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Nærri hundrað
beiðnir berast
á ári vegna
átröskunar
Átröskunarteymið fær tæplega hundrað beiðnir á
hverju ári. Fleiri konur á aldrinum 45 til 55 ára leita
hjálpar nú en áður. Fimm mánaða bið er eftir viðtali.
Heilbrigðismál Átröskunarteymi
Landspítalans hefur verið starfandi
í tíu ár. Á þeim tíma hafa ríflega níu
hundruð beiðnir borist teyminu eða
tæplega hundrað á ári. Sigurlaug María
Jónsdóttir, teymisstjóri og sálfræðingur,
segir teymið sinna um sextíu málum
hverju sinni.
Samt sem áður eru nítján mál í bið
og um það bil fjögurra til fimm mánaða bið eftir greiningarviðtali og meðferð hjá teyminu. Sigurlaug segir hluta
af skýringunni vera að teymið sinni
mörgum flóknum og alvarlegum tilfellum sem taki tíma í meðferð, allt frá
hálfu ári til fjögurra ára. Hún tekur fram
að forgangsraðað sé á biðlistanum og
bráðatilfellum sinnt. Öðrum sem vilja fá
aðstoð strax sé vísað til fagaðila úti í bæ.
„En þetta er of löng bið. Sérstaklega
vantar starfsfólk og aðstöðu fyrir innlagna- og sólarhringsþjónustu fyrir
langveika sjúklinga, sem þurfa að komast í heilbrigða þyngd og rjúfa átröskunarvítahring. Ekkert slíkt er í boði hér á
landi – aðeins bráðainnlögn á bráðamóttöku. Það eru dæmi um fólk sem hefur
leitað erlendis til að fá þessa þjónustu.“

En þetta er of löng
bið. Sérstaklega
vantar starfsfólk og aðstöðu
fyrir innlagna- og sólar
hringsþjónustu fyrir langveika sjúklinga, sem þurfa að
komast í heilbrigða þyngd og
rjúfa átröskunarvítahring.
Sigurlaug María Jónsdóttir, teymisstjóri
og sálfræðingur

Stærstur hluti þeirra sem leita
aðstoðar hjá teyminu eru konur á
aldrinum 18 til 35 ára. Síðustu ár hafa
þó fleiri konur á aldrinum 45 til 55 ára
leitað sér aðstoðar.
„Þetta eru oft konur sem hafa glímt
við sjúkdóminn í mörg ár en eru loksins að opna á vandann og viðurkenna
hann.“

erlabjorg@frettabladid.is

✿  908 beiðnir vegna átröskunar síðustu tíu ár
Beiðni frá heimilislæknum, bráðamóttöku, sálfræðingum og sjúklingunum
sjálfum. Bylgjur koma eftir umfjöllun um átröskun í fjölmiðlum.
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*Bylgja varð þegar opnað var fyrir að sjúklingar hefðu beint samband við teymið án milligöngu heimilislæknis

„Þetta gekk alveg ofsalega vel,“ sagði Ýmir Björgvin Arthúrsson eftir að hátt í 400 kórsöngvarar komu fram í
Hörpu í gær á Reykjavík Peace Festival. Þetta er í annað sinn sem atburðurinn er haldinn. Ýmir Björgvin segir
að hann verði árlegur. Fréttablaðið/Stefán

Skattgreiðendur greiði
ekki fyrir siglingar
Kolbeinn var sigursæll á mótinu um
helgina.

Vann tvö gull
í nýju liði
Íþróttir Kolbeinn Höður Gunn-

arsson vann tvenn gullverðlaun
og fékk eitt silfur á Meistaramóti
Íslands innanhúss sem fram fór í
Laugardalshöll um helgina. Þar var
Akureyringurinn að keppa í fyrsta
sinn fyrir sitt nýja félag, FH.
Kolbeinn þurfti reyndar að deila
gullverðlaununum í 400 metra
hlaupi með ÍR-ingnum Ívari Kristni
Jasonarsyni. – tom / sjá síðu 14

Stjórnsýsla Fulltrúar sjálfstæðismanna og framsóknarmanna í
borgarráði segjast ekki geta stutt
hugmyndir þess eðlis að fjármunir
úr borgarsjóði renni til reksturs ferju
sem sigli milli Reykjavíkur og Akraness.
Borgarráð samþykkti í síðustu
viku að Reykjavíkurborg og Akraneskaupstaður óski eftir rekstraraðila
til að taka að sér tilraunaverkefni
um beinar siglingar ferju á milli
Reykjavíkur og Akraness í sumar.
Rekstraraðilinn geti séð um reglulegar siglingar þrisvar sinnum á dag
með 50-100 farþega á milli sveitarfélaganna. „Mögulegt er að sveitarfélögin taki til athugunar fjárhagslegan
stuðning við þann rekstraraðila sem
verður valinn,“ segir í auglýsingunni
sem samþykkt var að birta.
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Fréttablaðið í dag
Skoðun Stórmál að snerta
aðra manneskju,
segir Guðmundur
Andri. 13

ferðir á að vera hægt
að fara til Akraness á
hverjum degi.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks
segjast styðja að farið verði í tilraunaverkefni með siglingarnar á þeirri
forsendu að fjármunir skattborgara
í Reykjavík verði ekki notaðir í verkefnið, enda sé ekki svigrúm til slíks.
„Á sama tíma og verið er að skera
niður framlög til stórra málaflokka
eins og skólakerfisins og velferðarmála er útilokað að stofnað sé til nýrra
útgjalda sem ekkert hafa með reglulega
eða lögbundna starfsemi að gera,“ segir
í bókun sjálfstæðismanna. Framsóknarmenn tóku undir gagnrýnina. – jhh

sport Stelpurnar ekki í góðum
málum í körfunni. 14
tímamót Segir vatn uppsprettu
vellíðunar og hvíldar 16
Lífið Kött Grá Pjé kennir
krökkum ritlist. 24-26
plús 2 sérblöð l Fólk

l fasteignir

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Börnin sungu á friðarsamkomu

Lægir, léttir til og kólnar á öllu landinu og
má búast við fallegu vetrarveðri víða í dag,
þó einhver ský vestan til. Austanlands
verður norðan strekkingur fram eftir degi
og stöku él. Sjá síðu 38

Sex létust í
skotárás
Bandaríkin Sex eru látnir og tveir
særðir eftir skotárás í Kalamazoosýslu í Michigan-ríki í Bandaríkjunum á laugardag. Yfirmaður
almenningsöryggis í sýslunni segir
að útlit sé fyrir að árásarmaðurinn
hafi keyrt á milli staða og valið sér
fórnarlömb af handahófi.
Árásirnar áttu sér stað á þremur
mismunandi stöðum í sýslunni.
Í þeirri fyrstu var kona skotin
fjórum sinnum á bílastæði. Hún
liggur nú alvarlega særð á spítala. Nokkrum klukkustundum
síðar var gerð skotárás við bílasölu þar sem tveir létust. Örfáum
kílómetrum frá bílasölunni voru
fjórir skotnir til bana fyrir utan
veitingastað.
Talið er að einn og sami maðurinn hafi gert árásirnar en lögreglan
hefur mann í haldi sterklega grunaðan um verknaðinn. – þv

Sungið af innlifun Það voru ekki bara fullorðnir sem spreyttu sig á samsöngnum á Reykjavík Peace Festival í gær. Þar voru líka barnakórar. Verndari atburðarins er Yoko Ono, ekkja bítilsins Johns Lennon. Fjögur lög voru sungin. Fréttablaðið/Stefán

Bíll hafnaði í
Sultartangalóni

Björgunarsveitir
víða að störfum

Björgun Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að Sultartangalóni
í gær eftir að jeppabifreið hafnaði
í lóninu.
Þrír mennir voru í bifreiðinni
en þeir komust allir út úr henni af
sjálfsdáðum.
Samkvæmt upplýsingum sem
fengust frá Landhelgisgæslunni
voru sjúkrabílar á leið til mannanna en einn mannanna kenndi til
í brjósti.
Sjúkrabílarnir hefðu ekki komist alla leið til mannanna vegna
ófærðar og því var ákveðið að kalla
þyrluna út sem var við æfingar
skammt frá.
Mennirnir virðast hafa farið út af
leið með þeim afleiðingum að bifreiðin hafnaði í ísilögðu lóninu.
Maðurinn sem fundið hafði fyrir
brjóstverkjum var fluttur á hjartadeild Landspítalans en hinir mennirnir þurftu ekki á frekari aðhlynningu að halda. – þv

Samfélag Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar höfðu í nægu að
snúast í gær, í flestum tilfellum sökum
ófærðar og veðurs. Þetta kemur fram í
fréttatilkynningu frá félaginu en sveitir
þess voru víða að störfum.
Bílar sátu fastir á Mosfellsheiði og
Þingvallavegi. Á Snæfellsnesi voru
bílar fastir á Vatnaleið og við Vegamót
og í Langadal á Möðrudalsöræfum sátu
fjórir bílar með 11 manns fastir. Voru
bílarnir skildir eftir og farþegar og ökumenn fluttir í Jökuldal.
Þakgluggi fauk upp á íþróttahúsinu á Fáskrúðsfirði og í Reykhólasveit
þurfti sjúkrabíll aðstoð við að komast
leiðar sinnar.
Björgunarsveitin á Selfossi aðstoðaði sjúkraflutningamenn við að komast að sumarbústað við Þingvallavatn þar sem slys hafði orðið og sótti
þyrla Landhelgisgæslunnar hinn
slasaða en björgunarsveitin aðstoðaði aðstandendur við að komast til
Reykjavíkur. – gló

Ferskur andardráttur
með Flux Fresh
Flux Fresh, munnskol og munnsogstöflur
gefa þér ferskan andardrátt og vinna
gegn andremmu
Fæst í apótekum

Nánari upplýsingar á www.fluxfluor.is

Munu hýsa samfélag á
stærð við Seyðisfjörð
Vegna stærsta hótels Íslands – Fosshótels Reykjavík – þurftu Veitur að margfalda
afkastagetu fráveitukerfisins í hverfinu. Frárennslið er á við meðalstórt sveitarfélag. Gestir og starfslið hótelsins samankomin mynda 780 manna samfélag.
samfélag Á byggingartíma stærsta
hótels Íslands, Fosshótels Reykjavík við Höfðatorg, þurftu Veitur,
dótturfélag Reykjavíkur, að koma
fyrir miklum mun afkastameiri
fráveitulögn vegna umsvifanna.
Ekki að furða þar sem hótelið fullskipað, og þá er starfsfólkið ótalið,
getur hýst alla íbúa Seyðisfjarðarbæjar.
Íris Þórarinsdóttir, verkfræðingur og tæknistjóri fráveitu hjá
Veitum, segir að hingað til þekki
hún ekki dæmi þess að Veitur hafi
áður þurft að grípa til sérstakra
ráðstafana í fráveitu vegna einnar
byggingar í borginni – hins vegar
sé stærð hótelsins slík að upp kom
þessi óvenjulega staða, fyrir svo
utan mikla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í hverfinu því til viðbótar.
Um mikla framkvæmd var að
ræða og kostnaðurinn var í kringum 100 milljónir króna, en þá eru
meðtaldar tvær aðrar byggingar
sem tengjast inn á sömu lögnum
– önnur þeirra er Storm Hótel sem
er nýbyggt og 93 herbergja. Hins
vegar sé ekki ólíklegt að vegna hitaveitu og rafmagns hafi áður þurft
að grípa til mjög kostnaðarsamra
fjárfestinga vegna einstakra bygginga.
„Við höfum hins vegar ekki
áhyggjur af uppbyggingu hótela
miðsvæðis í Reykjavík, þau eru einfaldlega ekki af þessari stærð, öfugt
við hótelið við Höfðatorg sem
jafnast á við meðalstórt sveitarfélag,“ segir Íris en þétting byggðar í
Reykjavík, sem lögð er áhersla á af
borgaryfirvöldum, mun þó óumflýjanlega hafa áhrif á fráveituna
og með frekari uppbyggingu, þar
á meðal fjölda hótela miðsvæðis í

Fosshótel Reykjavík er stærsta hótel á landinu – 320 herbergi og getur tekið á móti
650 gestum. fréttablaðið/anton brink

Við höfum hins
vegar ekki áhyggjur
af uppbyggingu hótela
miðsvæðis í Reykjavík, þau
eru einfaldlega ekki af
þessari stærð.
Íris Þórarinsdóttir,
tæknistjóri fráveitu
hjá Veitum

Reykjavík, má reikna með að gera
þurfi ráðstafanir.
Það er engu logið um stærð Fosshótels Reykjavík, sem tók á móti
fyrstu gestum sínum í sumarbyrjun
í fyrra. Herbergin eru 320 talsins;
á efstu hæð má finna sjö svítur
og þrjá fyrsta flokks fundarsali á
annarri hæð. Á hótelinu er veitingastaðurinn Haust sem tekur
rúmlega 200 manns í sæti. Bjórgarðinn er einnig að finna á jarðhæð hótelsins.
Samkvæmt upplýsingum frá
Davíð Torfa Ólafssyni, framkvæmdastjóra Íslandshótela, þá
getur hótelið skotið skjólshúsi
yfir 650 gesti, en ef starfsmenn eru
meðtaldir þá er hótelið fullbókað
780 manna samfélag. Seyðfirðingar
voru 665 talsins um áramótin 2014.
svavar@frettabladid.is

DISCOVERY SPORT

ÞÆGILEG STÆRÐ EN
YFIRBURÐA HÆFILEIKAR
Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem til er í 5 og 7 manna útfærslu. Discovery Sport er
ríkulega búinn staðalbúnaði með nýrri sparneytinni INGENIUM dísilvél, upphitaðri framrúðu, nýrri
9 þrepa sjálfskiptingu og hinu annálaða tölvustýrða Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

Discovery Sport dísil sjálfskiptur kostar frá 7.190.000 kr.

ENNEMM / SÍA / NM73175 Land Rover Discovery Spor t 5x38 almenn

www.landrover.is

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Fögnuðu þegar
hús brann
Þýskaland Áhorfendur fögnuðu
er þeir horfðu á flóttamannahæli í
þýska bænum Bautzen í Saxlandi
brenna í fyrri nótt. Frá þessu greinir
lögreglan á staðnum. Þakið brann af
húsinu, sem áður var hótel, en enginn fórst í brunanum. Þá segir lögregla einnig að nokkrir þeirra sem
fögnuðu hafi reynt að trufla slökkvilið við störf sín.
Stanislaw Tillich, ríkisstjóri Saxlands, lýsti áhorfendunum sem
glæpamönnum á blaðamannafundi.
Tveir þeirra voru handteknir.
Lögreglu grunar að um íkveikju
hafi verið að ræða. Þá vinnur hatursglæpadeild lögreglunnar að rannsókninni.
Í síðustu viku mótmæltu nokkrir
íbúa bæjarins Clausnitz í Saxlandi
komu flóttamanna. Þá stóðu þeir
í vegi fyrir rútu þeirra áður en lögregla kom á svæðið. – þea

Boris vill Breta
utan ESB
Bretland Borgarstjóri Lundúna
og félagi í Íhaldsflokknum, Boris
Johnson, segir Bretlandi betur
borgið utan Evrópusambandsins.
Greindi borgarstjórinn frá þessu í
gær og sagðist hafa ákveðið að berjast fyrir aðskilnaði.

Boris Johnson,
borgarstjóri
Lundúna
Sparnaður landsmanna fer að ríflega fjórum fimmtu hlutum í fasteignir annars vegar og lífeyrissjóði hins vegar. Þar á milli er skiptingin nokkuð jöfn. Fréttablaðið/Stefán

Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini
og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra
Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Johnson sagði Evrópusambandið
grafa undan fullveldi Bretlands og
sagði að nýr aðildarsamningur
Bretlands við sambandið, sem forsætisráðherrann og flokksfélagi
Johnsons, David Cameron hefur
barist fyrir, gangi ekki nógu langt.
Sjálfur segir forsætisráðherrann
að Bretlandi sé betur borgið innan
sambandsins og segir óvíst hvað
taki við ef Bretar yfirgefa sambandið.
„Það er mín skoðun, eftir að hafa
skrifað um málið í þrjátíu ár, að við
eigum núna alvöru möguleika á því
að gera eitthvað. Ég á möguleika á að
gera eitthvað,“ sagði Johnson í gær
og vísaði í þjóðaratkvæðagreiðslu
um málið sem haldin verður 23. júní
næstkomandi.
Johnson segir að afstaða hans sé
alls ekki lituð af áhuga á forystusæti innan raða Íhaldsflokksins.
Hann tók það jafnframt skýrt fram
að það síðasta sem hann gæti gert
væri að ráðast til atlögu gegn David
Cameron. Forsætisráðherrann hafði
þó áður skorað á Johnson að styðja
áframhaldandi veru í ESB. – þea

Sparnaður landsmanna fer
í lífeyrissjóði og fasteignir

Óvíst er að ráðlegging sérfræðings New York Times um að hlutabréf séu besti fjárfestingarkosturinn eigi við
hér. Samantekt Vísbendingar sýnir að fasteignir eru slakur kostur í samanburði við aðra.
Efnahagsmál Peningalegur sparnaður Íslendinga væri sáralítill ef ekki
væru iðgjöld í lífeyrissjóði, segir í nýrri
úttekt í efnahagsritinu Vísbendingu.
Farið er yfir og sundurliðað eftir aldri
fólks í hvað það leggur peningana sína.
Hér er hlutur fasteigna og lífeyrissjóða
stærstur, 42 og 41 prósent.
Nýlega birtist grein í New York
Times þar sem fólk var hvatt til að
leggja allan sinn sparnað í hlutabréf,
yfir lengri tíma sýndi sig að ávöxtun
af þeim væri alltaf betri en af skuldabréfum. Um leið er bent á að hér kunni
önnur lögmál að gilda, auk þess sem
það hafi ákveðna annmarka að reiða

sig bara á reynsluna til að spá um
framtíðina. Hér hafi hlutabréfamarkaður hrunið nær algjörlega í fjárhagskreppunni 2008, en sú hafi ekki verið
raunin erlendis. „Allir sjá að ekki var
skynsamlegt fyrir nokkurn mann að
eiga allt sitt í íslenskum hlutabréfum
á þessum tíma.“
Vísbending bendir á að langstærstur
hluti sparnaðar einstaklinga hér liggi í
fasteignum og lífeyrissjóðum. „Aðeins
um eitt prósent af eignum einstaklinga var í hlutabréfum í árslok 2014.
Lífeyrissjóðirnir eiga auðvitað talsvert
í hlutabréfum, en einstaklingar hafa
ekki öðlast þá trú á hlutabréfum sem

Beltone Legend

™

Enn snjallara

heyrnartæki

Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki
lánað til reynslu.

HEYRNARSTÖ‹IN
Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Aðeins um eitt
prósent af eignum
einstaklinga var í hlutabréfum í árslok 2014.
Úr Vísbendingu

þeir höfðu árið 2007.“ Margt bendi þó
til að markaðurinn sé að „rétta úr kútnum“ að því leyti að fleiri einstaklingar
vilji eignast hlutabréf. Þegar horft sé á
skiptingu sparnaðar Íslendinga í árslok 2014 komi í ljós að því fari fjarri að
fólk fari að ráðum „spekingsins í New
York Times“. Flestir hugsi fasteignir

ekki endilega sem fjárfestingu fyrst og
fremst, því einhvers staðar þurfi fólk að
búa. Þá geri kostnaður krónunnar að
verkum að fasteignir séu líkast til með
slakari fjárfestingarkostum. „Jafnvel
þó að menn fengju afborganalaust lán
(það er menn borguðu aðeins vextina
og höfuðstóllinn væri óskertur) er
vafasamt að slíkt væri hagstætt hér á
landi. Vextir eru 7 til 8 prósent í besta
falli. Hlutabréfamarkaðurinn hefur
hækkað um nálægt 10 prósent á ári frá
hruni að meðaltali. Munurinn er varla
nægur til þess að réttlæta það að hugsa
íbúðina eingöngu sem fjárfestingu,“
segir í Vísbendingu. olikr@frettabladid.is
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Nýr og tilkomumikill Audi Q7 quattro® er einstakur hvað varðar
aksturseiginleika og upplýsingakerfi ásamt því að vera í fremstu
röð þegar kemur að aðstoðarkerfum fyrir ökumann.

Verð frá kr. 10.990.000

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is
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Þrjú hundruð þúsund
króna sekt á Úranus

22. febrúar 2016

M Á NUDA G UR

Biðst vægðar fyrir bróður sinn

ábyrgð án frekari tilgreiningar og að
telja ábyrgðartíma byrjaðan að líða frá
skráningardegi en ekki við afhendingu.
Neytendastofa taldi að þrátt fyrir
að orðalagi auglýsinga Úranusar hefði
verið lítillega breytt þá væru þær enn
villandi um ábyrgðartíma bifreiðanna.
Var því talið að Úranus hefði brotið
gegn ákvörðun Neytendastofu frá
árinu 2014 og var því gert að greiða
stjórnvaldssektina. – jhh

Neytendur Neytendastofa hefur sektað bílainnflytjandann Úranus um 300
þúsund krónur. Á vef Neytendastofu
segir að stofnuninni hafi borist erindi
frá Toyota á Íslandi þar sem kvartað
var yfir auglýsingum Úranusar um
ábyrgðartíma bílanna.
Neytendastofa komst að þeirri
niðurstöðu árið 2014 að auglýsingar
Úranusar væru villandi. Var fyrirtækinu bannað að auglýsa fimm ára

Engin
fyrirhöfn

ms.is

/SÍA
H V Í TA H Ú S I Ð

Dásamlegur á brauðið og
hentugur fyrir heimilið

25
sneiðar

TILBOÐ

Nicotinell Fruit-2x10-LYFJAVAL copy.pdf

1

03/02/16

15:36

20%
aaf ölflusmlápakkttniungumr

Systir fjórtán ára gamals palestínsks drengs kallar á ísraelska hermenn sem halda honum föngnum. Samkvæmt yfirlýsingu þeirra á drengurinn að hafa stungið hermann í bænum Bani Naeem. Í gær skutu ísraelskir
hermenn Palestínumann sem sagður er hafa reynt að stinga þá. Fréttablaðið/EPA

Afslátturinn gildir í febrúar.
Mjódd Álftamýri
Bílaapótek Hæðasmára

Lyfjaval.is • sími 577 1160

Kjósum um
kjarasamning VR
Kynntu þér nýjan kjarasamning VR
og greiddu þitt atkvæði á vr.is.
Kosningu lýkur 24. febrúar
kl. 12 á hádegi.
Þitt atkvæði skiptir máli.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS

Karlar hafa greiðari
aðgang að styrkjum
Ný skýrsla leiðir í ljós að aðgengi karla í sauðfjárrækt að styrkjum og lánsfé er
betra en kvenna og að karlar afla sér meiri lífeyrisréttinda en konur.
Landbúnaður Vísbendingar eru
um að vinna kvenna í sveitum sé
óskráð, ólaunuð og ósýnileg í opinberum gögnum. Þetta kemur fram í
nýrri úttekt á stöðu kvenna í sauðfjárrækt sem unnin var af Rannsóknastofnun í jafnréttisfræðum við
Háskóla Íslands fyrir Landssamtök
sauðfjárbænda.
Hlutfall kvenna í sveitahéruðum
er mun lægra en í öðrum sveitarfélögum landsins. Sú þróun hefur
átt sér stað að konur í landbúnaði
eru að eldast og karlar að yngjast,
en nýliðun byggist að miklu leyti á
ungum körlum.
Meðal niðurstaðna skýrslunnar
er að aðgengi karla í sauðfjárrækt
að styrkjum og lánsfé er betra en
kvenna, karlar í sauðfjárrækt afla
sér meiri lífeyrisréttinda en konur
í greininni og karlar eru frekar
skráðir fyrir eignum og réttindum
en konur, en rétt og sanngjörn
skráning er mikilvægur þáttur jafnréttis.

Ný skýrsla leiðir í ljós að aðgengi karla í sauðfjárrækt að styrkjum og lánsfé er betra
en kvenna. Fréttablaðið/GVA

Stjórnvöld og grasrótarsamtök
hafa ýtt úr vör ýmsum verkefnum
til þess að bæta stöðu kvenna í
landbúnaði. Skýrsluhöfundar
leggja þó til frekari tillögur til
úrbóta, meðal annars að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

endurskoði reglur um skráningu
búa og eigna í landbúnaði með
það að markmiði að tryggja rétt
kvenna. Einnig er lagt til að gætt
sé að kynjasjónarmiðum við kosningar í Landssamtökum sauðfjárbænda. saeunn@frettabladid.is

HONDA CR-V KOSTAR FRÁ KR. 4.890.000 2WD
FRÁ KR. 5.140.000 4WD
Hvort sem þú vilt öryggi, sparneytni og lipurð í borgarsnúningana eða
þægindi, rými og útsýni í skoðunarferðina þá er Honda CR-V fyrir þig.
Bættu við hagstæðu verði og 5-stjörnu öryggi og þú sérð heildarmynd
hagkvæma borgarjeppans sem hefur rakað að sér verðlaunum í öllum
heimsálfum. Heildarmyndin endurspeglast í háu endursöluverði og
verðlaunum sem áreiðanlegasti bílaframleiðandi heims í tæp 10 ár í röð.

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

www.honda.is

Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

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

MÁNU D AGUR

Ekki hefur verið gripið til neinna ráðstafana að heitið getur til að stýra umferð og aðgengi ferðafólks að áfangastöðum, segir prófessor
við Háskólann á Akureyri. Uppgangur í flugsamgöngum þýðir tvær milljónir erlendra gesta árið 2017.
ferðaþjónusta Framtaksleysi stjórn
valda við uppbyggingu innviða í ferða
þjónustu sem varðar öryggismál beint
og óbeint vekur furðu í ljósi þess að
árum saman hefur það blasað við að
fjölgun ferðamanna yrði gríðarmikil.
Ekkert að heitið getur hefur verið gert
til að stýra umferð og bæta aðgengi
ferðamanna að áfangastöðum – og
öryggismál séu þess vegna sérstakt
áhyggjuefni.
Þetta segir Edward H. Huijbens,
prófessor við Háskólann á Akureyri,
spurður í ljósi ítrekaðra fregna af
alvarlegum slysum á erlendum ferða
mönnum og nýrra upplýsinga um
fjölda ferðamanna. Öryggismál kom
ust í hámæli eftir dauðaslys í Reynis
fjöru nýlega og fengu nýtt samhengi
þegar staðfestar tölur Ferðamálastofu
um fjölda erlendra ferðamanna birtust
á mánudag.
Af því tilefni sagði Víðir Reynisson,
verkefnastjóri hjá embætti lögreglu

Á sama tíma og
fjölgunin hefur
blasað við höfum við ekki
gripið til neinna ráðstafana
til að stýra umferð og aðgengi ferðafólks að áfangastöðum.
Edward H.
Huijbens, prófessor
við Háskólann á
Akureyri

Uppgangur í flugsamgöngum þýðir að sífellt verður ódýrara og auðveldara að
komast til Íslands. fréttablaðið/gva

stjórans á Suðurlandi, að þörfin á við
brögðum vegna fjölgunar ferðamanna
nái til landsins alls – huga verði að
öryggismálum og aðgengi á ferða

mannastöðum sérstaklega, en undir
sé öll löggæslan í landinu, uppbygg
ing samgöngumannvirkja, fjarskipti,
regluverkið þurfi að gaumgæfa og

Aðalfundur
Landsbankans 2016
Aðalfundur Landsbankans hf. verður haldinn miðvikudaginn
16. mars 2016 kl. 17:00 í Silfurbergi í Hörpu.

