ókeypis.

Listamenn kynna verkefni sín fyrir áhugasömum gestum í Tjarnarbíó í kvöld. FréTTabLaðið/PjeTur

Prjónakaffi í 
Menningarhús-

inu Árbæ í dag. 
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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
LANDNEMARNIR
Kristján Már Unnarsson heimsækir heimaslóðir 
fóstbræðranna Ingólfs og Hjörleifs í Noregi og grefst fyrir 
um ástæður þess að þeir ákveða að flytja til Íslands. 
Er sagan um öndvegissúlurnar uppspuni og voru þeir 
Ingólfur og Hjörleifur kannski aldrei til?

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

Mánudagur 1.  febrúar 2016
 
 
 
Stöð 2:
Kl. 20:35
LANDNEMARNIR (efst)
Kristján Már Unnarsson heimsækir heimaslóðir fóstbræðranna Ingólfs 
og Hjörleifs í Noregi og grefst fyrir um ástæður þess að þeir ákveða að 
flytja til Íslands. Er sagan um öndvegissúlurnar uppspuni og voru þeir 
Ingólfur og Hjörleifur kannski aldrei til?
 
 
Stöð 2:
Kl. 21:50
VICE Special Report: Fighting ISIS (stórt líka og magnaður þáttur 
sticker)
Sérstakur heimildarþáttur þar sem Ben Anderson fylgist náið með 
írönskum hermönnum sem eru í stríði við ISIS. Hann fylgir hópnum á 
þrjá mismunandi vígvelli þar sem súnní-múslimar, sjítar og kúrdískar 
hersveitir berjast fyrir lífi sínu. Hann hittir einnig meðlim  Íslamska 
ríkisins sem er fangi í Kúrdistan og ræðir við hann um ástandið.
 
 
Stöð 2:
Kl. 19:45
GRAND DESIGNS
Kevin McCloud fylgir útvöldu fólki eftir við að byggja draumahúsið og 
þar er drifkraftur og framúrstefnulegur arkitektúr allsráðandi.
 
Stöð 2:
Kl. 21:05
THE ART OF MORE 
Stórgóðir og vandaðir spennuþættir sem fjalla um það sem gerist á bak 
við tjöldin í listaheiminum í New York en þar er ekki allt sem sýnist.                                                                                    
 
 
Stöð 2 BÍÓ:
Kl. 22:00
THE FOOD GUIDE TO LOVE
Rómantísk gamanmynd sem segir frá matargagnrýnandanum og 
piparsveininum Oliver Byrne sem býr og starfar í Dublin á Írlandi.
 

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.

 | 22:00
THE FOOD GUIDE TO LOVE
Rómantísk gamanmynd sem 
segir frá matargagnrýnand-
anum og piparsveininum 
Oliver Byrne sem býr og 
starfar í Dublin á Írlandi.
 

 | 19:45
GRAND DESIGNS
Kevin McCloud fylgir útvöldu 
fólki eftir við að byggja 
draumahúsið og þar er 
drifkraftur og framúrstefnu-
legur arkitektúr allsráðandi.
 

 | 21:10
THE ART OF MORE
Stórgóðir og vandaðir 
spennuþættir sem fjalla um 
það sem gerist á bak við 
tjöldin í listaheiminum í New 
York en þar er ekki allt sem 
sýnist. 

 | 22:00
VICE SPECIAL REPORT: FIGHTING ISIS
Sérstakur heimildarþáttur þar sem Ben Anderson fylgist 
náið með írönskum hermönnum sem eru í stríði við ISIS. 
Hann fylgir hópnum á þrjá mismunandi vígvelli þar sem 
súnní-múslimar, sjítar og kúrdískar hersveitir berjast fyrir lífi 
sínu. Hann hittir einnig meðlim Íslamska ríkisins sem er fangi 
í Kúrdistan og ræðir við hann um ástandið.

MAGNAÐUR ÞÁTTUR!

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 A to Z 
10.45 Covert Affairs 
11.35 Sigríður Elva á ferð og flugi 
12.00 Matargleði Evu 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
15.00 Pretty Little Liars 
15.45 2 Broke Girls 
16.05 ET Weekend 
16.55 Scooby-Doo! Mystery Inc. 
17.16 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag   Andri, Margrét 
Erla, Sigrún Ósk og Eva Laufey 
færa þér skemmtilegan þjóð-
málaþátt í beinni útsendingu. 
Áhugaverð umræða, fróðlegar 
fréttaskýringar og skemmtileg 
sjónarhorn.
19.25 The Goldbergs
19.45 Grand Designs  Frábærir 
þættir þar sem fylgst er með 
stórkostlegum endurbótum á 
heimilum þar sem áherslan er 
oftar en ekki á nútímahönnun, 
orkunýtni, hvernig á að hámarka 
nýtingu á plássi og útsýni. Hér 
sjáum við fjölskyldur og ein-
staklinga leggja allt í sölurnar til 
þess að eignast sitt fullkomna 
draumaheimili.
20.35 Landnemarnir
21.15 The Art of More 
22.00 Vice Special Report: Fighting 
ISIS 
22.50 Major Crimes 
23.35 100 Code 
00.20 Transparent 
00.50 You're The Worst 
01.10 Mad Dogs 
03.20 Baggage Claim 
04.55 Grand Designs 
05.45 Fréttir og Ísland í dag

17:10 The Amazing Race: All Stars 
17:55 Drop Dead Diva 
18:40 One Born - What happened 
Next 
19:30 Who Do You Think You Are 
20:15 Hell's Kitchen USA 
21:00 My Dream Home 
21:45 The Mysteries of Laura 
22:30 Vampire Diaries 
23:15 Pretty Little Liars 
23:55 Who Do You Think You Are 
00:40 Hell's Kitchen USA 
01:20 My Dream Home 
02:05 The Mysteries of Laura 
02:45 Vampire Diaries 
03:30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.50 And So It Goes 
11.25 Inside Job 
13.15 Boyhood 
15.55 And So It Goes 
17.30 Inside Job
19.20 Boyhood  Stórmynd sem 
tilnefnd var til Óskarsverðlaunana 
sem besta myndin 2014. Boyhood 
er þroskasaga Masons og fylgjum 
við honum í 12 ár af lífi hans, frá 
unga aldri þangað til hann byrjar í 
menntaskóla. Mason flytur ungur 
ásamt mömmu sinni og systur til 
að hefja nýtt líf eftir skilnað for-
eldra hans. 
22.00 The Food Guide To Love
23.35 The Place Beyond the Pines 
 Dramatísk spennumynd frá 2012 
með Ryan Gosling, Bradley Cooper 
og Eva Mendes í aðalhlutverkum. 
Luke vinnur við að leika í áhættu-
atriðum á mótorhjólum og bílum. 
Hann snýr sér að bankaránum til 
að geta séð sómasamlega fyrir 
nýfæddum syni sínum. Til allrar 
óhamingju þá verða glæpir hans til 
þess að hann lendir upp á kant við 
Avery Cross sem er metnaðarfullur 
stjórnmálamaður og fyrrverandi 
lögreglumaður. 
01.55 Bullet to the Head 
03.25 The Food Guide To Love

16.50 Íslendingar 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Hvolpasveitin 
18.18 Sebbi 
18.31 Skúli skelfir 
18.41 Hrúturinn Hreinn 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Varasamir vegir 
21.10 Þýskaland '83 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Í saumana á Shakespeare 
23.15 Spilaborg 
00.05 Ófærð 
00.55 Kastljós 
01.30 Fréttir 
01.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Hotel Hell 
09.50 Minute To Win It 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
13.40 King of Queens 
14.05 Dr. Phil 
14.45 The Office 
15.10 Scorpion 
15.55 America's Funniest Home 
Videos 
16.20 Red Band Society 
17.05 Jane the Virgin 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 The McCarthys 
20.10 Difficult People 
20.35 Baskets 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 Rookie Blue 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Secrets and Lies 
00.35 The Good Wife 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 Rookie Blue 
03.35 The Tonight Show 
04.15 The Late Late Show 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.00 How I Met Your Mother 
18.20 Friends 
18.45 New Girl 
19.05 Modern Family 
19.30 Sjálfstætt fólk 
20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel 
20.40 Sisters 
21.30 Klovn 
21.55 The 100 
22.40 Nikita 
23.20 Dallas 
00.00 Eldsnöggt með Jóa Fel 
00.35 Sisters 
01.20 Klovn 
01.50 The 100 
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Farmers Insurance Open 
13.30 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship 
16.30 Farmers Insurance Open 
22.00 PGA Tour - Highlights 
22.55 Commercialbank Qatar 
Masters