Dagskrá
1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda
lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu
reikningsári.
4. Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum.
6. Kosning bankaráðs.
7. Kosning endurskoðanda.
8. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.

jafnframt komi þetta inn á svið heil
brigðisþjónustunnar.
Edward, sem áður veitti Rann
sóknamiðstöð ferðamála forstöðu,
segir að búast megi við tveimur
milljónum erlendra ferðamanna til

landsins árið 2017. Fjölgun ferðafólks
sé beintengd miklum vexti alþjóð
legra flugsamgangna sem ekki sjái
fyrir endann á, og með vexti flugsins
verði alltaf ódýrara og auðveldara að
komast hingað.
„Á sama tíma og fjölgunin hefur
blasað við höfum við ekki gripið til
neinna ráðstafana til að stýra umferð
og aðgengi ferðafólks að áfanga
stöðum. Umferð ferðafólks er stýrt
með því að ákveða hvernig aðgengi er
háttað. Til dæmis þurfum við að skil
greina hvaða svæði við viljum að taki
við miklum fjölda og byggja upp sam
svarandi innviði þar. Á sama hátt verð
um við að ákveða líka hvaða svæði við
viljum vernda og hvernig við stýrum
aðgengi að þeim,“ segir Edward og
bætir við að þannig verði gæði upplif
unar hvers og eins tryggð, og staðurinn
verndaður fyrir skemmdum og öryggi
ferðafólks margeflt.
svavar@frettabladid.is

Framkvæmdir við Hlíðarendaá á Eskifirði eru harðlega gagnrýndar af bæjarbúum.
Mynd/Atli Börkur Egilsson

Bæjarbúar ósáttir við
framkvæmdir
Skipulagsmál Mikil óánægja ríkir
vegna framkvæmda Ofanflóðasjóðs
og Fjarðabyggðar við Hlíðarendaá á
Eskifirði. Áin er ein af fimm í bænum
sem ráðist verður í framkvæmdir við.
Framkvæmdirnar eru sagðar óþarfar
og telja bæjarbúar mannvirkið vera
mikið lýti fyrir bæjarmyndina. Þar að
auki eru umhverfisspjöll vegna fram
kvæmdanna sögð gríðarleg.
Framkvæmdirnar eru grundvall
aðar á hættumati Veðurstofu sem sam
þykkt var árið 2002 af hættumatsnefnd
Fjarðabyggðar. Hættumat vegna ofan
flóða er liður í forvarnarstarfi í þágu
öryggis íbúa.
Framkvæmdirnar hófust í júlí síðast
liðnum og voru áætluð verklok þann
30. nóvember 2015 en þær standa enn
yfir.
Fjölmargir bæjarbúar segja að líkja
megi framkvæmdinni við gljúfurgerð
og segja þeir að greinilega sé um að

ræða gríðarlegt rask og eðlisbreytingu
á ánni og umhverfi hennar.
„Framkvæmdirnar eru alveg óskiljan
legar að mínu mati. Hvorki ég né aðrir
vitum til þess að Hlíðarendaá hafi
nokkurn tímann hlaupið,“ segir Grétar
Rögnvarsson skipstjóri. Grétar furðar
sig á forgangsröðun framkvæmda í
bænum því brýnna sé að ráðast í fram
kvæmdir við þær ár bæjarins sem hafa
hlaupið síðustu ár og eru hættulegri, svo
sem Grjótá.
Hafsteinn Pálsson, verkfræðingur hjá
Ofanflóðasjóði, segir að eftir að hættu
mat Veðurstofunnar var samþykkt hafi
farið af stað hönnunarferli. Ákveða átti
í hvaða röð framkvæmdirnar yrðu.
„Tekin var ákvörðun um að byrja fram
kvæmdir í bænum við Bleiksá og svo
Hlíðarendaá í kjölfarið. Helsta ástæða
þess að ekki var farið í framkvæmdir við
Grjótá var sú að mikil umferð bíla er um
svæðið við ána,“ segir Hafsteinn. – þv

9. Önnur mál.

Hluthafar eiga rétt á því að leggja fram ályktunartillögur og koma
málum á dagskrá aðalfundar. Tillögur og óskir um að koma máli á
dagskrá aðalfundar þurfa að vera skriflegar og berast bankanum fyrir
kl. 16:00 þriðjudaginn 1. mars 2016. Endanleg dagskrá fundarins og
gögn er lögð verða fyrir aðalfundinn verða aðgengileg á vefsvæði
bankans 2. mars.

Fundur verður haldinn
mánudaginn 22. febrúar 2016. kl 17:30
í Félagsheimili Vlf. Hlífar
að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði
Dagskrá:
1. Kynning á niðurstöðum úr Gallup-könnun vegna almenna

markaðarins

2. Kynning á nýjum kjarasamning á almennum markaði.
3. Önnur mál.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og kynna sér efni nýrra kjarasamninga. Mætum stundvíslega.
Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Stjórn Vlf. Hlífar

GÆÐAMÁLNING
Deka Projekt 10, 10 lítrar (stofn A)

6.195

6.990

Deka Project grunnur. 10 lítrar

6.295

Deka Projekt 02, 10 lítrar (stofn A)

Deka Projekt 05, 10 lítrar (stofn A)

5.390

3 lítrar
kr. 2.390

Malartvatt Paint Wash

1.195

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

2.195

1.895

2.495

590

Bostik málarakýtti
Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

Tia Framlengingar
skaft 24 mtr.

Bostik spartl
250ml

495

Bakki, 25 cm rúlla, grind
og pensill. - Sett

1.695

Málningarpappi 20mx80cm

795

2.890

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

4.795

20m2 málningaryfirbreiðsla

225

Bostik medium LH
spartl 5 lítrar

Litaspray, verð frá
Scala Panellakk
Glært. 1 líter

1.795

995

25cm Málningarrúlla og grind

840

Landora 7% Veggmálning 9 lítrar
Litur: Starbright

5.995

V-tech epoxy lím

V-tech alhliða lím, 7ml.

410 210
Mako pensladós

345

Mako 12 lítra fata
Deka Olíugrunnur
1 líter
Deka Olíulakk 30

2.195

1.895

Yfirbreiðsla Fleece 1x3m

590

490

1x5m kr. 825

Mako pensill
50mm

325

Áltrappa 3 þrep

3.990

Deka Gólfmálning grá
3 lítrar

4.995
Proflex Nitril
vinnuhanskar

395

Málningarlímband
25mmx50m

245

Hagmans 2 þátta
Vatnsþ / epoxy 4kg

11.860

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Mako bakki og
10 cm rúlla
Mako ofnarúlla

425

245

Framlengingarskaft
fyrir rúllur Tia-EP 1,2 metrar

495

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
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Sá ríkasti eyðir minnstu í baráttuna

M Á N U DA G U R

Donald Trump vann stórsigur í forkosningum repúblikana í Suður-Karólínu. Jeb Bush dregur framboð sitt til baka eftir að hafa eytt
milljörðum. Hillary Clinton bar sigur úr býtum í forkosningum demókrata í Nevada og hefur því unnið tvö af fyrstu þremur ríkjunum.
Þórgnýr Einar
Albertsson

thorgnyr@frettabladid.is

Ban dar í k i n Auðkýfingurinn
Donald Trump vann stórsigur um
helgina í forkosningum repúblikana í Suður-Karólínu um hver
verður forsetaefni flokksins. Hlaut
Trump 32,5 prósent atkvæða en á
hæla honum komu öldungadeildar
þingmennirnir Marco Rubio og Ted
Cruz með um 22 prósent hvor. Aðrir
fengu undir tíu prósent, meðal annars Jeb Bush sem tilkynnti að hann
sæktist ekki lengur eftir útnefningunni þegar úrslitin voru orðin ljós.

Donald Trump hrósaði sigri í forkosningum í Suður-Karólínu. Nordicphotos/AFP

baráttu sína á því að einoka fjölmiðlaumfjöllun með því að koma
með digurbarkalegar yfirlýsingar.
Meðal annars um að byggja skuli
vegg á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó og að múslimum
eigi að vera meinuð innganga í
landið. Hefur hann því ekki þurft
að eyða stórfé í auglýsingar til að
kynna sig.
Demókratar hafa einnig eytt fúlgum fjár í sína kosningabaráttu. Hillary Clinton, fyrrverandi forsetafrú,
sem fékk um 52 prósent atkvæða í
forkosningum flokksins í Nevada,
hefur eytt um þrettán milljörðum
króna og öldungadeildarþingmaðurinn Bernie Sanders, sem fékk um
47 prósent atkvæða, rúmlega tíu
milljörðum.

Sá ríkasti eyðir minnstu
Þrátt fyrir að vera langríkasti frambjóðandinn í ár, talinn eiga um 4,5
milljarða bandaríkjadala eða um
580 milljarða íslenskra króna, hefur
Donald Trump eytt mun minna
í kosningabaráttu sína en keppinautar hans. Samkvæmt skjölum
Alríkiskosningastofnunar Bandaríkjanna (FEC) hefur Trump eytt um
þremur milljörðum króna, Ted Cruz
um átta milljörðum og Marco Rubio
um tíu milljörðum.
Eyðsla þeirra bliknar þó í samanburði við eyðslu fyrrverandi ríkisstjórans Jebs Bush sem eyddi tæpum
tuttugu milljörðum í sína kosningabaráttu sem nú er á enda.
Trump hefur byggt kosninga-

Hillary Clinton vann sinn fyrsta almennilega sigur í Nevada. Nordicphotos/AFP

Uppreisn gegn hefðinni
Árið 2007 úrskurðaði hæstiréttur
Bandaríkjanna samtökunum Cit
izens United í vil í máli þeirra gegn
Alríkiskosningastofnuninni. Gerði
sá úrskurður fjársterkum aðilum
kleift að stofna óháða kosningasjóði fyrir frambjóðendur, svokallaða Super PACs. Hefur síðan þá
myndast hefð fyrir þess lags sjóðum
og eyddu sjóðir milljörðum í kosningabaráttu Baracks Obama forseta
á sínum tíma.
Flestir frambjóðenda í ár njóta
stuðnings stórra sjóða. Til að
mynda safnaði sjóðurinn Right to
Rise um fimmtán milljörðum fyrir
Jeb Bush, sjóðurinn Priorities USA
Action um fimm milljörðum fyrir
Hillary Clintonog sjóðirnir Keep

the Promsise I, II og III svipuðu
samanlagt fyrir Ted Cruz.
Þrátt fyrir að vera ekki með neina
stóra Super PACs á bak við sig hafa
þeir Donald Trump og Bernie Sanders skákað þessari nýlegu hefð,
en á mismunandi hátt. Báðir vilja
þeir berjast gegn því að fjársterkir
aðilar geti styrkt stjórnmálamenn
svo mikið og hafa þeir sagt að fjársterkir aðilar reyni að kaupa sér velvild frambjóðenda.
Munurinn liggur þó í því að
Trump fjármagnar sína eigin kosningabaráttu en Sanders er fjármagnaður af hinum almenna borgara.
Þannig hefur Sanders fengið um
fjórar milljónir smærri styrkja og er
meðaltalsupphæð styrkja sem Sanders hefur fengið um 3.500 krónur.
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Fjöldi kjörmanna
Repúblikanar

Alls þarf 1.237 kjörmenn til að vinna

Demókratar

Alls þarf 2.383 kjörmenn til að vinna

*Clinton er þar að auki með 432 svokallaða ofurkjörmenn, hátt setta flokksmenn, en þeir geta skipt um skoðun ólíkt
kjörmönnum. Sanders er með 16 slíka.

Allt að 7 ára
ábyrgð fylgir
notuðum Kia**
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Kia Sportage EX 4WD

Kia Sorento EX Luxury

Árg. 2015, ekinn 33 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árg. 2014, ekinn 43 þús. km,
dísil, 197 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

5.490.000 kr.

6.290.000 kr.

61.777 kr. á mánuði*

70.777 kr. á mánuði*

ÁRA

ÁRA

ÁBYRGÐ

Árg. 2012, ekinn 94 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

3.890.000 kr.

*Mánaðargreiðsla m.v. 60% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9,25%
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 11%.
**Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

NOTAÐIR BÍLAR

Á
ÁBYRGÐ

www.notadir.is

Notaðir

Kia Ceed World Cup Edition

Kia Carens EX

Árg. 2015, ekinn 29 þús. km, dísil
128 hö., sjálfskiptur, framhjóladrifinn.

Árg. 2014, ekinn 12 þús. km,
dísil, 136 hö., beinskiptur,
framhjóladrifinn.

3.990.000 kr.

4.290.000 kr.

44.777 kr. á mánuði*

48.777 kr. á mánuði*

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Á
ÁBYRGÐ
Notaðir

ÁBYRGÐ

Notaðir

Kia Sportage EX 4WD

51*
51

Hillary Clinton
Bernie Sanders 

ÁRA

ÁRA

61
11
10
5
3

Donald Trump
Ted Cruz 
Marco Rubio 
John Kasich
Ben Carson 

Opnunartími:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16
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Góðu málefnin
og listin að lifa

22. febrúar 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

A

magnus@frettabladid.is

Málið er að
við þurfum
að breyta
viðhorfi
okkar til
verðamætasköpunar
listamanna.

23. mars í 5 nætur
Páskaferð

Frá kr.

89.900

m/morgunmat

SÉRTILBOÐ

BARCELONA
Hotel
Derby

Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 í herbergi.

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Magnús
Guðmundsson

f einhverjum undarlegum ástæðum virðast margir telja það fullkomlega eðlilegt
að listamenn gefi vinnu sína af hinum
ólíkustu tilefnum. Uppistandarar, tónlistarmenn, myndlistarmenn, rithöfundar, dansarar, og þannig mætti áfram telja,
kannast að öllum líkindum við að fá símtal þar sem
beðið er um ólaunað framlag eða listaverk því málefnið
er vissulega gott. Og það er erfitt að segja nei við bættum
aðstæðum veikra barna, baráttunni gegn válegum
sjúkdómum, uppbyggingu íþrótta- og æskulýðsstarfs,
forvörnum, mannréttindum, mannlegum harmleik og
framtíð íslensku landnámshænunnar. Ísland er fullt
af fólki sem brennur fyrir góðum málefnum og leggur
á sig mikla vinnu, oft launalaust, til þess að bæta líf og
aðstæður annarra. Allt gott um það að segja.
En ásóknin í verk og vinnu listamanna málefnunum
til stuðnings er hins vegar ekki gott mál. En segir okkur
þó að við lítum þrátt fyrir allt á alla þessa sköpun listamanna sem eftirsóknarverða og gerum okkur grein fyrir
verðmætinu sem í henni felst. Við finnum hvað það
breytir miklu fyrir góðgerðarsamkomu að hafa góðan
skemmtikraft sem keyrir áfram skemmtunina á milli
leiftrandi tónlistaratriða allt fram að hámarkinu með
málverkauppboði þar sem peningarnir byrja loks að
rúlla inn fyrir alvöru. Listin lætur fólki líða vel og opnar í
senn hjörtu þess og veski málefninu til framdráttar.
Almennt virðist ekki vera mikil ásókn í frítt framlag
annarra starfsstétta til góðra málefna enda fátítt að
vinna rótarfyllingu á bingókvöldi eða húsamálun á
herrakvöldi og það er svo sannarlega ekki sagt tannlæknum eða húsamálurum til hnjóðs. Þær stéttir bera
vonandi réttláta virðingu fyrir sínum störfum og opna
veskið til góðra málefna eftir efnum og aðstæðum
hverju sinni. Þannig á það nefnilega að vera.
En svo einfalt er það ekki fyrir listamennina sem eru
beðnir um að gefa vinnu sín og verk. Forsendurnar eru
oftar en ekki þær að auk þess sem málefnið sé gott þá
verði þetta þvílík góð kynning á listamanninum. Viðkomandi þarf þó sjaldnast á kynningunni að halda, vill
efalítið hafa eðlilegt val án utanaðkomandi þrýstings
um aðkomu sína að góðum málefnum og þarf einna
helst á því að halda að fá laun fyrir sína vinnu. Listamenn á litlu landi bera nefnilega alla jafna lítið út býtum
fyrir mikla vinnu og þurfa því síst af öllu á því að halda
að vera beðnir um að vinna frítt, burtséð frá því hversu
gott og göfugt málefnið er hverju sinni. Það skiptir ekki
máli. Það sem skiptir máli er að við metum verk listamanna að verðleikum eins og verk annarra stétta.
Málið er að við þurfum að breyta viðhorfi okkar
til verðamætasköpunar listamanna. Fyrst við viðurkennum verðmætin sem felast í listinni og hversu eftirsóknarverð hún er þá hljótum við að geta viðurkennt
framlag þeirra sem skapa listina. Góð málefni eiga ekki
að þurfa að treysta á frítt vinnuframlag listamanna því
þeirra framlag á að vera þeirra val eins og okkar hinna.

Frá degi til dags
Annar klerkur í framboð
Þegar einungis rétt rúmir fjórir
mánuðir eru þar til nýr forseti
lýðveldisins verður kosinn
eru nokkrir aðilar þegar farnir
að máta sig við stólinn. Össur
Skarphéðinsson þingmaður
þykir líklegur til að taka slaginn
og menn bíða eftir því hvaða
ákvörðun Katrín Jakobsdóttir,
einn vinsælasti þingmaðurinn í
dag, tekur. Fyrir helgi bárust svo
óvæntar fréttir af því að Vigfús
Bjarni Albertsson sjúkrahúsprestur hefði áhuga á framboði.
Taki hann slaginn verður hann
fyrsti klerkurinn til að bjóða sig
fram til forseta allt frá árinu 1952,
þegar séra Bjarni Jónsson laut í
lægra haldi fyrir Ásgeiri Ásgeirssyni.
Frjálslyndum hlýtur að svíða
Greint var frá því á föstudaginn
að Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra,
og Sigurður Ingi Jóhannsson,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefðu undirritað nýja
búvörusamninga. Þeir munu fela
í sér að ríkið greiðir bændum 132
milljarða króna á tíu árum. Framsóknarflokkurinn er að grunni til
byggður upp sem bændaflokkur
og sækir enn fylgi sitt mikið til
landsbyggðarinnar. Flokkurinn
bregst því ekki baklandi sínu
með þessum nýju samningum. En
mikið hlýtur frjálslyndum sjálfstæðismönnum nú að svíða þessi
nýju tíðindi af stjórnarheimilinu.
jonhakon@frettabladid.is

Herlaust land
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Steinunn Þóra
Árnadóttir
þingmaður
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs

Eru íslenskir
stjórnmálamenn og
embættismenn að
hvetja
Bandaríkjaher til að
auka hér
umsvif sín
og viðveru?

örgum brá illa við á dögunum þegar vefrit
bandaríska hersins flutti fréttir af auknum
umsvifum á Íslandi ásamt vangaveltum um
varanlega viðveru hersins hér á landi í framtíðinni.
Fréttin vakti óþægilegar minningar frá tímum Kalda
stríðsins og varð kveikjan að spurningum um hvort herstöðin á Miðnesheiði yrði opnuð á nýjan leik.
Íslensk stjórnvöld hafa gert lítið úr þessum fréttum og
látið eins og í þeim felist engin tíðindi. Bandaríkjaher
hafi verið hér með annan fótinn á grunni varnarsamningsins frá 1951 sem og samkomulags sem gert var árið
2006 þegar herinn fór. Umsvifin nú snúist helst um lagfæringar á gömlu flugskýli. Veruleikinn er þó sá að þær
2.700 milljónir sem ætlaðar eru til þessara framkvæmda
eru hluti af miklu stærri mynd.
Bandarísk hernaðaryfirvöld eru að stórauka viðbúnað sinn í Evrópu. Á sama tíma undirbúa stórveldin
Bandaríkin, Rússland og Bretland öll stórfellda endurnýjun í kjarnorkuvopnabúrum sínum og Nató-ríki
vinna að uppsetningu eldflaugavarnarkerfis í AusturEvrópu.
Vígbúnaðarkapphlaup er hafið og það á sér að miklu
leyti stað í hafinu umhverfis okkur. Þetta eru slæm tíðindi fyrir okkur Íslendinga og bein ógnun við lífsafkomu
okkar. Eltingaleikir kjarnorkukafbáta í íslenskri lögsögu
eru hættuspil og auðvelt að gera sér í hugarlund afleiðingarnar sem slys á slíkum farartækjum gæti valdið.
Vilji Bandaríkjamanna til að hafa inngrip á Keflavíkurflugvelli hefur lengi verið kunnur. Spurningarnar
sem kvikna við fregnir af auknum umsvifum Bandaríkjahers eru aðkallandi og krefjast tafarlausra svara;
Hver er afstaða íslenskra ráðamanna til kostnaðarsams
umstangs Bandaríkjahers nú? Eru íslenskir stjórnmálamenn og embættismenn að hvetja Bandaríkjaher til að
auka hér umsvif sín og viðveru? Hvaða pólitíska umboð
hafa menn til slíks?
Áratugur er liðinn frá því að herstöðinni á Miðnesheiði
var lokað. Það var gæfuspor og stuðlaði að auknu öryggi
landsmanna. Íslendingar eru friðsöm smáþjóð. Hagsmunir okkar eru þeir að standa gegn vígvæðingu og stigmögnun vopnakapphlaups. Uppsögn varnarsamningsins
væri skynsamlegt skref í þá átt.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Snerting er stórmál
Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

T

vær fréttir voru í Stundinni af
meintum tilburðum tveggja
ólíkra karlmanna við að nálgast
konur. Annars vegar er um að ræða
nafnlausar ásakanir um óljóst athæfi
og erfitt að átta sig á málavöxtum; hins
vegar segir frá kunnum miðaldra lögmanni sem reynir mikið við táningsstúlkur af greininni að dæma. Ég hef
ekki forsendur til að dæma mennina
né vil ég afsaka þá hegðun sem þeir eru
sakaðir um. Það fer hins vegar ekki hjá
því að það vakni hjá manni alls konar
hugrenningatengsl við lesturinn.
Við getum sagt sem svo að óþarfi sé
að gera svo mikið veður yfir því – og
nánast gera glæpsamlegt – að karlar
reyni við konur. Ekkert sé náttúrulegra; gott ef þetta sé ekki beinlínis
lífsins gangur.
Lífsins tilgangur: tildragelsi og misvel lukkaðir tilburðir til tildragelsis.
Um þetta fjalla skáldsögurnar, ljóðin,
já hvert einasta popplag.
En kynferðisleg áreitni er samt
menningarlegt vandamál, ekki bundið
við einstaklinga og sérstaka skapgerðarbresti. Þetta er ekki einskær
vandi þeirra sem verða fyrir barðinu
á áreitninni og ekki bara í verkahring þeirra að ræða um það; þetta er
ekki óviðráðanlegur sjúkdómur eða
stundarbilun heldur hegðun sprottin
af ranghugmyndum og virðingarleysi
fyrir mannhelgi annarra. Ranghugmyndirnar og virðingarleysið eru ekki
meðfæddir eiginleikar heldur lærð
hegðun.

Kynferðislegt ólæsi
Mannfélagið er samansett úr ótal
litlum og stórum boðum sem við
sendum hvert öðru, á misjafnlega
sýnilegan máta. Bara ein lítil sjónvarpsauglýsing geymir margvísleg boð, bæði
augljós og leynd; þau augljósu snúast
um tiltekin vörumerki sem tengd eru
við örvun á hvötum okkar en þau

leyndu leiðbeina um lífsstíl og hegðun.
Það hvernig okkur farnast í lífinu er
sumpart undir því komið hversu slyng
við erum í meðferð þessara boða sem
streyma daglega í þúsundavís um allt
samfélagið.
Þegar tvær manneskjur tala saman
nota þær orð til að skiptast á skoðunum. En samskiptin einskorðast ekki
við það. Við notum líka ótal önnur
boð sem miserfitt er að ráða í og eru
misvel útfærð og misjafnlega meðvituð: hreyfingar, augnaráð, stellingar,
svipbrigði, raddblær. Kannski laðast
tvær manneskjur hvor að annarri og
þá gefa þær hvor annarri margvísleg
boð um það, eiga í þöglum samningaviðræðum um það hvernig væntanlegum samskiptum skuli háttað, með
líkamstjáningu og fasi. Umræðuefnið
gæti verið forsetakosningar eða áfengi í
matvöruverslunum, en undir yfirborði
þess fer fram samræða um þá hluti sem
raunverulega skipta máli: Hvernig líkar
þér við mig? Eigum við að snertast? Og
svo er hitt: kannski laðast einn aðili að
öðrum og sendir boð um það en fær
kurteislega höfnun til baka – og þá er
hægt að einbeita sér virkilega að forsetakosningunum eða víninu í matvörubúðunum.
Þetta er heillandi leikur og samspil
einstaklinga sem þarna fer fram, jafn
náttúrulega og eðlilega og blóm opnast og alda rís og hnígur. Þetta er dans.
Og það verður að stíga hann saman
til að vit sé í honum. Annars er bara
verið að troða um tær. Það þarf með
öðrum orðum að vera læs á boðin.
Og það erum við raunar flest, nema
reyndar fólk með asperger-heilkenni;
við höfum einfaldlega í hausnum allan
staðalbúnað til að vinna úr þessum
boðum og bregðast við þeim.
Vandamálið er fremur hitt: að taka
mark á þessum boðum og virða þau.