12.05 Liverpool - Stoke City 
14.30 Man. Utd. - Southampton 
16.10 Leicester - Stoke 
17.50 Burnley - Derby 
19.30 Football League Show 
20.00 Everton - Swansea 
21.45 Messan 
22.55 Premier League World 
23.25 Football League Show 
23.55 West Ham - Man. City

07.00 Bayern Munc. - Hoffenheim 
10.45 Haukar - Tindastóll 
12.20 Colchester - Tottenham 
14.00 AC Milan - Inter Milan 
15.40 MK Dons - Chelsea 
17.20 Liverpool - West Ham 
19.00 Ensku bikarmörkin  
19.30 Spænsku mörkin  
20.00 Bayern Munc. - Hoffenheim 
21.40 Barcelona - Atletico Madrid 
23.20 Box. Kovalev vs. Pascal

07.00 Ævintýri Tinna 
07.23 Lína langsokkur 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Ofurhundurinn Krypto 
08.25 Ljóti andarunginn og 
ég 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.55 Tommi og Jenni 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.55 UKI 
11.00 Ævintýri Tinna 
11.23 Lína langsokkur 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ofurhundurinn Krypto 
12.24 Ljóti andarunginn og 
ég 
12.46 Ævintýraferðin 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.45 Gulla og grænjaxlarnir 
13.55 Tommi og Jenni 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.55 UKI 
15.00 Ævintýri Tinna 
15.23 Lína langsokkur 
15.48 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ofurhundurinn Krypto 
16.24 Ljóti andarunginn og ég 
16.46 Ævintýraferðin 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.45 Gulla og grænjaxlarnir 
17.55 Tommi og Jenni 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.55 UKI 
19.00 Lukku Láki
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

ÚTSALA
Risa

afsláttur

LOKAVIKAN

60%
Allt að

KENYA
Hægindastólar. Fáir sitja betur. 
Háir armar og stutt sessa veita 
einstök þægindi.  
Fáðu þér sæti  
og hann fer  
með þér heim. 

 44.993 kr.   59.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
25%

 44.993 kr.   59.990 kr.
Grábrúnt áklæði

 37.493 kr.   49.990 kr.
Rautt, orange og grátt áklæði.

ASPEN
Leður hægindastóll  
frá La-z-boy. Nokkrir litir.
Stærð: 82 × 85 × 102 cm.

 111.993 kr.   159.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 151.992 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
20%

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 191.992 kr.   239.990 kr.

CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd  
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 95.992 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

OSWALD 
Þriggja sæta sófi. Dökkgrátt áklæði.  
Viðarfætur. Stærð: 185 x 84 x 87 cm

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

ROMA svefnsófi
Ljósgrátt, dökkgrátt, ljósbrúnt og rautt áklæði.

Br: 200 D: 100 H: 50 cm. Svefnpláss: 120x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins  79.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
Sunnudaga kl. 13–17
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ

Komdu í Dorma

ÚTSALAN
lokavikan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm

Nature’s Comfort heilsudýna 
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

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

Aðeins  123.675 kr.

2.925 kr.

Fibersæng & Fiberkoddi

PURE COMFORT

7.425 kr.

PURE COMFORT  koddi
Fullt verð: 3.900 kr.

PURE COMFORT  sæng 
Fullt verð: 9.900 kr.

Koddi Sæng

25%
AFSLÁTTUR

Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  |  www.dorma.is

NÝTTU
TÆKIFÆRIÐ

Komdu í Dorma

2.925 kr.

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm

Nature’s Comfort heilsudýna 
með Classic botni.

25%
AFSLÁTTUR

af öllum stærðum

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

Aðeins  123.675 kr.

Verðdæmi 
180 x 200 cm

ÚTSALAN
í fullu fjöri

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Fibersæng & Fiberkoddi

PURE COMFORT

7.425 kr.

PURE COMFORT  koddi
Fullt verð: 3.900 kr.

PURE COMFORT  sæng 
Fullt verð: 9.900 kr.

Koddi Sæng

25%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 164.900 kr.

Opið alla daga 

í janúar

Þú finnur 
útsölubæklinginn

á dorma.is

OPIÐ
alla daga í

janúar

 

Ljósmyndarinn Anna Pálma myndaði 
á dögunum stóra auglýsingaherferð 
fyrir gosdrykkinn Coca-Cola.

Herferðina tók hún ásamt eigin-
manni sínum, Guy Arochbodid, og 
segir Anna að um draumaverkefni 
hafi verið að ræða enda jafn þekktur 
drykkur vanfundinn.

„Upphaflega var manninum mínum 
boðið verkefnið en svo ákváðum við 
að ef við gerðum herferðina saman 
þá hefðum við upp á meira að bjóða,“ 
segir Anna og heldur áfram: „Annars 
vegar tvö sjónarhorn og hins vegar 
tvöfalt magn af myndum. Í framhaldi 
af þessu verkefni gerðum við síðan 
saman Sprite-herferð, allt öðruvísi 
verkefni en alveg jafn skemmtilegt.“

Coca-Cola var fyrst sett á markað 
árið 1886 og hefur ríka auglýsingasögu 
og segir Anna það hafa verið heiður að 
fá að takast á við verkefnið.

„Verkefnið var í stórum dráttum að 
taka tískumyndir í okkar stíl, með afs-
löppuðu yfirbragði og fallegri birtu, 
segja alls konar sögur með flöskuna í 
aðalhlutverki,“ segir hún.

„Við réðum til liðs við okkur frá-
bærar fyrirsætur, stráka og stelpur, alls 
staðar að úr heiminum og stílista sem 
allir eru listamenn á sínu sviði og við 
höfum mikla reynslu af því að vinna 
með. Síðan skiptum við Guy fyrirsæt-
unum á milli okkar, unnum algjör-
lega sjálfstætt eins og við erum vön og 
bárum svo saman bækur okkar lita-
lega séð í dagslok til þess að vera viss 
um að allt færi vel saman,“ útskýrir 
hún.

Stemninguna á settinu segir 
Anna hafa verið stór-
góða og mikið teygað af 
umræddum gosdrykk 
en á bak við slíka 
herferð er talsvert 
batterí og alls kyns 
fólk sem kemur að 
herlegheitunum en 
þau Guy hafa tekið 
nokkrar herferðir 
fyrir vörumerkið.

„Það eru örugglega 
svona 50-60 manns í hverri 
töku. Við höfum á síðustu mán-
uðum gert nokkrar tökur fyrir Coca-
Cola. Tvær fyrir alþjóðamarkað, þriðju 
fyrir Ameríkumarkað og svo gerðum 
við fyrir Rússlandsmarkað og enn aðra 
í samstarfi við Nascar. Tökurnar sjálfar 
eru ekki nema kannski 3-4 dagar en 
fyrir og eftirvinnslan tekur marga daga 
og stundum vikur.“

Anna flutti út til New York árið 
1991, lauk þar listaháskólanámi og 
hefur búíð í borginni síðan. Hún sækir 
þó Ísland reglulega heim. „Ég hef oft 
komið með erlenda viðskiptavini til 
Íslands og myndað fyrir þá á Fróni 

enda heimsins fegurstu birtu að finna 
þar. Ég hef lítið unnið fyrir íslensk 
fyrirtæki, enda fullt af frábærum ljós-
myndurum á Íslandi. Ég kem aðallega 
heim ásamt dætrum mínum þremur 
til þess að hitta fjölskyldu og vini.“

Það er nóg um að vera hjá Önnu en 
hún hefur fram til þessa meðal annars 
myndað fyrir fatamerkið Free People 
og Tommy Hilfiger.