Káföld
Í okkar menningu hefur löngum viðgengist einkennilega mikið ólæsi á
þessi samskiptaboð eða hirðuleysi um
þau og umburðarlyndi gagnvart þeim
sem virða þau að vettugi. Kannski af
því að við erum komin af fólki sem
kúldraðist lengstan part ársins inni
í myrkum moldarkofum og sá varla
hvert annað nema rétt yfir hábjargræðistímann þegar enginn mátti vera

Nauðsynlegt að gangast
við mistökum
Árni Gunnarsson
fv. alþingismaður
Erna Indriðadóttir
varaþingmaður
Rannveig Guðmundsdóttir
fv. ráðherra
Svanfríður Jónasdóttir
fv. alþingismaður
Tómas Guðjónsson
ungur jafnaðarmaður

B

réf formanns Samfylkingarinnar sem hann sendi öllum
flokksmönnum nýlega, vakti
mikla athygli. Einkum vegna þess að
þar ræddi hann mistök sem flokkurinn hefur gert á síðustu árum.
Margir fögnuðu bréfinu, en aðrir
gagnrýndu hversu seint það kom
fram. Enn aðrir sögðu nær að horfa
til framtíðar en velta sér upp úr því
sem liðið er og að uppgjör vegna
síðasta kjörtímabils hefði þegar
farið fram. En flokkur með 9% fylgi
í skoðanakönnunum þarf og verður
að grandskoða sín mál.

Að sækja styrk til þjóðarinnar
Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
vann kraftaverk á síðasta kjörtímabili og skilaði árangri í efnahagsmálum sem fáir myndu leika eftir.
En stjórnin ætlaði sér um of. Hún
setti stór mál á dagskrá til að auka
réttlæti og jöfnuð í landinu og skapaði þannig miklar væntingar meðal
kjósenda sinna. Þegar ekki náðist að
ljúka þeim, olli Samfylkingin þeim
sárum vonbrigðum.
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Landsfrægir voru kátir karlar
sem króuðu af konur í afviknu skoti og réðust til atlögu
leiftursnöggt, reyndu að að
lama fórnarlambið og merkja
sér það með yfirgripsmiklu
káfi.
að neinu öðru en að strita í heyskap.
Hjá okkur hefur gegnum aldirnar verið
lítið um áðurnefndan dans en þeim
mun meira um margvísleg glímutök
með öllum sínum sniðglímum á lofti
og bolabrögðum.
Í Ljósvetningasögu segir frá þeim
bræðrum Sölmundi og Söxólfi sem
voru „óeirðarmenn miklir um kvennafar“ og talað um „bóndadætur“ sem
urðu fyrir barðinu á þeim en þær ekki
nefndar á nafn fremur en þrælarnir og
hvað þá að taki því að hafa orð á því
hvernig þeim þótti að verða fyrir öllu
þessu „kvennafari“. (Þegar kona er loks
nafngreind í sögunni, Þórdís dóttir
hins samkynhneigða Guðmundar
ríka, fær hún að vísu að segja fegurstu
setningu sögunnar: „Nú er mikið um
sólskin og sunnanvind og ríður Sörli í
garð.“) Þó að bræðranna sé ekki getið
að góðu í sögunni hefur orðalagið lifað
– og ekki síður athæfið sjálft: að koma
fram við konur eins og viljalaus viðföng kvennafarsins.
Í mínu ungdæmi var mikil káföld;
þegar mannsbragur þótti að því að
þukla líkamsparta einstaklinga sem
ekki voru taldir geta varið sig; kvenna
og barna. Landsfrægir voru kátir karlar
sem króuðu af konur í afviknu skoti og
réðust til atlögu leiftursnöggt, reyndu
að lama fórnarlambið og merkja sér
það með yfirgripsmiklu káfi.
Íslensk menning. Þetta þótti
kannski ekki alveg gott, eiginlega frekar spaugilegt. Það var látið eins og við
þessu væri ekkert að gera; svona væri
þetta bara – karlar hefðu sína náttúru
og hún brytist fram með þessum hætti.
En þannig er það auðvitað ekki. Það
er ekki til neitt lögmál sem framkallar
slíkt framferði. Þetta er lærð hegðun.
Það er stórmál að snerta aðra manneskju.

Rótarý, Rauði krossinn og
friðarstyrkir

R

Helga G. Halldórsdóttir
fjáröflunarfulltrúi Rauða
krossins á
Íslandi og
félagi í Rótarýklúbbnum Hofi,
Garðabæ

ótarýhreyfingin starfar í meira
en 200 löndum í öllum heimsálfum. Félagar eru rúmlega 1,2
milljónir í um 35 þúsund klúbbum.
Á Íslandi er 31 klúbbur með um
1.200 félaga. Innan hreyfingarinnar
er fólk úr öllum starfsgreinum og
hittist á vikulegum fundum klúbbanna, sem eru með fjölbreytt og
fræðandi fundarefni. Félagar eru
á öllum aldri og báðum kynjum.
Rótarýfélagar hafa sameiginlegan
áhuga á mannúðar- og menningarstarfi og vilja til að hvetja til velvildar og friðar í heiminum.
Opinbert kjörorð hreyfingarinnar
er „Þjónusta ofar eigin hag“ og einkunnarorð núverandi alþjóðaforseta
er „Verum veröld gefandi“. Rótarýdaginn 27. febrúar halda Rótarýfélagar hátíðlegan og þema dagsins
hér á landi er fjölmenning, málefni
sem er ofarlega á baugi með auknum
fólksflutningum milli landa.
Rótarýhreyfingin leggur samfélögum lið með ýmsum hætti til
viðbótar við hið áhugaverða starf
klúbbanna. Rótarýsjóðurinn (Rotary
Foundation) er eitt öflugasta verkefni hreyfingarinnar. Klúbbfélagar
um allan heim leggja fé til sjóðsins
og ráðstafað er úr sjóðnum 100
milljónum dollara árlega til mannúðar-, fræðslu- og menningarmála.
Margir hafa notið góðs af styrkjum
úr þessum sjóði og hefur baráttan
gegn lömunarveikinni, svonefnt
Polio-Plus verkefni, verið þar veigamest.

Samskiptanet friðarstyrkþega
Tveggja ára námsstyrkir til meistaranáms í friðarmálum er eitt af nýrri
verkefnum sjóðsins. Styrkirnir
eru bundnir sex virtum háskólum
í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan og
Ástralíu. Fimmtíu til sjötíu styrkir

Með friðarstyrkjunum
hefur Rótarý byggt upp samskiptanet friðarstyrkþega,
sem starfa um allan heim
og vinna að því að bæta líf
þeirra sem verst standa, búa
við fátækt og eru á átaka- og
stríðshrjáðum svæðum.
hafa verið veittir árlega. Styrkirnir
standa undir skólagjöldum, húsnæði, fæði, bókum og ferðum og
hafa íslenskir námsmenn sýnt þeim
mikinn áhuga. Margar umsóknir
berast en það hefur vakið athygli
að ellefu Íslendingar hafa hlotið
styrki úr sjóðnum. Styrkirnir eru
mjög veglegir og hafa skipt miklu
máli fyrir íslenskt samfélag og þá
sem notið hafa. Nokkrir af styrkþegunum hafa starfað hjá Rauða
krossinum hér á landi og alþjóðavettvangi, en einnig hjá öðrum
mannúðarsamtökum sem Íslendingar eru aðilar að. Vaxandi þörf er
fyrir fólk menntað í fjölmenningu og
friðarfræðum og þekking þess nýtist
víða í verkefnum.
Með friðarstyrkjunum hefur
Rótarý byggt upp samskiptanet
friðarstyrkþega, sem starfa um
allan heim og vinna að því að bæta
líf þeirra sem verst standa, búa við
fátækt og eru á átaka- og stríðshrjáðum svæðum. Menntun á þessum
sviðum er gott veganesti ungs fólks,
sem vill vinna að mannúðarmálum.
Víða eru mannréttindi brotin og
þörf á öflugum verkefnum sem
stuðla að þróun í átt til jafnréttis og
friðar.
Rauði krossinn og fleiri mannúðarsamtök hafa notið góðs af
þessum friðarsjóði. Þetta er stórkostlegt framlag og ómetanlegt fyrir lítið
land eins og Ísland að nemendur eigi
þess kost að mennta sig með styrk
frá Rótarýhreyfingunni. Auglýst er
eftir umsækjendum í Rótarýsjóðinn
um mánaðamótin febrúar/mars ár
hvert.

Nýr VPG MV1
með hjólastólaaðgengi

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur vann kraftaverk
á síðasta kjörtímabili …
Við í Samfylkingunni eigum að
læra af þessu og leggja áherslu á að
sækja styrk til þjóðarinnar til að
taka ákvarðanir um erfið mál, svo
sem eins og umsóknina um aðild
að ESB og að tryggja að arður af auðlindunum skili sér til þjóðarinnar.
Einnig til að breyta stjórnarskránni
og tryggja nauðsynlegar lýðræðisumbætur svo tiltekinn hluti kjósenda geti kallað eftir því að mál fari
í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Breiðfylking nauðsynleg
Samfylkingin, flokkur jafnaðarmanna, á fullt erindi í íslenskum
stjórnmálum. Jafnaðarstefnan er
nauðsynlegt svar við þeirri misskiptingu sem fólkið í landinu gerir
eðlilega kröfu um að verði leiðrétt.
Enginn veit hvort Píratar muni
starfa til hægri eða vinstri. Breiðfylking jafnaðarmanna í næstu
ríkisstjórn verður að leggja áherslu
á eftirfarandi mál: Bæta kjör aldraðra og öryrkja, tryggja öllum húsnæði við hæfi, efla og endurskipuleggja heilbrigðiskerfið og bæta hag
barnafjölskyldna.

• Fyrsti fjöldaframleiddi bíllinn sem er úthugsaður fyrir hjólastólanotkun.
• Getur tekið 1 hjólastól og 5 farþega eða 2 hjólastóla og 3 farþega.
• Þú situr frammí.
• Bíllinn er eins og fólksbíll að innan.
• Rafknúin rampur.
• Bíllinn er á staðnum.
Verð miðað við fulla niðurfellingu 4.254.000 með fullum styrk um 1.700.000

sport
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Nýjast

Olís-deild karla

Haukar - ÍBV29-24
Markahæstir: Elías Már Halldórsson 11,
Adam Haukur Baumruk 6 - Agnar Smári
Jónsson 8, Grétar Þór Eyþórsson 5.

Staðan
Efri hluti
Haukar
Valur
Afturelding
Fram
ÍBV

36
32
22
22
21

Neðri hluti
Grótta
Akureyri
FH
ÍR
Víkingur

21
19
18
12
7

Olís-deild kvenna

ÍBV - Fylkir

32-33

Markahæstar: Drífa Þorvaldsdóttir 9 - Patr
icia Szölösi 8.

Selfoss - Afturelding 32-21

Markahæstar: Adina Maria Ghidoarca 10 Hekla Daðadóttir 8.

Fjölnir - Stjarnan

18-36

Fram - ÍR

30-18

Haukar - FH

24-23

HK - KA/Þór

23-27

Markahæstar: Díana Sigmarsdóttir 8 Hanna G. Stefánsdóttir 11.

Markahæstar: Ragnheiður Júlíusdóttir 13 Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 5.

Markahæstar: Karen Helga Díönudóttir 9 Elín Anna Baldursdóttir 9.

Kolbeinn Höður Gunnarsson fékk tvenn gullverðlaun á Meistaramótinu en tapaði fyrir Ara Braga Kárasyni, félaga sínum (t.h.), í 60 metra hlaupi. Fréttablaðið/stefán

Stefnan sett á háskóla í haust

Kolbeinn Höður Gunnarsson, spretthlaupari úr FH, vann tvenn gullverðlaun og eitt silfur á Meistara
mótinu innanhúss. Deildi gullinu í 400 metra hlaupi. Þarf að bæta sig til að komast út í nám.
Frjálsar Spretthlauparinn Kolbeinn Höður Gunnarsson var einn
af sigursælustu keppendunum á
Meistaramóti Íslands innanhúss
í frjálsíþróttum sem fram fór í
Laugardalshöll um helgina. Akureyringurinn var að keppa á sínu
fyrsta móti á vegum FRÍ fyrir FH, en
hann flutti í bæinn og skipti úr UFA
síðastliðið haust.
Kolbeinn vann gull í 200 og 400
metra hlaupi karla en þurfti að sætta
sig við tap fyrir samherja sínum úr
FH, Ara Braga Kárasyni, í 60 metra
hlaupi. „Stefnan er alltaf sett á að
vinna allt en Ari Bragi er gríðarlega
fljótur og sterkur hlaupari,“ segir
Kolbeinn Höður við Fréttablaðið.
Ari Bragi er afar fær trompetleikari og þurfti að spila á tónlistarhátíð á laugardagskvöldið og mæta
svo aftur daginn eftir og keppa í
200 metrunum á móti Kolbeini þar
sem hann fékk brons. „Ari Bragi er
svo fjölhæfur. Ef einhver getur gert
þetta svona þá er það hann,“ segir
Kolbeinn Höður.

Deildu gullinu
Mikil rekistefna var eftir 400 metra
hlaupið þar sem Kolbeinn Höður og

hans helsti keppinautur, Ívar Kristinn Jasonarson, komu á sama tíma
í mark. Kolbeinn var fyrst úrskurðaður sigurvegari, svo Ívar, en á endanum deildu þeir gullinu.
„Ég var mættur í viðtal um sigurinn og var þar að fagna að hafa
unnið þetta. Svo er sagt í kallkerfinu að Ívar hafi unnið og ég var
bara ókei. Ef ég vinn ekki þá vinn ég
ekki,“ segir Kolbeinn, en þjálfarar
hans voru ósáttir við úrskurðinn og
lögðu fram mótmæli.
„Þeim fannst þetta of tæpt til að
dæma öðrum hvorum sigurinn og úr
varð að við deildum sigrinum. Það er
betra en að fá silfur þannig að ég er
bara sáttur. Þetta er í fyrsta sinn sem
ég hef lent í svona, að koma alveg
nákvæmlega jafn öðrum í mark.“
Kolbeinn og Ívar háðu svo aðra
baráttu í 200 metra hlaupinu þar sem
FH-ingurinn var einum hundraðshluta á undan í mark. „Við reyndum
að koma aftur saman í mark en það
bara tókst ekki alveg,“ segir Kolbeinn
og hlær við.
„Ég ber alveg gríðarlega virðingu
fyrir Ívari. Hann er virkilega verðugur
keppinautur og það gerir mikið fyrir
mig að hafa svona mann til að keppa

við. Því miður voru tímarnir okkar
ekki alveg jafn góðir og við vonuðumst til. Við getum báðir gert betur.“

Hinar stjörnurnar á
Meistaramótinu

Stefnir á háskólanám
Kolbeinn Höður æfir nú við bestu
aðstæður hjá FH og getur ekki gert
annað en hlaðið lofi á sitt nýja félag:
„Það er bara heiður að æfa þarna og
fá að taka þátt í þessu. Mér fannst
vera kominn tími til að prófa eitthvað nýtt og nú er ég að stíga mín
fyrstu skref fyrir nýtt félag,“ segir
Kolbeinn Höður sem byrjaði árið
mjög vel og setti Íslandsmet í flokki
20-22 ára í 300 metra hlaupi.
Spretthlauparinn setur stefnuna
á háskólanám í Bandaríkjunum
næsta haust en til þess að komast
þangað þarf hann að bæta sig bæði
í 200 og 400 metra hlaupum.
„Ef það á að takast þarf ég að
hlaupa 400 metrana undir 47 sekúndum og 200 metrana undir 21
sekúndu. Þá væri ég að setja Íslandsmet í 200 metra hlaupi og ná einum
af þremur bestu tímunum í 400
metra hlaupi á Íslandi. Ég er alveg
bjartsýnn á að þetta takist hjá mér,“
segir Kolbeinn Höður Gunnarsson.

Tristan Freyr Jónsson úr ÍR fékk
silfur í stangarstökki, brons
í hástökki og gull í 60 metra
grindahlaupi.

tomas@365.is

Draumurinn nánast úr sögunni
Körfubolti Stelpurnar okkar í
íslenska landsliðinu í körfubolta eru
ekki í góðum málum í E-riðli undankeppni Evrópumóts kvenna í körfubolta eftir þriðja tapið. Stelpurnar
lágu í valnum í Portúgal um helgina,
68-56, og eru á botni riðilsins með
þrjú stig. Eitt stig fæst fyrir að mæta
til leiks.
Eftir að halda í við portúgalska
liðið framan af missti íslenska liðið
heimakonur fram úr sér þegar þær

tóku 11-1 sprett í öðrum leikhluta.
Aðeins munaði sex stigum þegar
átta mínútur voru eftir en þær
portúgölsku afgreiddu leikinn með
mikilvægum þristum undir lokin.
Portúgal gekk mun betur að skora
upp við körfuna, en þær settu 34 stig
„af málningunni“ á móti 18 stigum
íslenska liðsins.
Okkar stúlkur voru að skjóta boltanum skelfilega illa. Þær hittu úr 17
af 60 skotum sínum og voru með 28

prósent nýtingu í heildina. Íslenska
liðið hitti úr sex af 24 þriggja stiga
skotum sínum.
Helena Sverrisdóttir tók 25 af 60
skotum íslenska liðsins og hitti úr
fimm þeirra. Hún var einn af átta
fyrir utan teig en var engu að síður
stigahæst með 17 stig. Sigrún Sjöfn
Ámundadóttir skoraði tólf stig.
Helena Sverrisdóttir var stigahæst.
Fréttablaðið/Ernir

Hin 16 ára gamla Þórdís Eva
Steinsdóttir úr FH fékk gull í
hástökki og silfur í 200 og 400
metra hlaupi.
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir úr
ÍR fékk gull í 200 metra hlaupi og
silfur í 50 metra hlaupi.
Þorsteinn Ingvarsson úr FH fékk
gull í langstökki og þrístökki.
Aníta Hinriksdóttir fékk gull í
400 og 800 metra hlaupi
María Rún Gunnlaugsdóttir fékk
gull í 60 metra grindahlaupi og
silfur í hástökki.
Hafdís Sigurðardóttir fékk gull
í 60 metra hlaupi og langstökki.

Markahæstar: Þórhildur Braga Þórðardóttir
7 - Arna Kristín Einarsdóttir 12.

Staðan
Efri hluti
Grótta
Haukar
ÍBV
Fram
Valur

35
34
32
31
30

Neðri hluti
Fjölnir
10
KA/Þór
9
ÍR
8
7
FH
Afturelding 3

Enski bikarinn - 16 liða úrslit

Arsenal - Hull

0-0

Watford - Leeds

1-0

Reading - WBA

3-1

1-0 Scott Wootton (53., sjálfsmark).

0-1 Darren Fletcher (54.), 1-1 Paul McShane
(60.), 2-1 Michael Hector (72.), 3-1 Lucas
Piazon (90.).

Bournemouth - Everton 0-2
0-1 Ross Barkley (55.), 0-2 Romelu Lukaku
(76.).

Blackburn - West Ham

1-5

Tottenham - C. Palace

0-1

Chelsea - Man. City

5-1

1-0 Ben Marshall (20.), 1-1 Victor Moses
(26.), 1-2 Dimitri Payet (36.), 1-3 Emmanuel
Emenike (64.), 1-4 Emmanuel Emenike (85.),
1-5 Dimitri Payet (90.+2).

0-1 Martin Kelly (45.+1).

1-0 Diego Costa (35.), 1-1 David Faupala
(37.), 2-1 Willian (48.), 3-1 Gary Cahill (53,),
4-1 Eden Hazard (67.), 4-1 Bertrand Traoré
(89.).

Everton mætir Chelsea
Dregið var til átta liða úrslita enska
bikarsins eftir stórleik Chelsea
og Manchester City í gærkvöldi.
Everton fær Chelsea í heimsókn og
Reading og Crystal Palace eigast
við. Sigurvegarinn úr viðureign
Arsenal og Hull mætir Watford og
nái Manchester United að leggja
Shrewsbury í kvöld mætir liðið
West Ham.

Í dag

19.40 Shrewsb. - Man. UtdSport
19.55 Napoli - AC MilanSport3
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Knot-púðarnir í MoMA
Knot-púðar sem Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir hannar undir merkinu Umemi eru nú fáanlegir í safnverslun MoMa í
New York sem er eitt virtasta nútímalistasafn heims en þetta eru fyrstu púðarnir sem verslunin tekur í sölu.

Knot-púðarnir sem Ragnheiður hnýtir á nokkra vegu komu
fyrst á markað á Íslandi árið
2011 og hétu upphaflega Not
Knot. Design House Stockholm,
sem sérhæfir sig í skandinavískri hönnun, kynnti þá á hönnunarvikunni Stockholm Furniture and Light Fair í síðustu
viku en þeir voru teknir til
sölu í Design House Stockholm
í janúar. Þeir vöktu mikla athygli og voru meðal annars
tilnefndir í flokknum besta
varan.
„Design House Stockholm
hefur selt einhverjar vörur í
MoMA (Museum of Modern
A rt). F ramkvæmdastjórinn
Anders Färdig kynnti Knotpúðana fyrir forsvarsmönnum
safnverslunarinnar á dögunum
og þó þeir hafi áður gefið það
út að þeir seldu ekki púða
nema í vefverslun sinni
urðu þeir svo hrifnir að þeir ákváðu
að taka þá inn,“
Ragnheiður Ösp
segir RagnheiðSigurðardóttir
ur sem er að
vöruhönnuður
vonum ánægð.
„Ætli ég verði
ekki að gera
mér fer ð í
safnið til að
sjá þetta með
eigin augum.“
Ragnheiður gerir fjóra r tý pur af
púðunum í tólf
l it u m fy r i r ís lensk a n m a rk að.
Design House Stockholm tók inn eina týpu í
sex litum en að sögn Ragnheiðar stendur til að bæta við á
næsta ári. Sama týpa er til sölu
í MoMA.
þau í þrjú ár og hef prófað að
Ragnheiður er með ýmislegt
vinna bæði með við og ál með
fleira á prjónunum og kemur
misjöfnum árangri. Ég datt svo
niður á bandaríska fyrirtækið
til með að kynna ný teljós úr
Middle Kingdom sem gerir falpostulíni á HönnunarMars í
lega muni úr möttu postulíni og
næsta mánuði. Þau eru í mismun það sjá um framleiðsluna
munandi pastellitum og hægt
og sölu utan Evrópu.“
að setja saman á ólíka vegu.
vera@365.is
„Ég er búin að vera að þróa

Ragnheiður Ösp gerir fjórar gerðir af púðunum fyrir íslenskan markað. Meðfylgjandi týpa er til sölu í Design House
Stockholm og MoMA

Teljósin verða formlega kynnt á HönnunarMars.

Hægt er að setja ljósin saman á mismunandi vegu

LITHIUM POWER STARTTÆKI
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ðir hu

Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, hleður snjallsímann,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Neistafrítt og skammhlaupsvörn. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A, 12v 10A, start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh. (12Ah)

Járn & Gler hf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is

Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími: 577 1515 - www.skorri.is
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Guðrún Borghildur á vinnustofu sinni í Íshúsinu í Hafnarfirði. Hún segist liggja yfir hverjum og einum púða en henni er mikið í mun að það sjáist að um notaða jakka er að ræða. Mynd/Stefán

Breytir leðurjökkum í
skrautpúða
Guðrún Borghildur Ingvarsdóttir gefur
gömlum leðurjökkum nýtt líf með því að
breyta þeim í skrautpúða. Hún nýtur til þess
liðsinnis fataflokkunar Rauða krossins sem
sér henni fyrir efniviði.
„Fyrir nokkrum árum keypti ég
leðurjakka á götumarkaði í Kaupmannahöfn án þess að vita hvað
ég ætlaði að gera við hann. Þegar
ég kom heim spretti ég honum í

Stundum fær Guðrún
Borghildur sérpantanir um að nota útsaum
sem hefur tilfinningalegt gildi í púða sem
síðan eru gefnir sem
tækifærisgjafir.

sundur og bjó til púða fyrir dóttur
mína í jólagjöf. Þar sem ég á fjórar dætur varð ég auðvitað að gera
fyrir hinar líka og notaði gamlan
klukkustreng til skreytingar sem

Plokkfiskur
hollur kostur á 5 mín.
ég átti frá ömmu þeirra. Síðan var
þetta svo skemmtilegt að ég hélt
áfram og áður en ég vissi af var ég
komin með haug af púðum á heimilið.“ Þannig segir Guðrún Borghildur frá upphafi púðaævintýris
síns sem leitt hefur hana á nýjar
brautir.
„Ég áttaði mig á því að það þýddi
ekki að sitja uppi með alla þessa
púða og því þyrfti ég að finna
þessu einhvern farveg. Það var svo
fyrir einu og hálfu ári að ég heyrði
útvarpsviðtal við Önnu Maríu í Íshúsinu í Hafnarfirði. Hún var að
segja frá opnunarhátíð Íshússins
og gaf í skyn að fleiri einstaklingar
gætu komist í vinnustofur í húsinu.
Ég tók strax upp tólið og var svo
heppin að komast að,“ segir Guð-

rún Borghildur sem stundaði nám
við Myndlistaskólann í Reykjavík.
Kunnáttuna í saumaskapnum þakkar hún hins vegar ömmu sinni og
fleiri góðum konum.
Þegar Guðrún Borghildur var
búin með allar birgðir fjölskyldunnar af leðurjökkum og handavinnu leitaði hún fanga víðar.
„Nú kaupi ég leðurjakkana aðallega hjá fatasöfnun Rauða krossins en þau taka frá fyrir mig þá
jakka sem ekki eru söluhæfir,
eru með saumsprettum, rifum
eða blettum.“
Guðrúnu Borghildi er það
hjartans mál að endurnýta hluti
sem eiga sér fyrra líf. „Mér
finnst allt of miklu sóað og vil
meina að hægt sé að gera nýti-

lega hluti þó hráefnið hafi verið á
leiðinni í ruslið,“ segir hún.
Þessi hugmyndafræði á við
um flesta hluti sem hún býr til.
Til dæmis töskurnar Gímald.
„Nafnið er komið frá þeirri staðreynd að þær taka endalaust
við,“ segir Guðrún Borghildur
glettin. Raunar urðu töskurnar
til vegna óhapps. „Tjaldvagninn
okkar eyðilagðist og í stað þess
að henda honum öllum hirti ég
af honum tjaldið og hef verið að
sauma töskur úr því síðan.“
Þeir sem vilja kynna sér hönnun Guðrúnar Borghildar geta
farið á Facebook, á gudrunborghildur.is, eða litið við í Kirsuberjatrénu þar sem munir hennar eru til sölu. solveig@365.is
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Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Íris Hall

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

skjalagerð

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
Ertu í fasteignahugleiðingum?
Nú er rétti tíminn til að hugsa sér til hreyfings.
Ég hef áralanga, dýrmæta og góða reynslu í fasteignaeldleið.
viðskiptum og stend við bakið á þér S
alla

Frum

Seld

Mikil sala—Frítt verðmat

Seld pomoc przy przy kupnie i sprzedazy
Fachowa
nieruchomosci.
Potrzebujesz wstepnej rozmowy u Elin w jezyku polskim ?
tel. 6597958 (po polsku).

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist
fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð
bílastæði.
innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðherelin@fasteignasalan.is
Sími:
695Að8905
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.
Fold fasteignasala 552 1400 kynnir:
Stórar svalir sem snúa í suður og
Langalína
23,
1.
hæð
(íbúð
113)
með
vestur.
Stigagangur mjög snyrtilegur,
Háholt
14,
Mosfellsbær
Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 stæði
1639í bílgeymslu.
löggiltir Opið
fasteignasalar
hús miðvikuflísa- og teppalagður. Sameiginleg
Sími: 588 5530 •
verða
á staðnum
og taka á• móti
áhugasömum
dag, 24.
febrúar, kl. 17-17.30. Íbúðin
hjóla- og vagnageymsla. Sérgeymsla í
berg@berg.is
www.berg.is
er laus.
bílageymslunni inn af bílastæðinu.
GSM 897 0047
Virkilega glæsileg 104,7 fm 3ja herBúið er að flísaleggja votrými í
Berg
fasteignasala, Háaleitisbrautbergja
58 íbúð á fyrstu hæð í fallegu fjölPétur Pétursson
íbúðinni en gólf eru málið. InnréttSími
588fasteignasali
5530 • Netfang: berg@berg.is
lögg.
býli á besta stað í Sjálandinu í Garðabæ ingar frá Brúnási.
Petur@berg.is
ásamt stæði í bílageymslu (merkt nr. 1).
Þegar inn er komið tekur við forPétur
Pétursson lögg. fasteignasali
Góð aðkoma. Lyfta. Útsýni til sjávar.
stofa með fataskáp. Tvö svefnher-

Glæsileg íbúð í Sjálandi

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is
Bogi
Pétursson

lögg.fasteignasali

Orrahólar.

Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G.
Blöndal

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

lögg. fasteignasali

OP

IÐ

Lögfræðingur

bergi með fataskápum. Glæsilegt
eldhús m/eyju, AEG-tæki, flísar á
milli efri og neðri skápa. Opið er inn í
stofu og borðstofu. Þvottahús er inn
af eldhúsi. Baðherbergi með sturtu
ásamt innréttingu og handklæðaofni.
Í heildina glæsileg íbúð með góðu
innra skipulagi.
Nánari upplýsingar í síma 8957205 / 694-1401, lyklar á skrifstofu.

Bæjargil.

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

Jón
Brynjólfur
Bergsson hdl. og Snorrason

Gunnlaugur A.
Björnsson

lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Lindarbyggð. Mo

Vandað 189 fm. parhús á vin
Lokuð gata, góður garður og
hús. Stutt í gönguleiðr og skó
flottum stað í Mosó. V. 42,5

Finndu okkur
á Facebook

OP
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Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
Hraunbær - 4ra herb.
flottum
stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
Góð 4ra, herbergja 98fm. íbúð á góðum stað í
fm.Hraunbæ.
Góðar innréttingar
Fallegur
Hús í
Falleg ogog
velskipulag.
skipulögð.
Parketgarður.
og dúkur
góðu
viðhaldi.stórar
V. 39,4
m. útsýni.
8598 Góð staðsetning
á gólfum,
svalir með
þar sem stutt er í alla þjónustu og útivist.
V. 29,8 m. uppl veitir Gunnlaugur 6175161

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum

Klapparhlíð.

S

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu

Hvammabraut.

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við

Móaabarð. Hafna

195 fm. einbýli við Móabarð í

Berjarimi - 3ja herb.
Arnarás - Bílskúr, 3ja, Sérinngangur
Laxakvísl - gott fjölskylduhús.
Gnoðarvogur 36
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar.
Stór og björt
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar
svalir í vestur. 2 góð
flott eldhús og baðherbergi. L
Falleg þriggja herbergja íbúð með sérinngangi og
Falleg og vel skipulögð 3 herbergja íbúð á 1. hæð
Vorum að fá í einkasölu um 240 fm raðhús á
Mjög vel skipulögð um 76 fm 3ja herbergja íbúð
HúsiðFallegar
teiknaðinnréttingar
af Kjartani Sveinssyni.
verð fyrirmeð
góðasérinngangistofa.
svefnherbergi.
Glæsilegt
Flott baðherbergi
herbergi
strax.fjölbýli.
V. 22Tvö
m.herbergi
8648 og björt suður stofa.
sérsólpalli.
og gólfefni. Flott
Eigninni
í litlu3fjölbýli,
Bílskúr. Parket
og eldhús. góðum
stað á Ártúnsholtinu.
Húsiðog
er rúmgóð
á tveim stofa. Lausí góðu
eign.í bílgeymslu.
V. 9,8 m.V. 8623
meðsuðurpalur
þvottahúsimeð
inn afútsýni.
. V. 31
fylgir stæði
33,0 m
flísar á gólfum, stór
Góðm. 8635
hæðum og sérstæður bílskúr. Fimm herbergi og
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu.
staðsetning, stutt er í alla þjónustu. Opið hús á
stór björt stofa. Fallegur aflokaður suðurgarður.
Verð 27,9 millj. Ekkert áhv. Opið hús í dag frá kl.
morgun þriðjudag frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari
Eign sem hefur verið í góðu viðhaldi.
17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi,
upplýsingar veitir Gunnlaugur 617 5161 gab@
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.
895-1098.
heimili.is
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Þverholt - 2ja herb
Endurbætt 67 fm íbúð á jarðhæð í 3ja íbúða húsi
í miðbænum. Nýlegt baðherbergi og eldhús.
Parket og flísar á gólfum. V. 29,9 m. Upplýsingar
veitir Bogi 6993444

HÚ

Freyjubrunnur - Endaraðhús
Vandað hús tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er vel skipulagt og vandlega innréttað
og vel tækjum búið. 4 góð svefnherbergi, stofur
með mikilli lofthæð, 2 baðherbergi og vinnurými.
V. 64,9 m. Upplýsingar veitir Bogi 6993444

Grænatún 16 - Einbýli
Rúmgott einbýli á stórri lóð með stórum bílskúr.
Sólpallar á baklóð og heitur pottur. Húsið er skráð
alls 239,8 fm. Íbúðarrými 203,8 fm og blílskúr 36,0
fm. Húsið hefur verið mikið endurbætt að innan og
málað að utan 2015. 5-6 möguleg svefnherbergi
góðar stofur. V. 57,9 m. Opið hús í dag kl 17:3018:00 Upplýsingar veitir Bogi 6993444
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Sogavegur 220 - eign á góðum stað. - Opið hús.
183fm 4.-5. herbergja eign á tveimur hæðum með
tvöföldum bílskúr sem byggður var árið 2011. Eigin
hefur verið nokkuð endurnýjuð. Efri hæðin er að
hluta til undir súð og því er gólfflötur eignarinnar
stærri en skráning gefur til kynna. Tilboð óskast.
Opið hús þriðjudaginn 23. febrúar kl. 17:1517:45. Nánari upplýsingar gefur Jón, 777-1215.
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Háaleitisbraut 49 góð tveggja herbergja.
Góð 52fm íbúð. Rúmgott hjónah. með skáp. Búið
að opna á milli eldhúss og stofu. Nýlegt parket á
gólfum. Rafmagn nýlega tekið í gegn í íbúðinni.
Húsið var málað sumarið 2015. Verð 24,9M.
Opið hús mið. 24. febrúar kl. 17:15-17:45.
Nánari uppl. gefur Jón M. Bergsson löggiltur fasteignasali í s. 777-1215 eða í t.pósti á jon@heimili.is

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir óskast á söluskrá • Fjöldi kaupenda á skrá • Skoðum og verðmetum samdægurs.
Sumarhús - Valhallarstígur – Þingvöllum. Einstök staðsetning.
158,5 fm. sumarhús. að meðtöldu 24,8 fm. tæknirými og geymslu í kjallara, á einstökum stað við
Valhallarstíg á Þingvöllum.
Eignin stendur á 3.000 fm. leigulóð, sem er í eigu
Ríkissjóðs og er lóðin frekar ílöng þannig að henni
fylgir mikil strandlengja. Falleg vík er í landinu og
hentar hún vel sem bátalægi.
Sumarhúsið er í smíðum, lokið hefur verið
við að steypa grunn en eftir er að reisa efrihæðina. Fyrirliggjandi eru allar teikningar og
sérteikningar vegna eignarinnar og fylgja þær
með í kaupunum.

Miklabraut. Góð 3ja herbergja íbúð.

Garðabær - einbýlishús
Höfum fengið í einkasölu þó nokkuð mikið endurnýjað 430 fermetra
einbýlishús með sjávarútsýni á sunnanverðu Arnarnesi í Garðabæ.
Stórar og glæsilegar stofur, 5 svefnherbergi, stór innbyggður bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.
Virkilega falleg 90,4 fm. íbúð á 1. hæð að meðtalinni 5,6 fm. sérgeymslu í kjallara. Íbúðin er með
aukinni lofthæð og fallegum gifslistum í loftum.
Auðvelt væri að útbúa annað svefnherbergi í hluta
af stórri fremri stofu íbúðarinnar. Íbúðin snýr að
mestu leyti í suður og því er lítið ónæði frá Miklubraut.

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 jarðhæð fylgir íbúðinni og
bílastæði í bílakjallara. Opið eldhús og samliggjandi
borð-og setustofa. 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.

Björt og falleg íbúð með nýslípuðu og lökkuðu
gegnheilu parketi á gólfum og suðursvölum
með tröppum niður á lóð.

Verð 32,9 millj.

Fossvogur. Glæsilegt endaraðhús.

Verð 43,7 millj.

Rjúpnahæð – Garðabæ.
Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús 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 eignarinnar.
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.

Afar vandað 242,9 fm. einbýlishús á tveimur
hæðum með 4-5 svefnherbergjum og glæsilegum
stofum á fallegum útsýnisstað. Gólfsíðir gluggar
á stofum og eldhúsi efri hæðar og tvennar svalir.
Húsið er klætt að utan með áli og gluggar í húsinu
eru ál/tré. Lumex sá um að teikna lýsingu í
húsið og er mikið lagt uppúr henni. Allir innveggir
hússins eru hlaðnir. Innbyggður 38,3 fm. bílskúr
með góðri lofthæð og gluggum. Húsið skilast
fullfrágengið að utan með lýsinu á húsinu og í
skyggnum undir þaki, en að innan skilast húsið
tilbúið undir innréttingar. Gólf á efri hæð verða
grunnuð undir gólfefni. Bílskúr og geymsla innaf bílskúr verða fullmáluð.

Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í
Fossvogi þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla
og aðra þjónustu.

Verð 86,0 millj.

Klapparstígur. Útsýnisíbúð á tveimur hæðum.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.
Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel.

Vel skipulögð og björt 100,4 fm. íbúð á tveimur
hæðum auk rislofts og sér bílastæðis í bílageymslu
á einstökum útsýnisstað við Klapparstíg. Tvennar
svalir svalir, til austurs og suðurs. Gólfsíðir gluggar
í stofum. Íbúðin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð
á sl árum, m.a. allar innihurðir, baðherbergi og
gólfefni að hluta.

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.

Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.

Verð 69,0 millj.

Verð 55,0 millj.

VINDAKÓR 10 – 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi.
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 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.

SÓLEYJARIMI 13 - NÝBYGGING
GLÆSILEGAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í
Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir
hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.
• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, hvít sprautulakkaðar í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.
Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan
sem stutt er í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll.
Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.
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KIRKJULUNDUR

Hörpulundur – Garðabæ.

Kirkjulundur 6 – Garðabæ. 2ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
2ja herbergja 78,7 fm. íbúð á 2. hæð í húsi fyrir eldri borgara. Útgangur er úr stofu á svalir til suðvesturs með náttúrugrjóti.
Útsýnis nýtur úr stofu. Sér geymsla á jarðhæð fylgir íbúðinni og bílastæði í bílakjallara. Samkomusalur með eldhúsaðstöðu og
snyrtingum og íbúar hússins hafa aðgang að. Stutt í þjónustu svo sem heilsugæslu, bókasafn, apótek, bæjarskrifstofur og matvöruverslun. Íbúð 203. Verið velkomin.

Verð 30,9 millj.

4RA HERBERGJA
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

HÖRPULUNDUR

Mjög mikið endurnýjað/endurbyggt 200,7 fm. einbýlishús á einni
hæð. Árið 2012 var húsið einangrað upp á nýtt að utan og klætt
með vönduðu flísakerfi. Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu og
innfelld lýsing í nánast öllum loftum. Stórar samliggjandi stofur með
útsýni til fjalla. Sjónvarpsstofa. Endurnýjuð baðherbergi.
Fataherbergi og baðherbergi innaf hjónaherbergi.
Eignin stendur á 1.096,0 fermetra lóð og heimilt væri að stækka húsið ef vill.

3JA HERBERGJA

Verð 79,5 millj.

3JA HERBERGJA
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NÓNHÆÐ 4 - GBÆ. ENDAÍBÚÐ – FRÁBÆRT ÚTSÝNI.

KAPLASKJÓLSVEGUR 37.

REYNIHVAMMUR 1 – HAFNARFIRÐI.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Virkilega falleg 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð með gluggum í þrjár áttir. Íbúðin
er með gluggum til suðurs, vesturs og norðurs og fallegu útsýni til allra átta. Svalir
til suðurs útaf stofu. Þrjú rúmgóð herbergi. Hús að utan nýlega viðgert og málað.
Verið velkomin.
37,9 millj.

Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. Verið velkomin.

Glæsileg 93,7 fm. íbúð á 2. hæð (efstu) í nýlegu fjórbýlishúsi. Eignin er hin
vandaðasta að innan sem utan með nýlegu eikar plankaparketi á gólfum, góðum
suðvestursvölum og upphituðum tröppum. Stofa með stórum gluggum til suðvesturs. Auk þess fylgir íbúðinni sérmerkt bílastæði á lóð.
36,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

GARÐATORG 7 - GARÐABÆ. 4RA – 5 HERB. ÍBÚÐ.

LÓMASALIR – KÓPAVOGI. ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ.

Eignin verður til sýnis þriðudag frá kl. 17.15 – 17.45

Mikið endurnýjuð 102,9 fm. íbúð á 2. hæð, auk 7,4 fm. sér geymslu í kjallara, í lyftuhúsi. Sér bílastæði í bílageymslu í kjallara. Endurnýjað eldhús og rúmgóð og björt
stofa/borðstofa sem mynda eitt alrými. Glæsilegur sólpallur til suðvesturs. Stutt í
skóla og gott leiksvæði í bakgarði.

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

34,9 millj.
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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. Verið velkomin.
52,9 millj.

35,9 millj.

Glæsileg útsýnisíbúð á 5. hæð (efstu) með suðursvölum á þessum eftirsótta stað
við höfnina. Stórfenglegt útsýni yfir höfnina, að Esjunni og víðar til norðurs og fallegt
útsýni yfir borgina frá svölum í suðri. Nýlegir gluggar, gler og svalahurð í íbúðinni.
Íbúð með mikla möguleika á frábærum stað í miðbænum í göngufæri við
34,9 millj.
verslun, þjónustu og menningu.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

LAUGATEIGUR. EFRI HÆÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.

ÞORLÁKSGEISLI.

FURUGRUND – KÓPAVOGI.

Björt og vel skipulögð 120,8 fm. 4ra herb. íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi auk þriggja
sér geymslna í kjallara og 28,8 fm. bílskúrs. Íbúðin hefur verið endurnýjuð hið innra á
sl árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi, raflagnir og tafla og settar nýjar
stórar svalir til suðurs útaf stofum. Samliggjandi rúmgóðar stofur og tvö herbergi.
Sameign er snyrtileg og stigahús er nýteppalagt og málað.
50,0 millj.

Glæsileg 101,1 fm. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af svölum að meðtaldri 9,0 fm.
geymslu á þessum vinsæla stað í Grafarholtinu. Sér stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
íbúðinni. Innréttingar eru úr eik og eikarparket á gólfum. Rúmgóðar flísalagðar svalir
til suðvesturs.

Mjög góð 58,8 fm. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Fossvogsdalinn að meðt.
sér 5,5 fm. geymslu. Íbúðin er mikið endurnýjuð hið innra, m.a er nýtt harðparket á
íbúðinni, ný eldhúsinnrétting og tæki. Gluggar til norðurs með útsýni yfir Fossvogsdalinn og stofugluggar til suðurs auk útgengis á skjólsælar suðursvalir.

34,9 millj.

27,9 millj.

Sala fasteigna frá
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Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

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

NJÁLSGATA 82 101 RVK.

Þorragata 9 - 101 Reykjavík

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

OPIÐ
HÚS
Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við Þorragötu í Reykjavík. Íbúðin er 114,7 fm og innbyggður bílskúr 19 fm. íbúðin skiptist
m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, baðherbergi og gang. Stórar svalir eru útaf stofu sem eru að hluta til yfirbyggðar. Um er að ræða
íbúð fyrir 63 ára og eldri. Húsvörður er í húsinu. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali veitir nánari upplýsingar í síma 861 8511. 9416

3ja-4ra herbergja björt og falleg 80,1 fm íbúð ásamt geymslum í kjallara 10,5
fm, samtals 90,6 fm. Til suðurs er stór verönd með skjólveggjum. Lóðin er
nýlega afgirt og snýr til suðurs. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 24.febrúar
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 39,9 m. 9396

FRAMNESVEGUR 13 101 RVK.

ÞINGVAÐ 63 110 RVK.

LAUGARÁSVEGUR 75, 104 RVK.

ÍBÚÐ MERKT 02-01.

NÝTT RAÐHÚS

TVÆR ÍBÚÐIR

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS
Mjög vel skipulögð 74,5 fermetra efri hæð í góðu þríbýlishúsi í Vesturbæ
Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið tekin í gegn á smekklegan hátt en núverandi
eigandi er arkitekt. Góð lofthæð er í íbúðinni allri. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 35,4 m. 9415

205 fm raðhús á tveimur hæðum við Þingvað 63 í Reykjavík með 32 fm hellulögðum svölum og innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan sem
og að innan, þó án megin gólfefna. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi og
tvær stofur. Efnisval hannað og valið af Rut Káradóttur. Lofthæð á 1.hæð er
2.6m og á 2.hæð 3m. hilmar@eignamidlun.is s: 824-9098 V. 63,5 m. 4585

Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir ásamt bílskúr. Íbúðirnar eru mikið
endurnýjaðar.Skiptingin er neðri- og efrihæð. Með efrihæðinni fylgir bílskúr.
Möguleiki er að sameina í eitt íbúðarrými. Selst í sitthvoru lagi eða saman.
Eignin verður sýnd mánudaginn 22.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45 9387

GRUNDARSTÍGUR 7

VATTARÁS 5

LYNGÁS 1C 210 GARÐABÆ

101 RVK.

210 GARÐABÆ

ÍBÚÐ MERKT 01-06.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Fallegt 208,6 fm sérbýli á tveimur hæðum og kjallara ásamt sérstæðum 41,2 fm
bílskúr/vinnustofu í Þingholtunum. Samtals 249,8 fm. Húsið stendur á 419 fm
eignarlóð. V. 77,5 m. 9326

glæsilegt vel skipulagt ca 190 fm endaraðhús á einni hæð m.innbyggðum
bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Fjögur góð herbergi. Hellulögð verönd og
mjög góð aðkoma. Eignin verður sýnd mánudaginn 22.febrúar milli kl. 17:15
og kl. 17:45.V. 64,9 m. 9318

3ja herbergja ný 94,5 fm íbúð á jarðhæð í nýju glæsilegu frábærlega vel
staðsettu fjölbýlishúsi á Friggjarreitnum í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er til afhendingarvið kaupsamning fullbúin en án megin gólfefna Eignin
verður sýnd þriðjudaginn 23.febrúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45.V. 38,5 m. 9232

HRINGBRAUT

LAUGARÁSVEGUR 8 104 RVÍK

SMÁRAFLÖT 48

101 RVÍK

HÆÐ OG RIS

210 GARÐABÆ

OPIÐ
HÚS
Vorum að fá í sölu fallega 56 fm íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi við Hringbraut
í vesturbænum. Íbúðin skiptist í stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og hol.
Sér geymsla í kjallara. Íbúðin hefur töluvert verið standsett svo og húsið að
utan. Örstutt í þjónustu. Íbúðin er laus 1. apríl n.k. Verð 24,9 millj.

Höfum fengið í sölu 190 fm hæð og ris ásamt bílskúr, með aukaíbúð í kjallara
undir bílskúr. Um er að ræða íbúð á frábærum stað sem hefur verið mikið
endurnýjuð á síðastliðnum árum. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 23. feb.
2016 milli kl. 17:15 og 17:45. Verð 64,9 millj.

OPIÐ
HÚS
Vel skipulagt og bjart ca 200 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Bjartar stofur, fjögur svefnherbergi, gestasnyrting og 52 fm bílskúr.
Eignin er vel staðsett þar sem skóli, sundulaug, æfingaaðstaða og Smáratorg
er í göngufæri. Eignin verður sýnd mánudaginn 22. feb. milli kl. 17:15 og 17:45.
Verð 63,9 millj.

Nýtt
í Fossvogi

Skógarvegur 12-14 í Fossvogsdalnum
• Stærð íbúða er frá 65 til 162 fm
• 2ja til 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá HTH
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Góð tenging við helstu útivistaperlur borgarinnar

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

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

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum Eignamiðlunar

OPIÐ
HÚS
Örfáar
íbúðir
eftir

Mánatún 7-17
Glæsilegar og
nútímalegar íbúðir
Opið hús í Mánatúni 11
Opið hús mánudaginn 22. febrúar
milli kl 17:15 og 18:00 í Mánatúni 11
• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og baðherbergi,
fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi
og í þvottahúsi.

Reynir Björnsson
Löggiltur fasteignasali
sími: 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
sími: 864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is

535 1000
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

HRINGBRAUT 178 - 220 HAFNARFIRÐI

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

27,9M
OP
IÐ

41,2M
OP
IÐ

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

MARKLAND 10 - 108 RVK

EDWIN
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

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

35,8M
OP
IÐ

VATNSSTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

86,5M
OP
IÐ

VERÐTILBOÐ
OP
IÐ

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður
fasteignasala

LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR

40,9M
OP
IÐ

HÚ
S

Sölusýning mánudaginn 22. feb. Kl. 17:30-18.
Til sölu falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 3.hæð. Lyfta og
stæði í bílageymslu. Vestursvalir og útsýni. Sérþvottahús og
sérinngangur af svölum. Íbúðin afhendist strax, fullbúin en
án gólfefna. Hægstætt verð.

LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR

41,2M
OP
IÐ

HÚ
S

HÚ
S

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

Sölusýning þriðjudaginn 23. feb. Kl. 18-18:30
188,5 fm. 4-5 herb. falleg íbúð á efstu hæð í 3ja hæða
lyftuhúsi í 101 Skugga. Svalir til vesturs með svalalokun og
stórar þaksvalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Einstakt
útsýni.

VINDAKÓR 9-11 - 203 KÓPAVOGUR

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR gsm 820 4242

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

Sölusýning þriðjudaginn 23. feb. Kl. 17:30-18. Til sölu falleg
og björt 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í þessari glæsilegu
nýbbyggingu. Lyfta. Stæði í bílageymslu. Vestursvalir og
útsýni. Sérþvottahús og sérinngangur af svölum. Íbúðin
afhendist strax, fullbúin en án gólfefna. Hægstætt verð.

SKARPHÉÐINN
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gsm 699 0101

HÚ
S

Sölusýning þriðjudaginn 23. feb. kl. 18-18:30
Vel skipulögð og snyrtileg 86 fm. 3ja - 4ra herb. endaíbúð
á 2. hæð á vinsælum og veðursælum stað í Fossvogi. Gróið
og gott umhverfi, mikil veðursæld. Snyrtilegt hús.

HÚ
S

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

SÆVANGUR 6 - 220 HFJ

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
aðstoðamaður
fasteignasala
gsm 660 4777

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR gsm 893 2495

Sölusýning mánudaginn 22. feb. kl. 17:30-18
Falleg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt kjallara, í
fjórbýli við Hringbraut 178 í Hafnarfirði. Íbúðin er skráð 84,6
fm.

LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR

BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

HÚ
S

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

Þorlákur Ómar Einrarsson
löggiltur fasteignasali

73M

Sölusýning þriðjudaginn 23. feb. Kl. 17:30-18. Til sölu falleg
og björt 4ra herbergja íbúð á 4.hæð í þessari glæsilegu
nýbbyggingu. Lyfta. Stæði í bílageymslu. Vestursvalir og
útsýni. Sérþvottahús og sérinngangur af svölum. Íbúðin
afhendist strax, fullbúin en án gólfefna. Hægstætt verð.

SAFAMÝRI 40 - 108 REYKJAVÍK

29,5M

HÚ
S

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR gsm 690 4966
Sölusýning þriðjudaginn 23. feb. Kl. 17:30-18.
Stórt og vel staðsetta íbúðarhús sem er um 300 fm (skráð
285 fm). Efri hæðin er rúmgóð sérhæð með stórum
tvöföldum bílskúr með mikilli lofthæð. Á jarðhæð eru tvær
rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir, báðar með sérinngangi.

LAUFÁSVEGUR 68 - 101 REYKJAVÍK

VERÐTILBOÐ

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús vel staðsett við
Laufásveg. Húsið hefur verið allt endurnýjað og endurbyggt
á glæsilegan hátt. Húsið er byggt af Paul Smith verkfræðingi
og teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt og byggt í
dansk/þýskum herragarðsstíl.

220,1 fm. glæsileg, björt og vönduð íbúð á efstu hæð auk
145,3fm svala. Íbúðin er í góðu lyftuhúsi.Glæsilegt útsýni
yfir Elliðavatnið, Heiðmörkina, Esjuna og upp yfir Bláfjöll.
Eignaskipti möguleg.

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

Sérlega falleg 63,2 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning.