„Mér finnast öll verkefni 
skemmtileg og ég er með 

fullt á döfinni, persónu-
leg verkefni, verkefni 

fyrir tímarit og aug-
lýsingaverkefni. 
Ég var rétt í þessu 
að fá mér nýja og 
mjög spennandi 

umboðsskrifstofu, 

Jedroot.com sem sér líka alls kyns 
skemmtileg verkefni í minni ljós-
myndara-framtíð,“ segir hún glöð í 
bragði.

Anna er líkt og áður sagði búsett í 
New York og segir engan dag í borg-
inni sem aldrei sefur eins og á það 
vel við hana. „Það er eiginlega eng-
inn dagur mjög dæmigerður og það 
á mjög vel við mig. Ég ferðast mikið 
sem mér finnst alltaf jafn gaman og 
inspírerandi. Samt er alltaf best að 
vera heima í New York með mínum 
nánustu.“ gydaloa@frettabladid.is

Heiður að mynda  
       herferð fyrir kók
Ljósmyndarinn Anna Pálma myndaði herferð fyrir drykkjarisann 
ásamt eiginmanni sínum. Hún segir stemninguna á settinu hafa 
verið góða og mikið teygað af hinum nafntogaða gosdrykk.

Hér má sjá eina af 
myndum Önnu fyrir her-

ferðina. MyND/ANNAPALMA

Það er eiginlega 
enginn dagur mjög 

dæmigerður og Það á mjög 
vel við mig. Ég ferðast 
mikið sem mÉr finnst alltaf 
jafn gaman og inspírerandi. 

Anna Pálma fluttist til New york árið 1991 og starfar þar enn sem ljósmyndari. 
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Nýjar sýningar komnar í sölu! 

Sýningin sem allir eru að tala um!

Forvitnileg, litrík og ögrandi leikhúsveisla!

takmarkaður sýningarfjöldi - tryggðu þér miða!

Sun 31/1 kl. 20
Mið  3/2 kl. 20
Sun  7/2 kl. 20

„Unaðslegt leikhús”
 SJ - Fbl

„Fersk og frumleg”
MK – Víðsjá

„þessi sýning er afrek svo full er hún 
af hugmyndum, hrífandi lausnum,

leik og danssigrum.”
MK – Víðsjá

„Það er margt sem fangar 
og gleður augu í þessu 

mikla sjónarspili”
ÞT - MBL

„Fólk á að sjá þetta því þetta er 
einstakur viðburður”

GSE - Kastljós

„Þetta er hörkuverk – skemmtilegt 
og hressandi í myrkrinu.”  

DK – Hugras.is 

„Hvílík veisla fyrir augu, 
eyru og jafnvel nef.”  

SA – tmm.is 

„Gæsahúðin fylgdi mér orðlausum og gapandi 
frá upphafi til enda sýningarinnar”

AV – DV

“Höfundar Njálu eru fundnir”
AV – DV

„Eitt það stórkostlegasta sem 
sést hefur á íslensku leiksviði í 

áraraðir eða tugi”
FL - Harmageddon

Njáluhátíð í forsal frá klukkan 18 - 20 fyrir allar sýningar. 
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Fim 11/2 kl. 20
Sun 14/2 kl. 20
Mið 17/2 kl. 20

Fös 19/2 kl. 20
Lau 20/2 kl. 20
Mið 24/2 kl. 20

Fim 25/2 kl. 20
Fös 26/2 kl. 20
Lau 27/ kl. 20 

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

UPPSELT
örfá sæti

UPPSELT

örfá sæti

örfá sæti

UPPSELT
örfá sæti
örfá sæti



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

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, okt.–des. 2015.
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Allt sem þú þarft ...