LINDARGATA 28 - 101 REYKJAVÍK

FRÁ: 48,8M

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

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

F as t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Rituhólar 7

111 Reykjavík

72.000.000

kraftur • traust • árangur

w w w.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Nýhöfn 3

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Óskar
Sölufulltrúi

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Sölufulltrúi

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

895 9120

694 4000

893 2499

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

61.900.000

210 Garðabæ

Tröllakór 18-20

203 Kópavogi

Halla
Fasteignasali

34.900.000

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17:30-18:00

Opið hús þriðjudaginn 23. feb. kl. 17:30-18:00

stærð: 152,4 m2

stærð: 108,0 m2

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

Vönduð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er vel búin eikarinnréttingum, herbergi eru mjög rúmgóð, flísalagt baðherbergi, stofa með útgengi á stórar suður svalir, á gólfum utan votrými er vandað
eikarparket. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

hjallasel 5

Kársnesbraut 47

109 Reykjavík

54.900.000

200 Kópavogi

46.900.000

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl.17:30-18:00
herbergi: 7

stærð: 305,9 m2

Glæsilegt einbýlishús á 2 hæðum ásamt stórum bílskúr fyrir
neðan götu. Óhindrað útsýni til Snæfellsjökuls og til norðurs
að Esjunni. Í húsinu er 4 svefnherb. góð stofa m/arin, fjölsk.
herberg., borðstofa, eldhús, 2 baðherb., geymsla og vinnuherb., góður bilksúr með geymslurými. Húsið hefur allt fengið
gott viðhald í gegnum tíðina, var endurhúðað og málað 2010,
sólpallur endurgerður 2009, og lóð lagfærð o.fl.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Kríunes 11

210 Garðabæ

94.500.000

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 19:00-19:30

herbergi: 8

herbergi: 5-6

stærð: 263,1 m2

stærð: 167,0 m2

Bílskúr

Mikið endurnýjað raðhús með 6 svefnherbergjum og þremur baðherb.. Innangengt
í bílskúr. Fallegt útsýni. Endurnýjað eldhús, þvottahús og baðherb. á jarðhæð.
Endurnýjaðar innihurðir, handrið, gólfefni á 2.hæðum auk gólfefnis í bílskúr. Eignin
hefur fengið gott viðhald, endurnýjað járn á þaki, þakgluggar, rennur og einangrun
í þaki. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

*Einstakt útsýni*Vel skipulögð 139 fm hæð með sérinngangi og 28 fm bílskúr í
tvíbýli á 2. hæð. Eignin er með 4 svefnherbergi, rúmg. stofur í L með tvennum
svölum. Rúmg. eldhús, þvottahús og baðherb.með sturtu. Sameiginlegar 2
geymslur í sameign. 28 fm bílskúr og rúmgott bílaplan.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Kríuás 45

Þorrasalir 17

221 Hafnarfirði

26.900.000

201 Kópavogu

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17.30-18.00

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl.18.30-19.00

herbergi: 2

herbergi: 3-4

stærð: 74,4 m2

stærð: 122 m2

44.500.000

Bílskýli

Mjög falleg og björt íbúð á 2.hæð með sérinngangi á frábærum útsýnisstað í góðu
fjölbýli. Íbúðin er 2-3herb. Óbyggt svæði er við húsið og frábært útsýni. Þvottaherbergi og geymsla er innan íbúðar og í dag er geymslan, með stórum glugga
nýtt sem svefnherbergi. Nýlegt gólfefni er á aðalrýmum. Stutt er í skóla, leikskóla
og fallega náttúru. Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Stórglæsilega 3ja-4ra herb endaíbúð á jarðhæð með gluggum á þrjá vegu, auk
stæði í bílskýli. Íbúðin er teiknuð með þeim möguleika að hafa tvö svefnherb
og mjög stóra stofu eða að vera með þrjú svefnherb og er þá aukaherb tekið af
hluta stofunnar. Innréttingar eru vandaðar frá Axis og flísar eru ítölsk hönnun frá
Álfaborgum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Kjarrberg 3

Langalína 2

220 Hafnarfirði

59.900.000

210 Garðabæ

37.900.000

Opið hús þriðjudaginn 23. feb. kl. 17.30-18.00
herbergi: 8

stærð: 314,8 m2

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 fjölskyldumeðlimi.
Garðurinn er gróinn, skjólríkur og fallegur með heitum potti.
Upplýsingar veitir hafdís sölustjóri í gsm: 820-2222

Langalína 2

íbúð 304 210 Garðabæ

49.900.000

Opið hús þriðjudaginn 23. feb kl.18.30-19.00

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl 17.30-18.00

herbergi: 6

herbergi: 3

stærð: 220 m2

Bílskúr

stærð: 107 m2

Bílageymsla

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr í útsýnishlíðum Setbergshverfisins.
Húsið er einstaklega gott fjölskylduhús í rólegum botnlanga. Í eigninni eru 4 góð
svefnherb, 2 baðherb, stór stofa með glæsilegu útsýni til suð-vesturs, eldhús,
sjónvarpshol og stórt þvottahús.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Björt og falleg 3ja herb íbúð á 1.hæð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi.
Íbúðin er mjög rúmgóð með stórum og góðum svefnherbergjum. Um er að ræða
endaíbúð sem með tvennum svölum. Aðrar svalirnar eru út frá stofu og hinar frá
hjónaherb. Á gólfum er fallegt eikarparket og flísar.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þórðarsveigur 28

Lundur 17-23

113 Reykjavík

34.900.000

Kópavogi

-
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Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17:30-18:00

Opið hús þriðjudaginn 23. feb. kl. 17.30-18.00

BóKið sKOðUN í gsm. 699 4610

herbergi: 4

herbergi: 4

herbergi: 3-4

stærð: 152,9 m2 Bílskýli: x2

Rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt
opið rými eldhús/stofa/borðstofa, 3 rúmgóð svefnherbergi, flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu og innréttingu við vask. Tvennar svalir, tvö stæði í
bílageymslu. Eikarparket á gólfum. Mynddyrasími.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

stærð: 118,2 m2

Falleg og vel skipulögð, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með sérinngangi, stæði í
bílageymslu fylgir íbúðinni. Innréttingar eru sérsmíðaðar og samrýmdar og gólfefni
er parket og flísar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla og leikskólan.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

stærð: 98-238 m2

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og rúmgóðar. Hiti
er í gólfum og vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en á baðherbergjum og þvottahúsi
eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og því viðhaldslítil.
Upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 822 2307
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

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

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Víkurströnd 11
Seltjarnarnes

Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

Rúmlega 300 fm einbýlishús

OPIÐ HÚS Í DAG

Frábært hús fyrir stóra fjölskyldu

Kleifarás
Stutt í skóla

mánudaginn 22.feb. kl.17:00-17:30

Möguleiki á aukaíbúð

Bólstaðarhlíð 48

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð :

84,5 millj.

Fallega, vel skipulagða og mikið endurnýjaða
96,0 fermetra 4ra herbergja íbúð að meðtalinni
9,4 fermetra sér geymslu í kjallara.
Húsið sem var að mestu leyti var tekið í gegn
hið ytra árið 2015 er því í góðu ásigkomulagi.
Á skrifstofu Mikluborgar liggja fyrir frekari
upplýsingar um þessar framkvæmir.
Verð :

37,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 22.feb. kl.17:00-17:30

Galtalind 17
Kleifarás

Völvufell

Glæsilegt 404 fm einbýlishús með aukaíbúð
Miklar endurbætur gerðar á eigninni fyrir
nokkrum árum
Stór bílskúr og fallegur garður

Gullfalleg og mjög mikið endurnýjuð 108,3fm

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

105,0 millj.

Jason 775 1515 aðstoðm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali
Verð :

s. 615 6181

Bókaðu skoðun:

4ra herbergja íbúð á

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

2 hæð í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi

Gullfalleg 164,2fm 5-6 herbergja endaíbúð
á tveim efstu hæðum húsins í mjög góðu
fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað Gott útsýni
Snyrtilegar innréttingar og gólfefni

Glæsilegar innréttingar og gólefni
Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

35,9 millj.

Helgi 780 2700 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali
Verð :

Verð :

46,9 millj.

s. 615 6181

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23.feb. kl.17:00-17:30

Laugavegur 22
Stórikriki 56

Perlukór 1C

262 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi
47 fm bílskúr
4 svefnherbergi,
2 baðherbergi,
Stór bílskúr

Íbúðin á tveimur hæðum að stærð 255,0 fm. Vandað
til vinnu, hönnunar og efnisvals. Glæsilegt stórt opið
eldhús. Fallegar stofur með miklu útsýni allan hringinn
Svefnherbergin útaf fyrir sig með baðherbergjum.
Upphitaðar útsýnissvalir allan hringinn. Sérhönnuð
lýsing. Stæði í lokaðri bílageymslu. Einstök eign.

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

58,9 millj.

Jason 775 1515 aðstoðm. fast. Verð :
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Bókaðu skoðun:

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

Mjög falleg 108,3 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2.hæð í góðu húsi
vel staðsettu í miðborginni
Eignin er laus til afhendingar strax

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

99,0 millj.

Verð :

46,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23.feb. kl.17:00-17:45

Sigluvogur 7
Andarhvarf 9

Markland 14

Falleg og vel skipulögð íbúð í góðu tvíbýli
við Andarhvarf 159,4 fm 4/5 herbergja
Góður bílskúr
Góð staðsetning

Falleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í Fossvogi
Eignin er skráð 48,6 fm
Nýlega endurnýjað baðherbergi
Sérgeymsla og þvottahús í kjallara
Falleg og vel skipulögð eign

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

49,5 millj.

Verð :
Páll 893 9929 aðstoðm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

www.miklaborg.is

24,9 millj.

Efri ris hæð og bílskúr 4ra herbergja íbúð
með sérinngangi
Bókaðu skoðun:

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

bílskúrinn innréttaður sem stúdíóíbúð
Sérinngangur - stór garður

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

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð :

39,9 millj.

MIKLABORG

569 7000

- með þér alla leið .

OPIÐ HÚS Í DAG

i
og eldr
60 ára

mánudaginn 22.feb. kl.17:00-17:30

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

Kleppsvegur 62

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á tveimur hæðum
Frábært útsýni - Hiti í gólfum beggja hæða
Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Flísalagður bílskúr
4 svefnherbergi, stofa, sjónvarsstofa
Frágengin lóð
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

87,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23.feb. kl.17:30-18:00

Aðalþing 7

Nánari upplýsingar veitir:

MIKLABORG

Falleg og björt íbúð að stærð 86,0 fm
Suður svalir lokaðar til austur
Gott útsýni / 3. hæð (2.hæð sunnan megin)
Gott skipulag, fermetrar nýtast vel
Afnot af veislusal Þjónusta hjá Hrafnistu,
bæði matur og félagsþjónusta
Verð :

34,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

mánudaginn 22.feb. kl.17:00-17:30

þriðjudaginn 23.feb. kl.17:00-17:30

Þangbakki 10

Laugateigur 10

íbúð 602 (6B)

Bókaðu skoðun:

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

Góð 2ja herbergja 68,9 fm útsýnisíbúð á
6.hæð í lyftuhúsi í Mjódd
Stórar hornsvalir til vesturs og suðurs
Örstutt í margvíslega þjónustu í Mjóddinni,
verslanir, pósthús, heilsugæslu,
banka, læknastofur ofl
Verð :

Bókaðu skoðun:

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

24,9 millj.

.

Mjög smekkleg og hugguleg 3ja herbergja,
81,1 fm kjallaraíbúð
Fallegt hús á vinsælum stað á Teigunum
Gott svefnherbergi, barnaherbergi og stofa
Sér inngangur Góður suður garður
Frábær staðsetning
Verð :

32,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23.feb. kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 23.feb. kl.19:00-19:30

Fífulind 1
Bókaðu skoðun:

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

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

Strandvegur 26

Falleg 4ra herbergja
Stærð 110,4 fm
Jarðhæð með palli
Sérinngangur
Frábær staðsetning.

Bókaðu skoðun:

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

Verð :

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

39,9 millj.

Falleg 3ja herbergja í lyftuhúsi
Stærð 93,8 fm
Stæði í bílageymslu
Verönd út frá stofu
Frábær staðsetning
Verð :

38,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG

þriðjudaginn 23.feb. kl.18:00-18:30

mánudaginn 22.feb. kl.18:00-18:30

Barmahlíð 30

Bæjargil 107

Bókaðu skoðun:

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

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum
samtals um 225 fm, skráð 206,7
auk 12 fm sólstofu og 6 fm geymsluskúrs
Góður bílskúr. Glæsileg lóð með timburverönd,
heitum potti og útisturtu.
Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi
og fjögur skv teikningu.
Hiti í plani og stétt við inngang.
Gæsileg útilýsing
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

67,5 millj.

Eign á tveimur hæðum í Hlíðunum ásamt bílskúr
Samtals er eignin 193,2 fm þar af er bílskúr 25,5 fm
Á annarri hæð er 111,5 fm fjögurra herbergja íbúð
Á þriðju hæð er 56,2 fm rými sem skráð er sem
íbúðarherbergi en skiptist í fjögur herbergi,
eldhúskrók, snyrtingu og baðherbergi
Möguleiki er að fá rými á þriðju hæð skráð sem
íbúð á sér fastanúmeri
Eign með mikla möguleika!
Verð :

69,9 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 23.feb. kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 23.feb. kl.17:00-18:00

Mánagata 24

Laugalind 5
Bókaðu skoðun:

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

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

Björt og rúmgóð 4-5 herb. íbúð í litlu fjölbýli + bílsk.
Innst í botnlanga við opið grænt svæði
Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr.
Góð alrými og fallegar innréttingar
Eignin er í dag 4ra herb. en 5 herb. skv teikningu
Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla.
Verð :

50,4 millj.

Bókaðu skoðun:

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

Mjög smekkleg 80,8 fm, 3ja herbergja íbúð á
miðhæð á þessum vinsæla stað
Stórt hjónaherbergi með góðum skápum,
Tvær rúmgóðar bjartar samliggjandi stofur
sem má nýta sem herbergi
Falleg mjög nýleg eldhúsinnrétting
Góð lofthæð
Verð :

33,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 24.feb. kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 24.feb. kl.17:30-18:00

Nesbali 10

Vesturgata 53B
Bókaðu skoðun:

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

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

www.miklaborg.is

Rúmgóð 67 fm 2ja herbergja íbúð
á 1. hæð með sér verönd
Snyrtileg eign og gott skipulag
Stæði í lokaðri bílageymslu
Steypt hús byggt árið 1988
Seljandi leitar að 3ja herb íbúð
Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

32,9 millj.

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

- með þér alla leið -

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

72,9 millj.

MIKLABORG

1

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Stofnað

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

1983

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Sími 520 7500

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR
NÝJAR ÍBÚÐIR

50

ÍBÚÐIR
SELDAR

• Nýkomnar í einkasölu
• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 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

nordurbakki.is

SÝNINGARÍBÚÐ

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 gólfefnum
Afhending strax.

Krókamýri 6 - Garðabær - Einbýli
S
HÚ DAG
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U
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Einivellir 7 - Hafnarfjörður - 4ra með bílageymslu

Opið hús þriðjudaginn 23.febrúar milli kl. 17 - 17.30.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýli á tveimur
hæðum ásamt sérstæðum bílskúr samtals um 208 fermetrar
vel staðsett við Krókamýri 6 í Garðabæ. Eignin skiptist í
forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, herbergi,
eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru fjögur góð herbergi,
sjónvarpshol,baðherbergi og geymsluloft. Sérstæður 28
fermetra bílskúr. Verð 61,9 millj

Norðurtún - Álftanes - Einbýli

S
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Opið hús mánudaginn 22.febrúar milli kl. 17 - 17.30
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 4ra herbergja
íbúð með sér inngang 109,6 fm. á fyrstu hæð ásamt stæði í
bílageymslu vel staðsett í Vallarhverfi í Hafnarfirði. Eignin
skiptist í forstofu, gang, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhúsi, þvottah. og geymslu.
Verð 35.7 millj.

Breiðvangur - Hafnarfjörður - Sérhæð með bílskúr

Nýkomið í einkasölu einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 222 fm. Góð aðkoma og bílsstæði.
Gengið er inn í millibyggingu sem er á milli íbúðarhúss
og bílskúrs.Rúmgott eldhús með góðum innréttingum og
tækjum, rúmgóður borðkrókur. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf. Fallega ræktuð lóð með 28 fm. yfirbyggðri verönd,
garðhúsi og fallegum gróðri. Verð 59 millj.

Sléttahraun - Hafnarfjörður - Sérhæð

Nýkomin í einkasölu mjög góð neðri sérhæð í góðu tvíbýli
vel staðsett í norðurbænum. Íbúðin er skráð 140 fm auk 28,7
fm bílskúrs, samtals 168 fm.4 svefnherbergi. Eldhús með
nýlegri innréttingu. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr með
hita og rafmagni. Verð 44,9 millj.

Þrastahraun 1 - Einbýli - Hafnarfjörður

Nýkomin sérlega fallega efri hæð og bílskúr í góðu tvíbýli
samtals 200 fm. Góð staðsetning í góðu skólahverfi. Góð
aðkoma, hellulög innkeyrsla og stéttar með hita.Parket og
flísar á gólfum. Tvær rúmgóðar sameigninlegar útigeymslur.
Góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í skóla og þjónustu.
Falleg hraunlóð. Verð 45,8 millj.

Vallarbarð - Hafnarfjörður - Einbýli

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 67 millj.

Suðurbraut – Hafnarfjörður – 3ja

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, vel skipulagt tvúlyft
einbýli með tvöföldum bílskúr samtals 206,8 fm. 4 svefnh.
2 baðherbergi. Mjög fallegur garður, heitur pottur. Útsýni.

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

Hraunhamar mjög góða og snyrtilega 83 fermetra 3ja
herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu mjög góðu fjölbýli við
Suðurbraut í Hafnarfirði. Góð staðsetning og útsýni. Eignin
skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottahús/baðherbergi, stofu, borðstofu, tvö herbergi, snyrtingu, geymslu, sameiginlega
geymslu og hefðbudna sameign.Verð 25,9 millj.
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Lögg. fasteignasalar á Valhöll: Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.
BREIÐAVÍK 5 - FALLEG 113,2 FM, 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ
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KLUKKUVELLIR 3 ÍBÚÐ 04-01, FALLEG 3JA HERB.

Opið hús mánudaginn 22.
feb. að Breiðuvík 5, frá kl
18:30 til 19:00 ÍBÚÐ 0202
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Opið hús mánudaginn
22. feb. að Klukkuvöllum
3, íbúð 04-01,frá kl 17:30
- 18:00
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ESKIVELLIR 1, HAFNAFIRÐI
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Opið hús mánudaginn
22. feb. að Eskivöllum 1,
íbúð 05-02, frá kl 17:00
til 17:30

Í einkasölu falleg 4ra herb.
endaíbúð með sérinngangi
við Breiðavík í Víkurhverfi
Grafarvogs. Íbúðin skiptist
í anddyri, rúmgott eldhús,
opið inní borðstofu, stofu,
útgengi út á suður svalir.
þrjú rúmgóð herbergi
með skápum, rúmgott
baðherbergi með flísum og
baðkari. Þvottarhús innan íbúðar. Bílskúrsréttur. Allar uppl. um eignina veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is. Verð 38,4 milj

Í einkasölu falleg 109,3
fm endaíbúð á efstu hæð
í fallegu viðhalsdslitlu
fjölbýlishúsi með lyftu við
Klukkuvelli í Hafnarfirði.
Skemmtilegt skipulag og
fallegar innréttingar og
gólfefni. Íbúðin er mjög
rúmgóð og björt og er með
miklu útsýni. Glæsilegt útsýni er til vesturs, og suðurs úr íbúðinni. Verð 33,4 milj,
allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Allar uppl. um eignina veitir Sturla Pétursson í s:899-9083 eða á sturla@valholl.is

FLÉTTURIMI 7 - 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÝLI.

DREKAVELLIR 18 - LYFTUHÚS

FALLEGT 182 FM PARHÚS Á EINNI HÆÐ
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OPIÐ HÚS Þriðjudaginn
23.febrúar 2016. kl. 17,30
- 18.00 ÍBÚÐ 03-02.

NÝTT Í SÖLU: Nýleg og
velskipulögð 102 fm 4ra
herbergja endaíbúð á 3.hæð
(efstu) í góðu velstaðsettu
fjölbýli í Grafarvogi, ásamt
góðu stæði í bílageymslu
(innangengt úr sameign)
Örstutt í skólana, verslanir
og þjónustu, sund, íþróttir
og fl. Þvottaherbergi í íbúð,
stórar suðvestur svalir. Verð 33,5 millj. Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali sýnir,
Sími: 896-5222 ingolfur@valholl.is

GLÆSILEG 3JA Á JARÐHÆÐ VIÐ BARMAHLÍÐ
Barmahlíð 56, Í Reykjavík
þar er 96.9 fm þriggja
herbergja íbúð á jarðhæð/
kjallara með sérinngang.
Frábær staðsetning,
miðsvæðis, þar sem stutt
er í Kringluna, verslunarkjarna Suðurvers, leikskóla,
grunnskóla, menntaskóla,
háskóla, og í göngufæri við
Öskjuhlíðina, Klambratún
o.fl. Íbúðin gæti losnað
fljótt.
Nánari upplýsingar veitir: Heimir Bergmann í síma 630-9000 eða heimir@valholl.is

DALVEGUR - KÓPAVOGI - FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI.
Gott alls 280 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum
eftirsóttum stað. Skiptist í
3 hluta sem eru í útleigu.
143 fm á jarðhæð tvískipt
m. einni innkeyrsluhurð
(70 + 73 fm) og 137 fm á
2.hæð skrifstofurými. Gott
útipláss og góð aðkoma.
Verð 49,9 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali Sími:896-5222
ingolfur@valholl.is

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 125.7 fm endaíbúð
við Vallakór 2
Falleg og vel skipulögð
4ra herbergja 125.7 fm
endaíbúð á fjórðu hæð
mikið og fallegt útsýni í
nýlegu fjölbýlishúsi með lyftu í Vallakór 2c í Kópavogi.
Með íbúðinni eru rúmgóðar
26.1 fm suður svalir og
einnig fylgir stæði í lokaðri
bílgeymslu . Upplýsingar
og bókun á skoðunartíma
veitir: Heimir Bergmann í
síma 630-9000 eða heimir@
valhöll.is

Glæsilegt sumarhús við Geysi - Hagstætt verð.
Í einkasölu glæsilegt 100
fm nýlegt sumarhús á
flottum stað rétt við Geysi.
Eignarlóð. Hitaveita. Hluti
innbús getur fylgt með.
Flott lóð og mikið ræktuð.
Skemmtileg eign á flottum
stað. Göngufæri að Geysi
og þjónustumiðstöðinni.
Verð kr. 19,9 millj. Uppl.
veitir Bárður í 896-5221.
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Opið hús þriðjudaginn
23. febrúar frá kl: 15:30
til 16:00, íbúð 01-04
Sýnum í dag fallega 127
fm íbúð á 1 hæð í vönduðu
lyftuhúsi merkt 0104 við
Drekavelli 18 í Hafnarfirði.
Stæði í lokuðu bílahúsi
fylgir eigninni. Íbúðin er vel
skipulögð í grónu hverfi.
Laus strax. Rúmgóð og
björt stofa. Stórar svalir til
suðurs og vesturs. Verð kr.
37,7 millj. Bárður verður
á staðnum s-896-5221 eða
Kristján í s-611-4870.

HRINGBRAUT 104 - GOTT EINBÝLI Í VESTURBÆ RVK.
Nýkomið í einkasölu
reisulegt ca 195 fm einbýli,
kjallari, tvær hæðir og
óinnréttað risloft (ekki í fm).
Séríbúð í kjallara sem er
í leigurekstri. Aðalíbúð er
með 4 svefnh., tveimur stofum, snyrtingu, baði og yfirbyggðum svölum. Ræktuð
lóð. Mögulegur bílskúrsréttur. GÓÐUR KOSTUR FYRIR
STÓRFJÖLSKYLDUNA EÐA
JAFNVEL SEM GISTIHEIMILI. Verð 67,5 m. Nánari
uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali S:896-5222 ingolfur@valholl.is

REYKJAVÍKURVEGUR - TIL SÖLU SKRIFSTOFUHERBERGI
NÝTT Í SÖLU:Gott 25 fm
skrifstofuherbergi á 2.hæð
í nánast alveg klæddu
húsi á góðum stað við
Reykjavíkurveg í Hafnarfirði.
Parket, nýlega standsett
sameiginleg snyrting,
gott auglýsingagildi útað
Reykjavíkurvegi (ef þarf).
Skuldlaust. Laust við
kaupsamning. Verð 5,8
millj. Uppl. veitir Ingólfur
Gissurarson lg.fs. S:8965222 ingolfur@valholl.is

GLÆSILEG 4RA TIL 5 HERB. ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ V/RAUÐAVAÐ
Valhöll fasteignasala og
Herdís Valb. Hölludóttir
kynna í einkasölu, afar
fallega og bjarta 4 - 5 herb.
íbúð á 2. hæð við Rauðavað
9, Reykjavík. Eigninni fylgir
stæði í góðri bílageymslu.
Verð 38.9 milj. Upplýsingar
um eignina veita: Herdís
Valb. Hölludóttir, aðstoðarmaður og nemi til löggildingar fasteignasala, s:
694-6166, herdis@valholl.
is Heiðar Friðjónsson lögg.
fasteignasali í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

ÖNDVERÐARNES - STÓRGLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS
Glæsilegt 160 fm sumar/
heilsárshús, ásamt 30-40 fm
rislofti og 20 fm gestahúsi/
geymslu á fallegum stað í
Múraralandinu í Grímsnesi.
Lokað vaktað svæði, aðgangur í sundlaug m.heitum
pottum, 18 holu golfvöllur,
hitaveita, hjónasvíta með
sér baði, 3 svefnherbergi á
sérgangi með baði, heitur
pottur, möguleiki á tveimur
risherbergjum. Stór verönd,
glæsil. eldhús og stofa m. uppteknum loftum. Eign í algerum sérflokki. Verð 58 millj.
Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. Sími:896-5222 ingolfur@valholl.is

Falleg og vel skipulögð
93,4 fm 3ja herbergja
endaíbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi á Völlunum í
Hafnarfirði, ásamt sér stæði
í bílgeymslu merkt: B07.
Verð 32 milj.

Hef tekið í sölu 182 fm
parhús við Hafraþing í
Kópavogi. Húsið er mjög
skemmtilega skipulagt og er
möguleiki á fjórum svefnh.
Húsið er til afhendingar í
apríl, tæplega tilbúið undir
tréverk að innan og nær
fullbúið að utan, sjá nánari
skil á skilalýsingu húsins.
Tvö baðherbergi, rúmgóðar
stofu og eldhús, bílskúr með
góðri lofthæð og geymslu
innaf. Stórir gluggar og björt
eign, gólfhiti og fl.
Verð 54,9 milj, allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Ný fjögurra herbergja íbúð við Lyngás 1 404 1D
Valhöll fasteignasala, Síðumúla 27, kynnir fallega og
mjög vel staðsetta, 99,2 m²
4ra herbergja íbúð á 4. hæð
með stæði í bílskýli, í nýbyggingu við Lyngás 1 í Garðabæ.
Íbúðin er laus til afhendingar.
Ásett verð 39,9 milljónir.
Allar nánari uppl. veita Andri
Guðlaugsson í síma 662-2705
eða á andri@valholl.is og
Erlendur Davíðsson löggiltur
fasteignasali í síma 588-4477.