ÚTSÖLUNNAR 
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80%
AFSLÁTTUR!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M
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Cal King Size (183x213 sm)
Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.
King Size (193x203 sm)

Fullt verð 388.406 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 194.204 kr.

KING KOIL 
MORENA

Queen Size rúm (153x203 cm)

FULLT VERÐ 278.711 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

139.356 kr.

ROYAL AVIANA(153x200 cm)
FULLT VERÐ 164.400 kr.
ÚTSÖLUVERÐ115.080 kr.

30%
AFSLÁTTUR!

50%
AFSLÁTTUR!

Royal Aviana er unnin úr þrýstijöfnunarefni sem aðlagast alveg að 
líkamanum og fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjóbak 
og háls. Einnig dreifist þyngd líkamans vel og myndast því enginn 
þrýstingur á rass, mjaðmir eða axlir. Pu klæddur botn með fótum.

Millistíf 5-svæða skipt 798 pokagormakerfi og 
stífir kantar ásamt þrýstijöfnunar gelsvampi í toppi. 

Pu-leðurklæddur botn með fótum.

Stærð 90x200sm
Fullt verð 105.826 kr.  

ÚTSÖLUVERÐ 74.078 kr.
Stærð 120x200sm 

Fullt verð 128.733 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 90.113 kr.
Stærð 180x200sm

Fullt verð 202.990 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 142.100 kr.

12MÁN.
VAXTALAUSAR

GREIÐSLUR!

SÍÐUSTUDAGAR!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég tek sjálfa mig venjulega frekar 
óhátíðlega en ákvað nýlega að 
breyta út af vananum og fór 

sérstaklega upp í sveit til að skrifa 
þennan bakþanka. Ég bara verð að 
komast úr bænum, elskan, sagði ég 
við elskuna mína sem rúllaði undir 
eins upp svefnpokunum og reddaði 
sumarbústað hjá starfsmanna-
félagi eins og hendi væri veifað. Ég 
bara get ekki skrifað bakþanka í 
þessum ys og þys, elskan, dæsti ég 
þar sem við keyrðum sem leið lá upp 
Ártúnsbrekkuna. Lesendur blaðsins 
munu undir eins skynja það hvað 
ég er stressuð ef ég skrifa þetta í erli 
borgarinnar, elskan, andvarpaði ég 
meðan ég tróð sveppum í umhverfis-
vænan poka í kjörbúð á Flúðum.

Og hingað er ég komin, upp í 
sumarbústað með fjölskylduna og 
úrval ídýfa meðferðis. Þetta er sann-
kölluð vetrarparadís og að horfa 
út um gluggann er eins og að horfa 
á málverk eftir langskólagenginn 
landslagsmálara. Í bústaðnum í 
brekkunni fyrir neðan eru reyndar 
unglingar sem virðast vera að prófa 
sig áfram með hugvíkkandi efni í 
heitum potti en ef maður pírir augun 
og lokar eyrunum tekur maður alls 
ekki eftir þeim. Hinum megin við 
þjóðveginn standa hestar í hring og 
stinga saman nefjum. Þeir eru að 
plotta eitthvað.

Og þá er það næsta mál á dagskrá, 
að skrifa yndislegan bakþanka sem 
lesendur Fréttablaðsins geta spænt í 
sig yfir morgunmatnum og haldið í 
kjölfarið glaðir út í þennan mánudag.

Það er mesta furða hvað heitur 
pottur, léleg sturta og mexíkóostur 
í grilluðum flúðasvepp getur gert 
fyrir sköpunarkraftinn. Það er eins 
og maður fyllist af náttúrunni og hún 
spýtist hreinlega í gegnum mann á 
hnappa lyklaborðsins.

Guði sé lof að ég dreif mig hingað 
upp eftir, annars hefði þessi bak-
þanki ekki fjallað um neitt.

Innihaldsríkur 
bakþanki
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