Ný þriggja herbergja íbúð við Lyngás 1 207 1C
Valhöll fasteignasala,
Síðumúla 27, kynnir fallega
og mjög vel staðsetta,94,2
m² 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með stæði í bílskýli, í
nýbyggingu við Lyngás 1 í
Garðabæ. Íbúðin er laus til
afhendingar.
Ásett verð 38,5 milljónir.
Allar nánari uppl. veita
Andri Guðlaugsson í síma
662-2705 eða á andri@
valholl.is og Erlendur
Davíðsson löggiltur fasteignasali í síma 588-4477.

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi
Í sölu glæsilega 155,7 fm
efri hæð í fjórbýli með
fallegu útsýni yfir Elliðavatn.
Íbúðin skiptist í þrjú
herbergi, tvö baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofur.
Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Stórar suður svalir.
Bílskúr í bílskúralengju.
Verð 43,5 milj,
Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á
heida@valholl.is.

ÓSKUM EFTIR SUMARHÚSUM
Á SÖLUSKRÁ.
Vegna góðrar sölu á sumarhúsum undanfarið
óskum við eftir á söluskrá öllum gerðum sumarhúsa.
Mætum á staðinn og tökum myndir.
Hafið samband við sölumenn okkar. Bárður H. Tryggvason
s: 896-5221, Kristján Bjarnason s: 611-4870 eða Ingólfur
Gissurarson lögg. fast. s: 896-5222.

FJÁRFESTING

ÓSKUM EFTIR

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Frum

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi Garðabæ
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Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Framkvæmdarstjóri
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SÓLVALLARGATA 3

• 107 Rvk.
SÖRLASKJÓL
• 92,6 fm, ósamþykkt risíbúð
107 Rvk.
KEILUFELL
• Íbúð á góðum stað.

IN

G

• 113 Rvk.

• 5 herb. 128 fm.
FJÖRUGRANDI

107 Rvk.

• Gott skipulag.
• Bílgeymsla.
Opið hús í dag• mánudag
Verð 37,8 millj.

á milli 16.30 og 17.00.

FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum,
bað flísalagt.2
NAUSTAVÖR
Verð 21,5•millj
200 Kóp.

SOGAVEGUR

DREKAVELLIR 26

• 203 Kóp.
• 4ra og 5 herb.
• Vandaðar innréttingar.
• Lyfta.
• Bílgeymsla.
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• 200 KÓP.
• Rað- og parhús.
• 222,8 fm. til 249,2 fm.
• Tveggja hæða.
• Bílskúr.
• Afhent tilbúið til innréttinga.
Byggingaraðili:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

ára

ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
103110
Rvk.
fm íStæði
VR bl
bílageymslu.
timbursólverö
inni. Góð ogStór
snyrtileg
íbúð í þe
Sér inngangur.
Verð
32,9 mil
vinsæla
húsi.

• 3ja herb.
• Álklætt hús.
• Lyfta.
• Bílgeymsla.
• Byggt árið 2014 og 2015 af BYGG.
• Verð 42,5 millj.

LUNDUR

BY
GG

60

i

ldr

e
og

Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og

Raðhús á tveimur
hæðum
17:30.
með innbyggðum bílskúr.

• HFJ.
• 3ja. herb.
• Stæði í lokaðri bílageymslu.
• 8. Hæð.
• Glæsilegt útýni.
• Stórar svalir.
• Verð 28,9 millj.

NAUSTAVÖR 8-12
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GG
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Byggingaraðili:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

NÝ

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

• Sérhæð.
• Uppgerð og endurhönnuð.
• Glæsileg eign.
• Studíoíbúð í bílskúr.
• Verð 56 millj.

VINDAKÓR 10-12

BY
GG

111 Rvk.

• Verð
Rvk. Mjög
gott30,9
ogmillj.
• 109
Einbýli.
mikið standsett einbýlis• 2 samþykktar Opið
íbúðir.
húsgarður.
í dag mánudag á milli kl. 16:00 og
hús. Stór og góður
BÓLSTAÐARHLÍÐ
16:30.
• Sérbyggður
Sjávarútsýni. bílskúr.
105 Rvk.
• Frábær staðsetning.
115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
• Verð. 85 millj.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í
ÞÓRÐARSVEIGUR 13
og þjónustu . Verð 23,9 mill

• 108 Rvk.
• Einbýli.
• 268 fm.
• 3 hæðir.
• Bílskúr.
• Timburverönd.
• Heitur pottur.
• Aukaíbúð.

NÝ

Löggiltur fasteignasali

Bílskúr. Samtals 147 fm
Teikningar og nánari5 herb.
upplýsingar
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.
Frábært útsýni.
hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Frábært útsýni. Vandaðar
Verð 26,9 millj.
• Vandað hús.
Borgartúni
31
og
www.fjarfesting.is
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

• Stórglæsileg penthouseíbúð.
•Opið
Efstahús
hæð.
þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
HRAUNTUNGA
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
•ÁLFHEIMAR
Frábærtinnréttingar
útsýni.7 og gólfefni.
endurnýjuð,
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.
• 104 Verð
Rvk. 22,5 millj.

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

Sölumaður

Gsm: 893-4248
210 Garðabær.

Gylfa og Gunnars.

• 112 Rvk.

bú
kaí

Sölumaður
LANGALÍNA

Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.

VÍÐIHLÍÐ 29

LUNDUR
• 4ra herb. i
d

BY
GG

Gsm: 846-1511

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
Byggingaraðili er Byggingarfélag
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
DÚFNAHÓLAR

Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaOpiðTeikningar
hús í dagStæði
mánudag
á milli kl. 17:00 og
upplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er 17:30.
Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
BAKKASTAÐIR 165

O

MIKIL SALA

með stórum gluggum. Álklætt hús.
Glæsileg hönnun að innan sem utan.
LÆKJASMÁRI
Íbúðirnar verða ýmist með góðum
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð
svölum eða stórum timburveröndum.
herb. á 1. Hæð. Stór timburverö
Stæði í bílageymslu fylgir öllum
Verð 29.5 millj.
íbúðum.

• 105 Rvk.
14,9 millj. á hvora
lóð
• Raðhús sem er 281 fm.

ÚS

EIGNA TIL SÖLU.

LUNDUR 17 - 23

• 4 góð svefherbergi.
Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt
frá 100 fm. til 179 fm.
• Bílskúr.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti •í Nýtt
gólfum.
járn á þaki.
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23
Bjartar
og rúmgóðar
stórum
gluggum.
• Nýmálað
að ásamt
utan. bílageymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
með
AEG
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgir
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
• og
Verð
75 millj.
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Löggiltur fasteingasali
Sölustjóri Sölumaður

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

góð staðsetning niður við sjávarkamParhúsalóðir við Kvíslartungu 31
ogstórglæsilegu
33 sjávarútsýni.
binn með
Íbúðirnar verða ýmist með góðum
svölum eða stórum timburveröndum.
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum
íbúðum.
Jarðvegspúði er kominn.
Byggingaraðili er Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
Teikningar og nánari upplýsingar
hjá sölumönnum Fjárfestingar,
tilbúnar.
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

S
Verð
HÚ

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór
Guðjón
Kristín J.
Pálmi
Óskar Þór Hilmarsson
Guðjón Sigurjónsson
Tryggvi Kornelíusson
Hilmarsson
Sigurjónsson
Rögnvaldsdóttir
Almarsson

HilmarHilmar Óskarsson
Óskarsson

Parhúsalóðir
við
LANGALÍNA
28-32
LUNDUR
2
4
6
LANGALÍNA
15-23
Stórglæsilegar íbúðir við
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ
BY
GG

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

LANGHOLTSVEGUR
ASPARHVARF
104 Rvk. 2ja
herb. 60,4 fm. Miðh
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð 18,9 m
I
N
N
213
fm.
Raðhús.
N
N
FELLAHVARF
Ý
G
Glæsilegt
Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23
Ý
Glæsilegt
3ja
hæða
álklætt
ÝBBY3ja hæða álklætt fjölÐ
BY
Góðar innréttingar.
ER
býlishúsYmeð
lyftu við Löngulínu
í Fossvogsdal.
fjölbýlishús
Glyftu
GG bílageymslu.
203 Kóp. með
Raðhús.
ÐV
GI við
Stutt í skóla og leikskóla.
A
28-32 ásamtGG
I
Löngulínu
33-35 ásamt
NG
INNG
KK
Mjög vandað,
fallegt
Möguleg skipti á 3ja. herb í hver
G
bílageymslu. 110-128 fm. Húsin eru 5 til 6 hæða. Fjölmargar
LÆ
Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi
Vandaðar íslenskar innréttingar frá
útsýni,
innbyggður
bílskúr.
stærðir í boði allt frá 98 til 238 fm.
íbúðir.
Brúnás og með AEG eldhústækjum.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti
Vandaðar
innréttingar.
Íbúðirnar eru frá 108-190 fm. Glæsileg
Sjávarútsýni.
í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir
hönnun að innan sem utan. Sérlega

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

NÝ

ÖLLUM GERÐUM

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

• 200 Kóp.
• 4ra herb.
• Álklætt hús.
• Lyfta.
• Bílgeymsla.

Byggingaraðili:
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

SÓLEYJARIMI 13
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• 112 Rvk.
• Glæsilegar nýjar íbúðir.
• Sérinngangur.
• 3ja herb. 144 fm.
• Mikið útsýni.
• Vandaðar innréttingar.
• Gólfhiti.

Löggiltur fasteignasali

DRAFNARSTÍGUR 5A - FRÁBÆR STAÐSETNING

OP

IÐ

Aðstoðarmaður fasteignasala

STARARIMI - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

GOÐATÚN - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt og mikið endurnýjað
190 fm timbur einbýlishús á
einni hæð með innyggðum
bílskúr. Fjögur svefnherbergi
og stór og björt stofa. Góðar
innréttingar. Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð á
undanförnum árum, þar á
meðal lóð og margt fl. Skipti
möguleg á minni eign.
Verð 51,9 millj.

HÚ

S

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og vel viðhaldið 190 fm einbýlishús á einni hæð,
með innbyggðum 35 fm bílskúr. Glæsilegt útsýni er frá húsinu yfir Reykjavík, Sundin,
Snæfellsjökul og Esjuna. Þrjú stór svefnherbergi og stór stofa/borðstofa með arni.
Falleg lóð með stórum sólpalli til suðurs og vesturs. Verð 64,5 millj.

EINBÝLI - MOSFELLSBÆ

FJALLALIND - ENDARAÐHÚS

Vel staðsett 173,2 fm einbýlishús á einni hæð á 1.724 fm lóð á rólegum stað í Mosfellsbæ. Þrjú svefnherbergi. Rúmgott eldhús með eldri innréttingu og gluggum á tvo vegu.
Baðherbergi með baðkari og innréttingu. Rúmgóð stofa með gluggum á þrjá vegu,
kamína er í stofu. Bílskúr. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 44 millj.

Vorum að fá í einkasölu gott 236 fm tveggja hæða endaraðhús með innbyggðum
bílskúr í Lindarhverfinu Kópavogi. Fimm stór svefnherbergi og stór og björt stofa og
borðstofa. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Fallegur garður með stórri
verönd. Verð 59,5 millj.

BLÁSALIR - 4RA HERBERGJA

SPÓAHÓLAR 4 - 4RA M/BÍKSKÚR

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30.
Vorum að fá einstaka eign á frábærum stað í gamla vesturbænum. Húsið sem er parhús hefur fengið gott viðhald
og er í góðu ástandi. Góð stofa með útgengi í garð. Þrjú
svefnherbergi eru í húsinu. Lítið og snoturt eldhús með góðri
innréttingu. Flísalagt baðherbergi með sturtu. Lítill kjallari er
undir húsinu með þvottahúsi og geymslu. Verð 44,5 millj.

HJALLAHLÍÐ - 4RA M/BÍLSKÚR Í MOSFELLSBÆ
Góð 4ra herbergja íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli í
Mosfellsbæ. Íbúðinni fylgir
bílskúr. Íbúðin er 117,4 fm
og bílskúr 24,1 fm. Þrjú
herbergi. Fallegt baðhergi
m/baðkari og sturtuklefa.
Rúmgóð stofa með suðvestursvölum. Þvottahús innan
íbúðar. Eignin er laus við
kaupsamning.
Verð 39,9 millj

BAKKASTAÐIR 167 - 3JA HERBERGJA

Falleg 157 fm efri sérhæð
með bílskúr á fallegu
útsýnisstað í Salahverfinu
í Kópavogi. Íbúðin snýr til
austurs, suðurs og vesturs.
Þrjú stór svefnherbergi
með skápum. Tvö flísalögð
baðherbergi. Stór og björt
stofa með fallegu útsýni.
Eldhús er opið inn að stofu.
Flísar og parket á gólfum.
33 fm bílskúr. LAUS STRAX.
Verð 46,9 millj.

ESKIVELLIR - 3JA HERBERGJA

ENGIHJALLI - 4RA HERBERGJA

DAGGARVELLIR 4B - SÉRINNGANGUR

Falleg 3ja herbergja íbúð
í góðu lyftuhúsi með
stórri sérverönd og stæði
í bílageymslu. Tvö rúmgóð
svefnherbergi. Stór og björt
stofa stofa. Ágæt innrétting
í eldhúsi. Þvottahús
innan eignar. Stutt er í alla
þjónustu. Laus strax.
Verð 31,9 millj.

GLAÐHEIMAR - 2JA HERBERGJA
Falleg endurnýjuð 56 fm 2ja
herbergja íbúð á 3. hæð í
litlu fjölbýli. Rúmgott svefnherbergi. Eldhús með fallegri hvítri innréttingu. Björt
stofa með suðursvölum.
Flísalagt baðherbergi með
baðkar. Sérgeymsla og
þvottahús eru á jarðhæð.
Eigninni fylgir sérbílastæði.
Laus fljótlega.
Verð 25,9 millj.

Mjög falleg 93 fm 3ja
herbergja íbúð á 5. hæð í
góðu lyftuhúsi auk stæðis
í bílageymslu. Tvö rúmgóð
herbergi með skápum. Stór
og björt stofa með suðvestursvölum. Eldhús með ljósri
innréttingu, opið inn í stofu.
Flísalagt baðherbergi með
fallegri innréttingu. LAUS
STRAX. Verð 32 millj.

Mjög góð og töluvert
endurnýjuð 4ra herbergja
íbúð á 9. hæð með frábæru
útsýni. Góð stofa með
svölum til suðausturs.
Nýleg innrétting í eldhúsi.
Flísalagt baðherbergi. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús á
hæðinni. Eignin er laus nú
þegar, ekkert áhv.
Verð 28,5 millj.

Mjög góð 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Tvö góð svefnherbergi með
skápum. Geymsla með glugga 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 33,5 millj.

ANDRÉSBRUNNUR - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Góð 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
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.

NÝBÝLAVEGUR - 2JA HERBERGJA M/BÍLSKÚR
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.

Falleg 2ja herbergja íbúð
á 1.hæð (gengið upp einar
tröppur) ásamt bílskúr. Eldhús með ágætri innréttingu.
Baðherbergi með baðkari/
sturtu. Eitt svefnherbergi.
Björt stofa með útgengi á
svalir til suðurs. Góður 37,6
fm bílskúr. Snyrtileg og
falleg eign sem snýr öll að
bakgarði. Eignin er laus við
samning. Verð 28 millj.

SKÓLATÚN - STÓR 2JA HERBERGJA

LÆKJARBERG - EINBÝLISHÚS

Björt og falleg 73,1 fm.tveggja herbergja á 2. hæð. Eitt gott svefnherbergi, rúmgóð
stofa. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eignin
er laus við kaupsamning. Verð 26,7 millj

223 fm einbýlishús á fallegum stað í Setberginu í Hafnarfirði með bílskúr og stórum
garði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvær Stórar stofur. Opið eldhús með eyju. Sólstofa
með útgengt á suðurverönd. Geymsla og lagnakjallari er undir bílskúrnum. LAUS
STRAX. Verð 51,9 millj.

Kvíslartunga 84 - 270 Mosfellsbær

Nýbýlavegur 40 - 200 Kóp.

Laus strax
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Hringdu og bókaðu skoðun

Þrastarhöfði 43 - 270 Mosfellsbær

OP

IÐ

50 m2, 2ja herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt
27,6 m2 bílskúr við Nýbýlaveg 40. Eignin
skiptist í hol, svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús og stofu. Innaf bílskúr er geymsla.
V. 28,0 m.
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Laust strax

Hringdu og bókaðu skoðun

266,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum í byggingu við Kvíslartungu 84. Húsið er staðsteypt
einbýlishús með timburþaki. Milliveggir eru ekki komnir upp né stigi upp á efri hæðina. Húsið
og þakið er ófrágengið að utan. Úti- og svalahurðir, ásamt gluggum eru komnir í húsið. Bílskúrshurð vantar. V. 37,0 m.

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg og rúmgóð 136,2 m2, 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð ásamt 30,2m2 bílskúr. Íbúðin
skiptist í forstofu, sjónvarpshol, bjarta stofu,
eldhús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi með
fataherbergi, þvottahús og geymslu. Fallegur
staður í Helgafellshverfinu, stutt í skóla og
íþróttasvæðið að Varmá. V. 48,9 m.

Eskivellir 1 - 221 Haf.

Laus strax

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög fallegt 184,7 fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr. Húsið sem er timburhús, skiptist í forstofu, gang, fallegt eldhús, stofu, fjögur rúmgóð svefnh., baðherbergi með hornbaðkari
og sturtuklefa og 41,2 fm fullbúinn bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð er í
húsinu. Eign á vinsælum stað, stutt í skóla, leikskóla, sund og World Class. V. 68,5 m.

Þrastarhöfði 1 - 270 Mosfellsbær
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Hringdu og bókaðu skoðun

Laxatunga 153 - 270 Mosfellsbær

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg 116,1 m2, 5 herbergja íbúð á
jarðhæð með timburverönd og bílastæði í
bílakjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu/
borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, þrjú
barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Sérgeymsla á hæðinni. Þetta er frábær
staðsetning, leikskóli, grunnskóli, sundlaug
og líkamsrækt í næsta nágrenni. V. 37,9 m.

Falleg 207 m2 endaraðhús á einni hæð í byggingu við Laxatungu 153 í Mosfellsbæ. Eignin verður
afhend , skv. skilalýsingu verktaka í mars 2016.

Falleg 93,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 5. hæð
í lyftuhúsi, ásamt bílastæði í bílakjallara.
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, geymslu innan íbúðar, eldhús
og stofu. Sérgeymsla er í kjallara. V. 32,0 m.

Dvergholt 23 - 270 Mos.

Hringdu og bókaðu skoðun
Skeggjastaðir Í Mosfellsdal
Einstakt 293,4 hektara landsvæði á fallegum
stað í Mosfellsbæ. Landið liggur norðan
Þingvallarvegar. Það afmarkast af Leirvogsá
til norðurs, Laxnesi og Skógarbringum til
vesturs og suður og Selvangi/Selholti til
austurs. Landinu fylgir veiðiréttur í einni bestu
laxveiðiá landins, Leirvogsá. Fallegt útsýni til
sjávar og fjalla einkennir landið. Það er að
mestu mólendi og sæmilega gróið en hluti
þess eru grasflatir.

Reykjavegur 88 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

173,2 m2 einbýlishús við Reykjaveg 88 í
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, sjónvarpshol, samliggjandi stofur
og bílskúr. Húsið er timburhús byggt árið
1960. Eignin skráð 173,2 m2, þar af einbýli
154,4 m2 og bílskúr 18,8 m2. Húsið stendur
á 1.724 m2 eignarlóð. V. 44,0 m.

Hringdu og bókaðu skoðun
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
íþróttasvæðið að Varmá. Einnig stutt í alla
þjónustu í miðbæ Mosfellsbæjar. V. 67,8 m.
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Ljósheimar 20 – 104 Reykjavík
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OPIÐ HÚS MÁN. 22.02.2016 MILLI KL. 17:15 - 17:45.
Stórglæsileg nýstandsett 91,7 fm. 4ra herbergja íbúð á
8. hæð. Glæsilegt útsýni. Vestur-svalir. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, gang, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi
og sér geymslu á jarðhæð. Sameigninlegt þvottahús á
jarðhæð. V – 32,9 millj.
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Freyjubrunnur 12 – 113 Reykjavík
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Laus strax

PIÐ
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OPIÐ HÚS MÁN. 22.02.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00.
Stórglæsilegt 226,4 fm raðhús á tveimur hæðum með 31,9
fm. innbyggðum bílskúr, á fallegum stað í Úlfarsfelli. Á efri
hæð er bílskúr, forstofa, eldhús, stofa og borðstofa ásamt
gestasalerni. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, sjónvarpsrými, stórt baðherbergi og þvottahús. Húsið er fullbúið
að utan sem innan og vandað til innréttinga. Gólfhiti er í
húsinu. Glæsileg eign með fallegt útsýni. V- 59,9 millj.
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Skipasund 20 – 104 Reykjavík
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Skólavörðustígur 8 – 101 Reykjavík
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OPIÐ HÚS ÞRI. 23.02.2016 MILLI KL. 18:30 - 19:00.
Vel skipulög 4 herbergja sérhæð með stórum og töluvert
endurnýjuðum bílskúr í Sundunum. Gott eldhús, þrjú
svefnherbergi, stofa og baðherbergi. Íbúðin er á efri hæð í
tvíbýlishúsi, þvottahús og lítil geymsla í kjallara. Geymsluloft er yfir allri íbúðinni. Fallegur og sólríkur garður er við
húsið. Miklir stækkunarmöguleikar. V- 39,9 millj.
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OPIÐ HÚS MÁN. 23.02.2016 MILLI KL. 17:15 – 17:45.
Vel staðsett, björt og glæsileg, 168.2 fm, 4-5 herbergja
íbúð á tveimur hæðum á 3-4 hæð í nýlegu húsi í miðbæ
Reykjavíkur. Efri hæðin er fallegur og bjartur glerskáli.
Tvennar suðursvalir og mikið útsýni. íbúðin var innréttuð
upphaflega árið 1998 með fallegum innréttingum.
Glæsileg eign með fallegu útsýni. V- 79,5 millj.

Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá

534 1020

Helga Pálsdóttir
Lögg.fasteignasali
S: 822 2123
helga@brufast.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.

TIL LEIGU
Fiskislóð 57-59, 101 Reykjavík
Lagerhúsnæði
Stærð samtals um 526 fm.

Steinás 33 í Reykjanesbæ
Til sölu eða leigu.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Húsnæðið skiptist í stórt opið vinnurými með kaffiinnréttingu, einu lokuð herbergi og snyrtingu, tvö stór
opin lagerrými annað er um 250 fm. Lofthæð er um 4 m. þar sem hún er hæst. Gott athafnasvæði er
utan við húsið og greið aðkoma að því. Ekki VSK-húsnæði. Laust strax!

Brú fasteignasala kynnir virkilega vel skipulagt 7 herbergja staðsteypt 212,2 m2
einbýlishús ( steinað að utan ) á tveimur hæðum með gríðarlega fallegu útsýni
innst í botnlanga með fallegum verðlaunagarði við Steinás 33 í Njarðvíkum.
Eignin telur forstofu, hol, 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, þvottahús,borðstofu,stofu, sólstofu og 51,4 m2 bílskúr. Verð 54 millj.
Helga Pálsdóttir, löggiltur fasteignasali • s. 8222-123 • helga@brufast.is

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

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

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Bjarkarás, Garðabæ

Barmahlíð

STÓRGLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ

EFRI HÆÐ OG RIS ÁSAMT BÍLSKÚR

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 einstaklega vandaðar. Þvottahús og
geymsla innan íbúðar. Mikil lofthæð. Sjón er
sögu ríkari.
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Mjög góð efri sérhæð og ris ásamt sérstæðum
bílskúr, samtals 188 fm á besta stað í Hlíðunum. Sérinngangur. Tvennar suðursvalir. Fimm
svefnherbergi. Húseignin er mikið endurnýjuð;
steinað að utan, skólp, dren, frárennsli og
rafmagn o.fl.
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Verð 64,9 millj.
Pantið tíma fyrir skoðun.

Verð 48,5 millj.
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Langalína , Garðabæ, 3ja + bílageymsla
OPIÐ HÚS MIÐ 24. FEB KL. 17-17:30

Mjög gott og vel skipulagt 130,5 fm einbýlishús
á einni hæð ásamt 34,4 fm bílskúr í Fossvoginum, samtals 164,9 fm. Stór sólpallur. Þrjú
svefnherbergi, stórar stofur. Parket og flísar á
gólfum. Hús sem fengið hefur gott viðhald í
gegnum tíðina.
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Glæsileg 104,7 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð, merkt 113, ásamt stæði í bílageymslu.
Lyfta. Innréttingar frá Brúnás. Stórar svalir til
suðurs og vesturs, sjávarútsýni. Íbúðin er laus
við kaupsamning. Þetta er einstaklega vel
staðsett íbúð í hinu frábæra Sjálandshverfi.
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Verð 64,9 millj.

Verð 41,9 milljónir.

Opið hús fimmtudaginn 25. feb
frá 17-17:30, verið velkomin

Opið hús mið 24. feb -kl. 17-17:30,
verið velkomin.

Rekagrandi 1, 3ja herbergja + bílskýli

Vallargerði 38, Kópavogi

OPIÐ HÚS ÞRI 23. FEB KL. 17-17:30

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. FEB FRÁ 17-17:30

Góð 95,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt 26,7 fm stæði í bílageymslu, samtals
122,2 fm. Tvennar svalir til suðurs. Búið að laga
húsið mikið undanfarið að utan. Parket, flísar
og dúkur á gólfum. Tengi fyrir þvottavél og
þurrkara inná baði. Útsýni.
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Jöldugróf 12, 108 Reykjavík
OPIÐ HÚS FIM 25. FEB KL. 17-17:30

I
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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
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum.
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Verð 47,9 millj.

Verð 35,9 millj.

Opið hús þriðjudaginn 23. feb
frá 17-17:30, verið velkomin.

Opið hús þri 23. feb kl. 17-17:30,
verið velkomin.

Hvað kostar eignin mín?

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

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401
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Sylvía Guðrún
Walthersdóttir

Davíð
Ólafsson

Guðmundur
Steinþórsson

Þórdís
Davíðsdóttir

Baldur
Magnússon

Salvör
Davíðsdóttir

María K.
Jónsdóttir

Brynjólfur
Þorkelsson

Hörður
Björnsson

Oddur
Grétarsson

Halldór K.
Sigurðsson

Haukur
Hauksson

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS MÁN. 22. FEB. KL. 18.30 - 19.00

OPIÐ HÚS

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68

DRAGAVEGUR 5

Fjölbýli
4 herb

105 REYKJAVÍK

Falleg 116,3 fm útsýnisíbúð ásamt 22,1 fm bílskúr.
Þrjú svefnherbergi væri hægt að bæta við fjórða.
Glæsilegt útsýni til Esju og víðar.

Fjölbýli

maria@fr.is

97.5 fm

138.4 fm

39.900.000 KR.

821 7676

OPIÐ HÚS MÁN. 22. FEB. KL. 18.00 - 18.30

KRISTNIBRAUT 69
Fjölbýli
3 herb

113 REYJKJAVÍK

Falleg 3ja herb. jarðhæð. Suður-verönd og stæði í bílag.
Björt og rúmgóð íbúð. Gott útsýni. Hægt að bæta við herb.
Hvítar innréttingar og ljóst parket.

119.7 fm

39.900.000 KR.

thordis@fr.is

862 1914

3 herb

ÞRI. 23. FEB. KL. 17.30 - 18.00

39.500.000 KR.
OPIÐ HÚS

4 herb

116.7 fm

halldor@fr.is

618 9999

ÞRI. 23. FEB. KL. 17.30 - 18.00

LAUGARNESVEGUR 104
Fjölbýli

104 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð falleg 97,5 fm hæð í tvíbýli á
eftirsóttum stað í Reykjavík. Rúmgóð stofa og eldhús,
tvö svefnherbergi, bað og geymsla.

105 REYKJAVÍK

Rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli á Laugarnesvegi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
Stutt í alla helstu þjónustu.

43.900.000 KR.

halldor@fr.is

618 9999

OPIÐ HÚS MÁN. 22. FEB. KL. 17.30 - 18.00

FLÉTTURIMI 23
Fjölbýli
4 herb

119.6 fm

33.500.000 KR.
OPIÐ HÚS

2-3 herb

92.5 fm

270 MOSFELLSBÆR

Snyrtileg og björt íbúð með sérinngangi og garði.
Lítið fjölbýli á góðum stað í Mosfellsbæ.
Þvottahús innan íbúðar.

29.900.000 KR.

477 7777

oddur@fr.is

782 9282

ÞRI. 23. FEB. KL. 17.30 - 18.00

LEIRUTANGI 21B
Fjölbýli

112 REYKJAVÍK

Falleg og björt fjögurra herbergja íbúð í Grafarvogi.
Suðursvalir, stæði í bílageymslu, þvottahús
og geymsla inn í íbúð.

salvor@fr.is

844 1421

BÓKIÐ SKOÐUN

HJARÐARHOLTSVEGUR 11 270 MOSFELLSBÆR
Sérbýli Sveitasæla rétt fyrir utan höfuðborgina. Sumarhús við
3 herb

Meðalfellsvatn, bátaskýli og bátur fylgja með í kaupum.
30 mínútna akstur frá Reykjavík.

77.9 fm

16.900.000 KR.

oddur@fr.is

782 9282

SUMARBÚSTAÐUR - FRÁBÆR STAÐSETNING

VATNSENDAHLÍÐ 7
Sumarhús

SKORRADALUR

4 herb

Vel staðsett innst í botnlanga. Fallegt heilsárshús.
3 svefnh. stór verönd, útsýni, stofa og gott eldhús.
FLEST INNBÚ FYLGIR - BÓKIÐ SKOÐUN

66 fm

thordis@fr.is

25.900.000 KR.

Email: fr@fr.is

862 1914

www.fr.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

• BÆJARLIND 4
• S: 512 3600
• 200 KÓPAVOGUR • F: 512 3601

• WWW.TINGHOLT.IS
• TINGHOLT@TINGHOLT.IS

Ísak

Sigurður

Guðrún Hulda Ellert

Örn

Garðar

Artjon Árni

Jón Óli

isak@tingholt.is

sos@tingholt.is

gudrun@tingholt.is

orn@tingholt.is

gardar@tingholt.is

aa@tingholt.is

jonoli@tingholt.is

Sölustjóri
gsm 822 5588

Sími 512 3600

METUM SAMDÆGURS

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali sölumaður
gsm 616 8880
gsm 512 3600
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

sölumaður
gsm 696 7070

• FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING

sölumaður
gsm 853 9779

sölumaður
gsm 662 1441

FASTEIGNASALA Í

sölumaður
gsm 777 6661
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ÞÚGERÐIR
BORGAR
EKKERT
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VIÐVANTAR
SELJUM EKKI.
VANTAR VANTAR
ALLAR GERÐIR
Á SKRÁ.
ALLAREIGNA
EIGNA
SKRÁ.
ALLAR G

HRINGDU
NÚNA
OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
ÞÚ BORGARÞÚ
EKKERT
EF VIÐ
SELJUM
EKKI.
BORGAR
EKKERT
EF VIÐ
SELJUM EKKI. ÞÚ BORGAR EKK
Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

533-1616

ÚS

H
PIÐ

PIÐ

O

S
HÚ

533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

HRINGDU HRINGDU
NÚNA OG KYNNTU
MÁLIÐ.ÞÉR
www.lundur.is
• lundur@lundur.is
NÚNA OGÞÉR
KYNNTU
MÁLIÐ.
HRINGDU NÚNA

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson Unnur Karen
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
Karlsdóttir
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056
s. 848 6352

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

PIÐ

S

HÚ

534 1020

Lágmúli 6-8, 108 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði
Stærð samtals um 140 fm.

H
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Ú
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107 Fálkagata
Garðabær- Langamýri
Gott ca. 40 fm sumarhús á
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar, laus fljótlega
fjölbýli.
Mjög vel staðsett og skemmtilega
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur
efstu - 5Einstaklingsíbúð
herb. íbúð ca.
63 fm á 3.Dúfnahólar,
hæð í
Fálkagata2ja
Fálkagata
Garðabær- Langamýri
GarðabærLangamýri
Gott ca. 40 fm 107
sumarhús
á
góðum
stað
við -Meðalfellsvatn
Álfheimar
herbergja á 2.hæð í107
laus
Álfheimar
fljótlega
5 herbergja
Suðursvalir,
gottefstu
útsýni, Háskóli
hannað 179 fm parhús Mjög
á tveimur
í syðst í Álfheimum.34
lyftuhúsi.
útsýni.Svalalokun.
Lóðin
liggur
aðá Sandsá,
1.000
fmefstu
Einstaklingsíbúð
á 2.hæð
í fjölbýli.
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli.
vel staðsetthæðum
og skemmtilega
Mjög
velMikið
staðsett
og skemmtilega
5Reykjavík
herb. 110 fm íbúð
á tveimur
2ja herb. íbúð
ca.
5 herb.
63 fm
110
3.
fmhæð
íbúðíca
á tveimur
góðum
stað
Ásdísvið
ÓskMeðalfellsvatn
Ármúla
7,
www.jofur.is
við húsgaflinn. Á jarðhæð
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb.
í í syðst íÍslands
V.hannað
17,5
m 6310
eignarland.
Húsið
í stofu
og liggur
Suðursvalir, gott
útsýni,
Háskóli
Suðursvalir,
gott útsýni,
hannað 179 fm parhús
á tveimureða vinnuherb.
179
fm parhús á tveimur
hæðum
Álfheimum.34
lyftuhúsi. Mikið
hæðum
útsýni.Svalalokun.
í syðstskiptist
í Álfheimum.34
Lóðin
að Sandsá,
ca 1.000
fm Háskóli
asdis@husaskjol.is
rás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
er sérgeymsla
bílskúr. Góðar innréttingar.
Fallegþar af 31kjallara
og í útleigu. Samtals
er
eldhús
í opnu rými, eða
2 herbergi
og í Löggiltur
Íslands við húsgaflinn.
Áþar
jarðhæð
Íslands
viðí húsgaflinn.
hæðum,
fm innbyggður
hæðum,
af Kópavogi,
31 fm innbyggður
fm íbúðarherb.
eða
vinnuherb.ogí sameiginlegt
V. 863-0402
17,5 m 6310
fm íbúðarherb.
vinnuherb.
Hlíðasmára
2, 201
sími:
fasteignasali
eignarland.
Húsið
skiptist
stofu og Á jarðhæð
einbýli á útsýnisstað.
Húsið
er
samtals
um
312,4
fm
þar
af
50,2fm
þvottahús.
Gamlar
og rúmgóð verönd og 30bílskúr.
fm svalir.
eignin 144,2
fm.Mosfellsbær
Skipti á kjallara
eign á og
baðhb.
með og
sturtu.
Rafmagn.
Húsið
Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Hlíðarás
1A
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
er sérgeymsla og
sameiginlegt
er sérgeymsla
Góðar innréttingar.
Falleg
bílskúr.
Góðar innréttingar. Falleg
í útleigu.
Samtals
er innréttingar.
kjallara
í útleigu.
Samtals
er í opnu rými,
eldhús
2 herbergi og
og sameiginlegt
ílskúr á efri hæð.
Húsið
stendur
fremst í lokaðri
Góð aðkoma.
V. 17,2um
6280 fm þar af þvottahús.
.
Akranesi
flutt á staðinn
2011.
Steyptar
Tvílyft
einbýli
á útsýnisstað.
Húsiðgötu.
er samtals
um 312,4 fm Stutt
þar afí skóla
50,2fm
Tvílyft
á útsýnisstað.
Húsið
er fm.
samtals
312,4
50,2fm Gamlar
innréttingar.
þvottahús.
Gamlar
og rúmgóð verönd
og 30einbýli
fmmöguleg.
svalir.
og rúmgóð
verönd og 30 fm svalir. var eignin
eignin
144,2
Skipti m.
á eign
á
144,2 fm.
Skipti
á eign
baðhb.á með sturtu.
Rafmagn.
Húsiðinnréttingar.
a íbúða möguleiki.
Laust
við
kaupsamning.
.
55,0
m
5836
53,5aðkoma.
m. 5555
V. 30,9
m.5679
undirstöður.
rotþró.
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu.V.Góð
bílskúr
á efri hæð. Húsið
stendur
fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
V. 17,2 m. 6280Stutt í skóla .
V. 17,2
6280
Stutt í skóla . innb.
Akranesi
möguleg.
AkranesiNý
möguleg.
var flutt á staðinn
2011.m.Steyptar
V. 12,9
m. 4742
Tveggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
við kaupsamning. . 55,0 m 5836
V. 53,5 m. 5555 Tveggja íbúða möguleiki.V.Laust
V. 53,5 m. 5555
30,9 m.5679
V. 30,9
m.5679
undirstöður. Ný rotþró.
V. 12,9 m. 4742

BIRKIGRUND 18, 200 KÓP.

136,8 fm. 6 herbergja raðhús á

Eskifjörður
- 2ja íbúða mögul
KRINGLAN
- Ofanleiti
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
Allar
nánari upplýsingar
veitir:
hæðum, auk 26,6 fm. bílskúr.
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,
ipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
Sumarhús
á 1 hektara
eignarlandi
Ca 40 fm sumarhús í 3Miðfellslandi
Opið hús
þriðjud.
23.feb. 17:30-18:00
KRINGLAN -samtals
Ofanleiti
KRINGLAN
- Ofanleiti
Eskifjörðurí -landi
herb.
Kristnibraut
-lyftuhús
2ja
herb.
Austurberg
Kristnibraut
2ja Hæðarenda
íbúða mögul
-lyftuhús
Grímsnes-Hæðarendi2ja íbúða mögul
243,2fm
þar af innbyggður
urými á horniMiklabraut-Langahlíð
Miklubrautar
63,5fm 2ja herb. íbúð2ja
á efstu
hæðAusturberg
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð
f.miðju í Miklabraut-Langahlíð
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
í Grímsnesi.
Ca 1/2
ha.eignarlandHúsið
er Þingvellir/Miðfell
Heildareign
= 163,4Eskifjörður
fm. Efsta -hæðin
Tegund:
raðhús
Helgi
Már
Karlsson
Vel
skipulagt einbýli
2 hæðum,
skipulagt
einbýli
á 2 hæðum,
skipti. og
Verslunar
Snyrtileg
og nokkuð9 endurnýjuð
Falleginnan
og sérlega
Ýmis
rúmgóð
skipti.
ca.107
Verslunar
Falleg
2ja til 3ja52,2fm
Snyrtileg
um 80bílskúr.
fm
ogíbúð
nokkuð
endurnýjuð
Falleg
sérlega
rúmgóðSumarhús
ca.107
á Snorrahús
1 hektara
Falleg 2ja
eignarlandi
3ja er
um óskráð
80 fm
Caíbúð
40ogfmeru
sumarhús
í Miðfellslandi
Eign í góðu
viðhaldi.
uhlíðar. GóðÝmis
staðsetning
vð og
Austurberg. Lagt fyrir
þvottavél
íbúða lyftublokk.Þvottahús
litlu
fjölbýli.
Aflokuð 40ogfm
verönd
Húsið
erá og
stofa,
eldhúskrókur
og
tvö
semtilHúsasmiðjan
framþvíVelfm.
töluvert
fleiri
samtals
innbyggður
samtals 243,2fm
þjónusturými
á horniáMiklubrautar
63,5fm
herb. íbúð
á efstu
hæð
3ja herb íbúðþjónusturými
ámeð
3. hæð
f.miðju
á horni
íútMiklubrautar
1. hæð,
jarðhæð,
63,5fm
í snyrtilegu
2jaáherb.
íbúð á efstu
hæð243,2fm
fmþar
3jaafherb
íbúð að
á 3.tengja
hæðí vatn
landi
f.miðju
Hæðarenda
í leiddi
hæð,
Grímsnesi.
jarðhæð,
í snyrtilegu
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið
er þar af innbyggður
Stærð:
163,4
fm á 1.áí 9.
Möguleiki
aukaíbúð.
öguleikar. Samtals
109,6 fm
baði.Stórar suðursvalir
með2ja
miklu
íbúðar.
Skipti
á minna ífm
Neðra
skjólveggjum
frá ástofu.
herbergi.
Ekki
búið
ártug
Alrými-stofa-eldLöggiltur
leigumiðlari
en
tekið
er
fram
hjá
fasteignamati.
52,2fm bílskúr.eða
Eign
í góðu
viðhaldi.
52,2fm bílskúr.framEign í góðu viðhaldi.
Lönguhlíðar. Góð útsýni.
staðsetning
og
vðhagstæð
Austurberg. LagtBreiðholt
fyrir þvottavél
íbúða lyftublokk.Þvottahús
ogÞvottahús/geymsla
Lönguhlíðar.
innan
Góð innaf
staðsetning
litlu
fjölbýli.
og Aflokuð
vð
Austurberg.
40 fm verönd
fyrirmlj.
þvottavél
9 íbúða
lyftublokk.Þvottahús
Húsið
innan
litlu
fjölbýli.
og tvö
40 fmSnorrahús
verönd sem Húsasmiðjan
Vel
staðsett
eign.Lagt
v.34,9
ptist 57,3 fmogverslunarpláss
Lítil útborgun,
eða Kópavogi9möguleg,
eldhúsi.
rafmagn.
Ekið framhjá Kerinu
á4er stofa,
hús,eldhúskrókur
salerni
með Aflokuð
wc
og svefnherb.
Löggiltur
fasteignasali
Svefnherbergi:
stað ávið
Fossð og 52,3 fmýmsir
plássmöguleikar.
í kjallara. Samtals
áhvílandi
lán.fm
V. 16,3 ámbaði.Stórar
3902
V. 23,5
m. 6199 Samtals
austurleið.
Ýmisáskipti
Verönd
Stutt
að Þingvallavatni.
aukaíbúð.
109,6
suðursvalir
miklu
íbúðar. Skipti á minna
ýmsir
möguleikar.
í Neðra
með
109,6
skjólveggjum
fm
á baði.Stórar
út frá stofu.suðursvalir Möguleiki
með miklu á aukaíbúð.
íbúðar. Skipti
minna í Neðra
herbergi. Ekki
búið
meðað
skjólveggjum
tengja
vatnGóð
út fráeign
stofu.
leiddiá áfrábærum
9. ártugMöguleiki
Alrými-stofa-eldV. 26,5með
m. 5783
um skiptasamningi
telst 57,3 fm verslunarpláss
V.Breiðholt
8,9v.34,9
m. 6306
kalt
Vel staðsett eign.
mlj.
eign. v.34,9
sem skiptist
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi
sem skiptist
möguleg,
57,3 fm verslunarpláss
Þvottahús/geymsla
útsýni.
innafLítil
eldhúsi.
útborgun, hagstæð
eða Kópavogi möguleg,
eða rafmagn.Rafmagn,hitakútur
Ekið
Þvottahús/geymsla
framhjá Kerinu
ávatn
innaftekið
hús,
eldhúsi.
salerni
meðVel
wcstaðsett
og svefnherb.
vogsdalinn.
Sérlega
glæsilegur
og mlj.
.þ.b. 125 fmáV.1.17,9
úr eigin
veitu
8,5 m.4668
hæð6208
og 52,3 fm pláss í kjallara.
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
kjallara.
m. 6199
áhvílandi
lán.7086
V. 16,3 m 3902
austurleið. Ýmis
V.skipti
23,5
m.V.6199
Veröndgarður
Stutt að sem
Þingvallavatni.
V. 26,5 m. 5783á 1. hæð og 52,3 fm plássV.í 23,5
V.
26,5
m. 5783
534
1024
/ 897
skjólgóður
snýr í suður.
Allar
nánari
upplýsingar veitir
Skv. nýjum skiptasamningi telst
Skv. nýjum skiptasamningi telsthmk@jofur.is
V. 8,9 m. 6306
kalt vatn tekið
Ingibjörg Agnes Jónsdóttir,
ÖrstuttRafmagn,hitakútur
er í skóla, leikskóla
og íþróttaS í m i 5 3 3 1 6 1 6 • Þ j ó n u s t u s í meignin
i 8 9u.þ.b.
1 - 9125
9 1fm6 V.•17,9
w6208
w w . l u n d u r . i s • l u n d u r @ l u n dnetfang:
u r . i singa@husaskjol.is
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668

braut-Langahlíð

Verð: 53.500.000

aðstöðu. Eign sem vert er að skoða.

eða í síma: 897-6717

Húsnæðið skiptist í opið skrifstofurými Smeð
í m igóðri
5 3 3 lofthæð,
1 6 1 6 • eitt
Þ j ófundarherbergi
n u s t u s í m i 8 9og
1 -prentarahorn.
9916 • www.luS
n dí m
u ri . i5s3 3• 1l 6u 1n 6d u•r @
Þ jlóunnudsutru. issí m i 8 9 1 - 9 9 1 6 • w w w . l u n d u r . i s • l u n d u r @ l u
WWW.HUSASKJOL.IS
HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS
WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL
Kaffiinnrétting af vandaðri gerð er innan hins opna rýmis. Salerni eru í sameign. Glæsilegt húsnæði í
alla staði. Ekki VSK-húsnæði. Laust strax!

Við seljum fasteignir!
534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU
Þverholt 14, 105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði /skrifstofuhæð
Stærð samtals um 467 fm.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Tvö aðskilin rými eru á hæðinni annars vegar um 256 fm. sem skiptist í 10 lokaðar skrifstofur, eldhús
með góðri innréttingu og rúmgóðum borðkrók, tvö salerni, skjalageymslu og tæknirými. Fundaraðstaða
er í sameign. Lyfta er í húsinu, bílastæði eru í lokuðum bílakjallara. Á sömu hæð er einnig um 211 fm.
skrifstofurými með 7 lokuðum skrifstofum, salerni og sturtu. Ekki VSK-húsnæði. Laust strax!

Ef þú vilt selja fasteign hafðu samband við okkur.
Við gerum ekki kröfu um
að vera besta fasteignasalan
en við viljum vera næstbesta.
Einar Harðarsson
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

- ATVINNUTÆKIFÆRI -

GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU.
FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.
Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.
Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254.

Save
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h ldren
n á Íslandi

Sími: 54 60 600 • Ármúla 8, 108 Reykjavík
www.kaupstadur.com • www.kaupstadur.net

smáauglýsingar
MÁNUDAGUR 22. febrúar 2016

512 5000

| SMÁAUGLÝSINGAR |

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

3

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bátar

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

Toyota Landcruiser 200 árg 2008
Upphækkuð 35” dekkjum. Vel með
farinn. Ek. 105þ km. S. 8922184
Volvo V60 New Buisness, 12/2013,
ek 60 þús km, sjsk, dísel, íslenskt
leiðsögukerfi, ásett verð 4.750 þús,
tilboðsverð 4.250 þús, er á staðnum,
raðnr 151802.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is
VOLVO S40 dísel. Árgerð 2005, ekinn
177 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Tilboðsverð
990.000. Rnr.302086. Á staðnum.
100% vísrað.

Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

ÞJÓNUSTA
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Pípulagnir

Hjólbarðar

Sendibílar
Pípulagnir

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

Uppl. í s. 663 5315.

Frábær dekkjatilboð

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013,
ekinn 107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 2.990.000. Rnr.301319. Á
staðnum.

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

VW Caravella árg.2013, 9manna,
4x4 (4 motion), hvítur, ekinn 85þús.,
vetrardekk, sumardekk, sk.’18, verð kr.
5.850.000,- 100% lán, gsm 893-6292

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16
www.planid.is

VW Transporter árg.2013. 9 manna,
ekinn 75þús., dráttarbeisli, 4x4 (4
motion), grár, vetrardekk, sumardekk,
orginal 9manna, sk.’18, verð kr.
4.890.000,- 100% lán, gsm 893-6292

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Nissan Patrol árg. 2010, sjálfsk., ekinn
105þús., 35” Arctic Truck breyting,
brettakantar, 17” dekk, snorkel,
ljósbrúnn, sk.’18, verð kr. 5.480.000,100% lán, gsm 893-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292
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Járn & Gler hf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is

LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, hleður snjallsímann,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Neistafrítt og skammhlaupsvörn. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A, 12v 10A, start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh. (12Ah)

Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími: 577 1515 - www.skorri.is
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Hreingerningar

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

KEYPT
& SELT

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

Til sölu

Viðgerðir

Bókhald

Húsasmiðameistari getur bætt við sig
verkefnum. S:8617099
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
Litaskil ehf

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða málingarþjónusta. S. 8410490.
Faglærðir
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Búslóðaflutningar

Húsasmiðameistari getur bætt við
sig verkefnum. S.662 9899/662 9099
rhsmidar@internet.is
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í s:
8966614
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

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

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Geymið auglýsinguna. Er á facebook:
SÁ

Spásími 908 6116

Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s.
823 6393 Sirrý.

Spásíminn 908 5666

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

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

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 )

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Önnur þjónusta
Ert þú öryrki eða
ellilífeyrisþegi !

Vantar þig að komast á milli staða
? t.d. að fara með dýrin þín til
dýralæknis, í apótekið eða búðina ? Ég
fer með þig á þá staði sem þú þarft.
Hringdu í s. 694 6652

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!

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

Til bygginga

Upplýsingar í síma 661 7000

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Óskast keypt

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

Handflakarar óskast:

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

Hefur þú áhuga á
matargerð?

ATVINNA

Nudd
Valentínusartilboð
fyrir pör
á Tantra Nuddi

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

Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar
handflakara til starfa. Eingöngu
vanir flakarar koma til greina. Vanir
flakarar sendi póst á netfangið vinna@
hamrafell.is.

Ef svo er þá leitum við að
duglegum og samviskusömum
starfsmönnum í eldhús á
veitingastað á Laugaveginum.
Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf
Áhugasamir hafi samband í
síma 661-5008 og 893-0408.

Atvinna í boði

Móttaka - næturvörður

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Íbúðar hótel í miðborg reykjavíkur
óskar eftir að ráða næturvörð í
móttöku. Vinsamlegast sendið
umsóknir til jobs@apartmentk.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
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Fundir
Aðalfundarboð

Aðalfundur Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga verður haldinn
miðvikudaginn 24.02.2016
og hefst hann klukkan 18:00.
Fundurinn fer fram í sal
Samfylkingarinnar, Strandgötu 43
í Hafnarfirði.
Dagskrá fundarins:
Venjuleg aðalfundarstörf,
Lagabreytingar
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga,

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

Kosning stjórnar,
Önnur mál.
Kveðja, Stjórn
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga

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

HÚSNÆÐI

Húsnæði í boði
Til leigu einstaklingsíbúð á sv. 201
Uppl. í s. 893 3475

Veitingahúsið Ítalía

Veitingahúsið Ítalía óskar eftir að
ráða kokk með reynslu af ítalskri
matargerð til starfa. Um er að
ræða 11-11 vaktir. Umsóknir
ásamt ferilskrá sendist til italia@
italia.is.

Atvinnuhúsnæði
Góð fjárfesting

Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800
Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði /
verslunarh./skrifst. við Dalveg í Kópav.
Uppl. í s. 893 3475

Geymsluhúsnæði

Tálknafjörður

Ákvörðun um matsskyldu

Deiliskipulag fyrir athafnasvæði seiðaeldis í landi
Gileyrar og Eysteinseyrar í Tálknafirði.

Restaurant Italia is looking
for a cook experienced with
italian taste. Please send your
information with curriculum
vitae to italia@italia.is.

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps auglýsir hér með skv.
1. mgr. 41. gr skipulagslaga nr, 123/2010 tillögu að deiliskipulagi fyrir athafnasvæði seiðaeldis í landi Gileyrar
og Eysteinseyrar í Tálknafirði.

Óskum eftir ráðgjafa
til starfa við lífeyris
og tryggingaráðgjöf.

Skipulagssvæðið er í land Gileyrar og Eysteinseyrar
við norðarnverðan Tálknafjörð u.þ.b 1 km fyrir innan
þéttbýlið. Svæðið nær niður í fjöru og er stór hluti þess
á uppfyllingu, stærð svæðisins er um 1,35 ha. Gert er
ráð fyrir tveimur byggingareitum, annars vegar fyrir núverandi seiðaeldishús og þjónustubyggingar, hinsvegar
er fyrirhugaður byggingarreitur fyrir kerskálabyggingu
með móttöku og aðstöðu fyrir starfsmenn.

Húsnæði óskast
Óskað eftir herbergi í Hafnafirði. 55
ára maður í fastri vinnu óskar eftir
herbergi frá 15.03. í minnst eitt ár.
S.6979582

Mat á umhverfisáhrifum

Gerum kröfur um hreint
sakavottorð og að viðkomandi sé
ekki á vanskilaskrá. Mjög góðir
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.
Spennandi, gefandi, skemmtilegt
og krefjandi starf.

Upplýsingar um starfið gefur
Ágúst Daði Guðmundsson í síma
770-2277. Sendið fyrirspurnir
og ferilskrár á umsoknir@tmi.is
merkt ráðgjafi

Geymslur.com

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum 22.
febrúar nk. til 4. apríl 2016. Tillagan er einnig til sýnis á
heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskiplögin
til 4. apríl 2016.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps, Miðtún 1, 460 Tálknafirði.
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps
Óskar Örn Gunnarsson

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

Ráðningarþjónusta

Markviss leit

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka
línubili. Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum
Bæjarstjórn
3.feb.2016 að tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Haus auglýsingarinnar
helst
óbreyttur
hæð
þeirra
Hafnarfjarðar
2013-2025 hvað
varðar
svæðienS22
í Skarðser breytileg.
hlíðarhverfi
dags. 19.01.2016. verði sett í auglýsingu
skv. 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak
við hausfelst
auglýsingar.
Breytingin
í því að hluti svæðisins S33, í Skarðshlíð,

samfélagsþjónusta, breytist í íbúðasvæði og sameinast
Hod tate ÍB
elessit
velit alit
nulla commod tet
íbúðasvæði
10. Áatsvæði
S33alit
samfélagsþjónusta
í wis
nonsed del
facillaor
inci tie dolor heilsuauguer
Skarðshlíð,
semiliquis
ætlaðnulla
var fyrir
hjúkrunarheimili,
alis esed
bla commodolore
magna.
Ea faci tet,
gæslu,
skólaercilisi
og leikskóla,
verður nú skóli
og leikskóli.
nonseniatie
esto
S33sustis
breytist
úr 4ha í 3ha
ogeugiam,
ÍB 10 úr quipit
24ha í et.
25ha.

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á
fundi sínum 26.jan.2016 að auglýsa tillögu að breyttu
deiliskipulagi Skarðshlíðar íbúðasvæðis í samræmi við
43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í því að svæði fyrir íbúðabyggð er stækkað
inn á svæði ætlað samfélagsþjónustu (S33). Byggð ætluð
fjölbýlishúsum (fjöleignarhúsum) er stækkað og fyrirkomulag þeirra og skilmálum breytt.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
ALLTAF
Í HÁSTÖFUM
Hafnarfjarðar
2013-2025.
Meginmál
45 Light, 9,5 p á 11 p
Svæðialltaf
S33í Frutiger
í Skarðshlíðarhverfi.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Skarðshlíðar/Völlum Hafnarfirði.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Vinnusparnaður

Svartárvirkjun í Þingeyjarsveit
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166,
Reykjavík og á www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 22. mars 2016.

Svæðið sem breytingin nær til er austan Hádegisskarðs
milli Hraunskarðs og Apalskarðs.

Leitar þú að starfsmanni?
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar
Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu
að Norðurhellu 2, frá 22. 02. til 04. 04. 2016. Hægt er að
skoða Aðalskipulagsbreytinguna og deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is
Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 4 apríl 2016.
Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan
tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Skipulagsfulltrúi.

tímamót
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MÁNUDAGUR

Merkisatburðir

1819 Spánn gefur Bandaríkjunum Flórída eftir.
1865 Þrælahald verður ólöglegt í
Tennessee í Bandaríkjunum.
1903 Fríkirkjan í Reykjavík
er vígð.
1935 Fært er í lög að
flugvélar megi ekki
fljúga yfir Hvíta húsið í
Bandaríkjunum.
1956 Elvis Presley
kemur lagi í fyrsta
sinn á vinsældalista –
Heartbreak Hotel.
1979 Menningarverðlaun Dagblaðsins eru veitt í
fyrsta sinn.
1987 Popplistamaðurinn Andy
Warhol deyr í New York, 58 ára.
1991 Sigríður Snævarr afhendir trúnaðarbréf sitt sem sendiherra í Svíþjóð
og er þar með fyrst íslenskra kvenna til
að gegna slíku embætti.
1997 Kind að nafninu Dollý er klónuð af
genasérfræðingum í Edinborg.
2005 Jarðskjálfti, 6,4 á Richter-skala, ríður yfir
suðurhluta Írans. Rúmlega 500 manns láta lífið og 1.000 slasast.

Arnbjörg segir að jógað sé fyrir alla og engin fyrri reynsla sé nauðsynleg til þess að stunda það.

Mynd/Kópavogsbær

Jóga og slökun í vatni

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, hélt sitt fyrsta brautskráningarávarp á laugardag. Rúmlega fjögur hundruð kandídatar
voru brautskráðir. Mynd/Kristinn Ingvarsson

Rúmlega fjögur
hundruð brautskráðir
Á laugardag voru rúmlega fjögur hundruð kandídatar brautskráðir frá Háskóla Íslands við hátíðlega athöfn í Háskólabíói.
Þetta var fyrsta brautskráning Jóns Atla Benediktssonar í starfi
rektors. Í brautskráningarávarpi sínu lagði Jón Atli áherslu a
fjármögnun skólans og fullyrti hann að hver króna sem færi í
háskólakerfið væri vel nýtt þjóðinni til heilla. „Erlendar og innlendar úttektir hafa ítrekað staðfest að Háskóli Íslands er afar
skilvirk og vel rekin stofnun,“ sagði Jón Atli.
Jón Atli sagði forsendu þess að Háskóli Íslands næði að sækja
fram vera að fjármögnun skólans verði hliðstæð við fjármögnun
norrænna háskóla. „Háskólar á Íslandi standa samanburðar
skólum á Norðurlöndum og í öðrum ríkjum OECD langt að baki
þegar kemur að opinberum fjárframlögum. Og bilið hefur því
miður breikkað á undanförnum árum,“ sagði Jón Atli.
Jón Atli sagði einnig að nauðsynlegt væri fyrir stjórnvöld að
forgangsraða í þágu háskólastigsins og ekki nægði að standa
vörð um það sem áunnist hefði heldur þyrfti að sækja fram, ekki
síst í rannsóknum. thordis@frettabladid.is

Jógaflæði og fljótandi gong-slökun verður haldin í Salalaug í Kópavogi í kvöld. Arnbjörg
Kristín Konráðsdóttir jógakennari segir vatn uppsprettu hvíldar, vellíðunar og flæðis.
Í kvöld verður einstakur viðburður í
innilauginni í Salalaug í Kópavogi á
fullu tungli. Um er að ræða jóga í vatni
með Arnbjörgu Kristínu Konráðsdóttur,
jógakennara, við tónlistarflæði frá DJ
Yamaho.
„Frumraun okkar var á sundlauganótt
í byrjun febrúar og það gekk rosalega
vel. Upp undir 90 manns voru í lauginni
og færri komust að en vildu,“ segir Arnbjörg, en hún hefur kennt jóga í vatni
í rúmlega fjögur ár.
„Við byrjum á jógaflæði í lauginni og
á meðan hljómar tónlist frá DJ Yamaho.
Eftir jógaæfingarnar stillum við hópinn
saman með hugleiðslu og að lokum
verðum við með fljótandi gong-slökun
þar sem ég spila á gongið á bakkanum,“
segir Arnbjörg.
Fljótandi slökunin er í samstarfi við
Float.is. Slíkt samflot er hugsað sem
vettvangur fyrir fólk til að koma saman
og upplifa nærandi slökunarstund og

þyngdarleysi umvafið vatninu. Að sögn
Unnar Valdísar Kristjánsdóttur, eiganda
Float.is, er hugmyndin innblásin af baðmenningu þjóðarinnar og hugleiðingum
um að auka valmöguleika sem miða að
ró og slökun, og nota vatnið til þess. Það
verða 40 flotsett í boði, sem hægt verður
að fá lánuð, en þeir sem eiga slík sett eru
hvattir til að koma með þau.
Að sögn Arnbjargar er vatnið uppspretta hvíldar, vellíðunar og flæðis,
„hægt er að ná dýpri slökun í vatninu og
þú finnur ekki fyrir neinum óþægindum
af því að liggja lengi í vatni. Vatnið lagast
að þér, öfugt við það þegar líkaminn eða
þyngdaraflið dregur þig að gólfinu og
hætta er á að þú festist í stöðu og þurfir
að laga þig til. Í vatninu ertu á floti, í
þyngdarleysi,“ segir Arnbjörg.
Jóga í vatni hentar mjög vel viðkvæmu fólki sem á erfitt með að slaka á,
„í svona heitu vatni þá slaknar á öllum
vöðvunum, liðamótin liðkast og það er

Við byrjum á jógaflæði
í lauginni og á meðan
hljómar tónlist frá DJ Yamaho.

betra að hreyfa sig. Fólk fær allt öðru vísi
slökunarupplifun í rauninni auk þess
að fá hvíld fyrir miðtaugakerfið og stoðkerfið, sérstaklega hryggsúluna,“ segir
Arnbjörg.
Kosturinn við viðburðinn að sögn
Arnbjargar er sá að engin fyrri reynsla
er nauðsynleg. „Þetta er fyrir alla og er
einstaklega einfalt og aðgengilegt,“ segir
hún.
Fjöldatakmörkun er á viðburðinn og
þá gildir reglan fyrstur kemur, fyrstur
fær. Skráningin hefst klukkan sjö í
Salalaug, en viðburðurinn sjálfur hefst
klukkan átta.
thordis@frettabladid.is

Þ etta g e r ð i st: 22. feb rúa r 1952

Okkar ástkæra

Pálína Guðrún
Kristjánsdóttir
frá Bolungarvík

varð bráðkvödd þann 9. febrúar
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey.
Edvin Már Fernando
Alexia Rós Larsen Antonsdóttir
systkini og makar.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Þjóðminjasafnshúsið afhent
Á þessum degi árið 1952 fór fram
formleg afhending byggingarnefndar á
Þjóðminjasafnshúsinu við Suðurgötu.
Þjóðminjasafnið þótti þá í fyrsta skipti fá
húsnæði við sitt hæfi en tillaga um byggingu safnsins var upphaflega borin fram
í Blaðamannafélaginu og var byggingin
hugsuð sem ytra tákn og sýnilegur minnisvarði lýðveldisstofnunarinnar. Safnið
var stofnað árið 1863. Munir þess höfðu,
allt þar til nýja húsnæðið var opnað,
verið geymdir á miður góðum stöðum,
svo sem á lofti Dómkirkjunnar, þakhæðum tukthússins við Skólavörðustíg
og Alþingishússins og lofti Landsbankans.
Við stofnun lýðveldisins árið 1944 ákvað
Alþingi Íslendinga að láta reisa hús yfir
safnið við Suðurgötu en arkitekt þess var
Sigurður Guðmundsson sem teiknaði
húsið í samstarfi við Eirík Einarsson.
Sigurður þykir einn helsti brauðryðjandi
í íslenskum arkitektúr og nefndur eini

Þjóðminjasafnshúsið þótti loks hafa fengið húsnæði við hæfi árið 1952. Fréttablaðið/Stefán

íslenski fulltrúi norrænnar klassíkur, til
að mynda með teikningu Austurbæjarskóla og svo innréttingum Reykjavíkur
Apóteks sem var í Austurstræti 16. Eiríkur
og Sigurður höfðu starfað sem félagar

frá árinu 1938 og af þeirra sameiginlegu
verkefnum utan Þjóðminjasafnsins má
nefna Sjómannaskólann, bálstofu og
kapellu í Fossvogi og Hallgrímskirkju í
Saurbæ.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR
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Þriðjudagur

M Á NU D AGU R

Miðvikudagur

Lægir, léttir til og kólnar á öllu landinu og má búast við fallegu vetrarveðri
víða í dag þó að einhver ský verði vestan til, en austanlands verður norðan
strekkingur fram eftir degi og stöku él.

Sudoku

Krossgáta

LÁRÉTT
2. málhelti
6. tveir eins
8. kvk nafn
9. æxlunarkorn
11. númer
12. geigur
14. lífhvati
16. til
17. atvikast
18. klettasprunga
20. tveir eins
21. mælieining

LÓÐRÉTT
1. frásögn
3. í röð
4. annir
5. blóðhlaup
7. bráðlyndur
10. skelfing
13. suss
15. andlitsfarði
16. tál
19. utan
LAUSN

LÁRÉTT: 2. stam, 6. öö, 8. una, 9. gró, 11. nr, 12.
uggur, 14. ensím, 16. að, 17. ske, 18. gjá, 20. ii, 21.
nanó. LÓÐRÉTT: 1. sögu, 3. tu, 4. annríki, 5. mar, 7.
örgeðja, 10. ógn, 13. uss, 15. meik, 16. agn, 19. án.
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Gunnar Björnsson

Óskar Víkingur Davíðsson (1.655) átti leik
gegn Konsta Jaakkola (1.551) í lokaumferð NM í skólaskák í gær.
Svartur á leik
33. … Hd2! Hvítur gaf. Með sigrinum
tryggði Óskar Víkingur sér Norðurlandameistaratitil í skólaskák. Ítarleg umfjöllun um NM í skólaskák má finna á Skák.is.
www.skak.is Gunna-slagur í kvöld í KR.

5

17

19

20

Létt

miðlungs

þung

2

6

9

7

3

8

4

5

1

3

5

9

2

8

7

4

6

1

4

9

7

5

6

1

3

8

2

8

7

4

9

1

5

2

6

3

6

8

1

3

4

5

9

2

7

5

1

8

3

2

9

6

7

4

1

5

3

4

2

6

7

8

9

4

7

2

9

1

6

3

5

8

6

2

3

7

4

8

9

5

1

5

4

1

6

7

9

3

2

8

1

9

8

4

3

2

5

7

6

1

3

9

8

5

2

4

6

7

6

8

2

1

4

3

9

7

5

7

3

6

1

5

8

2

4

9

7

5

6

4

9

3

2

1

8

3

9

7

8

5

2

6

1

4

5

2

4

6

7

9

8

1

3

8

4

2

1

7

6

5

9

3

4

1

8

2

9

7

5

3

6

9

1

5

7

2

3

6

8

4

9

8

4

2

1

5

7

3

6

7

3

6

5

8

4

1

9

2

8

6

7

5

9

4

1

3

2

2

6

1

9

3

7

8

4

5

9

2

5

3

6

1

8

4

7

2

4

3

8

6

1

7

9

5

3

7

5

6

8

4

1

2

9

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.

Lausn síðustu sudoku↓
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Pondus Eftir Frode Øverli

Sææælar!
hva’erað
frella, gella?

Hva’erað frella, gella?!
Varstu að skálda Uu …
þetta á staðnum? já?
Ekki
skrifa
þetta
niður …

Ha?

Gelgjan

Tjékka á
tjallinum?
Nei,
kommon..

Já, endilega. Ef þú
vilt enda
í spennitreyju.
Meinaða. Best
væri ef þú
gætir bara tjáð
þig með emoji.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er bara að segja, að hver einasti koss þarf ekki vera keyrður
áfram á fullu slefi, skilurðu mig?

Það er alveg í lagi að
kyssa stundum bara
létt, og óslefað …
Geggjað.

Já, ég skil þig.

Líklega
ekki …

Finnurðu?

Barnalán

Ég veit
það ekki!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Uuu, ég hef
ekki hugmynd
ástin mín

Það
veit ég
ekkert!

Ég hata þegar annað
fólk man ekki yfir
hverju ég var að
kvarta. Dónalegt sko.

Við þökkum öllum styrktaraðilum kærlega fyrir okkur!

„Ég hef farið í sumarbúðir
í Reykjadal frá því að ég
var 5 ára. Þetta er
magnaður staður”
- Sveinbjörn 22 ára

Reykjadalur eru einu sumarbúðirnar
fyrir fötluð börn á Íslandi. Árlega
dveljast í Reykjadal um 300 ungmenni
á aldrinum 8-35 ára. Biðtíminn í dag
eftir plássi eru 2 ár.

Styrktu Reykjadal
með því að hringja
eða senda sms í:
901-5001 - 1000 kr
901-5002 - 2000 kr
901-5005 - 5000 kr

Styrktarnúmer eru virk til 24. febrúar

2 2 . febr ú ar 2 0 1 6

annað. Útskýrt hvernig best er að
stilla vélina fyrir ýmsar myndatökur. Fjallað verður um myndatökur ásamt myndbyggingu og
nemendur æfa sig í að taka myndir
á staðnum. Nemendur fá ýmis gögn
er varða ljósmyndatækni. Verð
13.900 krónur.

Heimildarmyndin The Show of
Shows eftir Benedikt Erlingsson
verður sýnd á kvikmyndahátíðinni
Stockfish og verður Benedikt viðstaddur sýninguna ásamt framleiðendum myndarinnar og svarar
spurningum áhorfenda.

Dans

Fyrirlestrar
Hvað? Um sambúðarvanda trúaðra og
guðlausra
Hvenær? 11.40
Hvar? Aðalbygging Háskóla Íslands
Árni Bergmann heldur fyrirlestur í
boði Guðfræðistofnunar í stofu 229
í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.
Fjallað verður um versnandi sambúð
trúaðra og trúleysingja, spurt um
orsakir og þá meðal annars hlutverk
fjölmiðla, útbreiðslu „fundamentalisma“ af ýmsu tagi, einnig um
nauðsyn sjálfsgagnrýni allra sem að
málum koma sem og erfiðleika við
að afla traustra upplýsinga um mikilvægar hliðar þessa sambúðarvanda.
Fyrirlesturinn er öllum opinn.

Kvikmyndir
Hvað? Stuttmyndakeppni Stockfish
Hvenær? 20.45
Hvar? Bíó Paradís
Sex stuttmyndir hafa verið valdar
á hátíðina í ár og hlýtur ein þeirra
verðlaunin Sprettfiskur 2016.
Stuttmyndirnar verða allar sýndar
í einum pakka þrisvar sinnum á
hátíðinni og er fyrsti sýningardagur
í dag auk þess sem sérstök Q&A
sýning verður. Dómnefndina skipa
þau Davíð Óskar Ólafsson, Tinna
Hrafnsdóttir og Vera Sölvadóttir.
Hvað? The Show of Shows
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíó Paradís
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Hvað? Tangó Milonga Tangóævintýra
félagsins
Hvernær? 20.00
Hvar? Sólon Bistro, Bankastræti 7
Frír kynningartími í argentínskum
tangó á annarri hæð Sólons. Kynningartíminn stendur í klukkutíma
og síðan verður dansað til klukkan
23.00. Engin danskunnátta nauðsynleg og ekki þarf að mæta með
dansfélaga.

Góður leikur sem ætti að vera frábær
TÖLVULEIKUR

XCom 2

HHHHH
Herkænskuleikur
PC

Uppistand

Geimverur hafa tekið völdin á jörðinni.
Meirihluti íbúa virðist heilaþveginn en
fámennir hópar víðs vegar um heiminn
berjast gegn geimverunum sem kallast
Advent. XCom 2 setur spilara í spor
andspyrnunnar sem berst gegn mun
sterkari andstæðingi.
XCom 2 er mjög góður leikur í
grunninn og erfiður. Enemy Unkown
er með betri leikjum, sem undirritaður
hefur spilað og XCom 2 bætir við EU að
mörgu leyti, en eins og staðan er í dag,
er hann ekki frábær.
Að mörgu leyti byggir XCom 2 á velgengni forvera síns og er ekki hægt að
segja annað en að leikurinn sé góður.
Tæknilegir gallar koma þó hins vegar í
veg fyrir að XCom 2 sé frábær.
Saga leiksins gerist á þann veg að
tuttugu ár eru liðin frá innrásinni og
varnarbaráttan sem einkenndi XCom
Enemy Unknown tapaðist og geimverurnar unnu. Nú er andspyrnunnar
að standa uppi í hárinu á geimverunum
og reynist nauðsynlegt að endurreisa
XCom-verkefnið.
Í bardögum þarf að klára flest borð
innan ákveðins og þröngs tímaramma,
sem gefur manni ekki mikið svigrúm
í byrjun leiks til að beita þeirri taktík
sem að XCom á að byggja á.

Hvað? Come talk funny #37
Hvenær? 20.30
Hvar? Gaukurinn
Uppistand á ensku. Aðgangur er
ókeypis en tekið er við frjálsum
framlögum

Leiðinleg bið
Leiðinlega mikill tími fer í að horfa á
geimskip XCom taka á loft, fljúga höktandi um kortið og lenda á nýjum stað
til þess að láta klukkuna ganga áfram á
meðan til dæmis birgðum er safnað og

Málstofa
Hvað? Áskoranir í efnisfræði – líf
stoðefni
Hvenær? 14.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík
Málstofa um lífstoðefni á vegum
rannsóknarstofnunar um heilbrigðis- og taugaverkfræði við Háskólann
í Reykjavík í stofu V101. Fundarstjóri er Guðrún A. Sævarsdóttir,
deildarforseti tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Upplýsingar um dagskrá og fyrirlesara á
vefsíðunni Hr.is. Málstofan er öllum
opin og aðgangur er ókeypis.

Hermenn XCom beita öllum brögðum til að hafa betur gegn Advent.

Vopn leiksins er hægt að betrumbæta með rannsóknum.

tekur það þrjá daga. Oftar en ekki er þó
ekki hægt að klára það í einni tilraun,
þar sem eitthvað kemur upp á. Þá þarf
að horfa aftur á skipið taka á loft, fljúga
höktandi um kortið og lenda.
Bardagar leiksins eru „turn based“
þar sem spilarar raða upp köllum
sínum og svo gerir tölvan. Stundum
líður óeðlilega mikill tími á meðan
tölvan gerir og maður sér jafnvel ekki
hvað hún gerði eða hvort geimverurnar
hittu hermennina.
Þrátt fyrir ófáa galla er XCom góður
og skemmtilegur leikur og ég skemmti

mér vel yfir honum. Erfiðleikastig
hans gerir hann meira spennandi en
forvera sinn og tilfinningin er frábær
þegar borðin heppnast fullkomlega.
Eins fylgir því mikil reiði þegar geimverurnar sigra og tekst jafnvel að drepa
uppáhalds hermanninn þinn.
Gallarnir verða líklegast lagaðir og
það sem meira er, þá hefur Firaxis gert
svokölluðum moddurum auðveldara
um vik. XCom 2 er, eins og áður segir,
góður leikur. Hann verður líklega frábær á endanum.
Samúel Karl Ólason

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf.

2.

Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir
fram til staðfestingar.

3.

Ákvörðun um greiðlsu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.

4.

Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
a.

Tillaga um breytingar á starfskjarastefnu félagsins.

b.

Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.

c.

Tillögur um breytingar á samþykktum:
•

Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum.

•

Tillaga um breytingar á framboðsfresti til stjórnar.

5.

Kjör stjórnarmanna félagsins.

6.

Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.

7.

Ákvörðun um laun stjórnar og undirnefnda stjórnar fyrir komandi starfsár.

8.

Önnur mál, löglega upp borin.

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um
slíkt á fundinum frá einhverjum atkvæðisbærra fundarmanna eða fundarstjóri úrskurðar um
slíkt. Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.
Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað eigi síðar en fimm dögum fyrir
dagsetningu aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 10. mars 2016, á skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík eða á netfangið adalfundur@reitir.is. Framboðstilkynningar
skulu uppfylla skilyrði 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Framboðseyðublað er að finna
á aðalfundarvef félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar eigi síðar en tveimur
dögum fyrir aðalfund.
Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn, sbr. 13. gr.
samþykkta félagsins.
Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ.á.m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund
verða aðgengileg á aðalfundarvef félagsins. Einnig verða gögnin til sýnis fyrir hluthafa á
opnunartíma skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík. Endanleg dagskrá og tillögur
verða birtar eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund.
Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:15 á aðalfundardag. Fundargögn verða afhent á fundarstað.
Reykjavík, 17. febrúar 2016.
Stjórn Reita fasteignafélags hf.

Kringlan 4–12
103 Reykjavík
www.reitir.is
575 9000

SÍA

Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum, ef hann gerir
skriflega kröfu um það til stjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 16:00
laugardaginn 5. mars 2016. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir fyrir fundinn á netfangið
adalfundur@reitir.is og munu þær verða birtar samdægurs á aðalfundarvef félagsins.

•

1.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal
leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Umboðsform er að finna á aðalfundarvef félagsins,
www.reitir.is/adalfundir. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að
þeim hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort
heldur sem fyrr er.

jl.is

Dagskrá fundar

Upplýsingar

•

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn
kl. 16.00, þriðjudaginn 15. mars 2016 í Þingsal 3
á Hotel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík.

JÓNSSON & LE’MACKS
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Mánudagur

| 19:50
LANDNEMARNIR

Kristján Már fjallar nánar um uppruna Íslendinga á bresku
eyjunum. Eru keltnesk áhrif vanmetin eins og í tungumálinu
og örnefnum? Hvað sýna erfðafræðirannsóknir um
keltneskar rætur Íslendinga? Hvaða áhrif hafði norræna
byggðin á Bretlandseyjum og þrælataka þar á þjóðararf
Íslendinga?

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:30
GRAND DESIGNS

Kevin McCloud fylgir útvöldu
fólki eftir við að byggja
draumahúsið og þar er
drifkraftur og framúrstefnulegur arkitektúr allsráðandi.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 2 Broke Girls
08.50 Two and a Half Men
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 A to Z
10.45 Project Runway
11.30 Á fullu gazi
12.00 Matargleði Evu
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
14.55 Pretty Little Liars
15.40 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.05 Ærslagangur Kalla kanínu og
félaga
16.30 ET Weekend
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 The Goldbergs Gamanþáttaröð sem gerist á níunda áratug
síðustu aldar og fjallar um fjöruga
fjölskyldu sem er ekki alveg eins og
fólk er flest.
19.50 Landnemarnir
20.25 Grand Designs
21.15 Suits
22.00 Vinyl
23.00 Vice 4
23.30 Major Crimes
00.15 100 Code
01.00 Transparent
01.25 Mad Dogs
02.20 Battle of the Year
04.10 Sacrifice
05.45 Fréttir og Ísland í dag

17.15 The Amazing Race: All Stars
18.00 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

10.55 He’s Just Not That Into You
13.05 Only Lovers Left Alive
15.05 Sophia Grace and Rosie’s
Royal Adventure
16.25 He’s Just Not That Into You
18.35 Only Lovers Left Alive
20.35 Sophia Grace and Rosie’s
Royal Adventure
Frábær leikin kvikmynd fyrir alla
fjölskylduna frá 2014 með frænkunum Sophie Grace og Rosie sem
slógu í gegn í spjallþættinum Ellen.
22.00 Let’s Be Cops
23.45 The Railway Man Eric Lomax
var breskur hermaður sem ásamt
þúsundum annarra var neyddur af
Japönum til að leggja járnbrautina á
milli Bangkok í Taílandi og Rangoon
í Burma árið 1943. Síðar skrifar hann
æviminningar sínar og þykir hann lýsa
afar vel ánauð erlendra hermanna
og stríðsfanga í umsjón Japana. Með
aðalhlutverk fara Colin Firth, Nicole
Kidman og Stellan Skarsgard.
01.40 Blackthorn
03.25 Let's Be Cops

sport

| 21:20

08.25 Útsending frá leik Hannover og Augsburg í þýsku úrvalsdeildinni.
10.05 Útsending frá leik Benfica og
Zenit í Meistaradeild Evrópu.
11.45 Útsending frá leik KR og
Keflavíkur í Domino’s-deild karla.
13.20 Körfuboltakvöld
14.55 Útsending frá leik í ensku
bikarkeppninni.
16.35 Útsending frá leik Chelsea og
Man. City í ensku bikarkeppninni.
18.15 Ensku bikarmörkin 2016
18.45 Markaþáttur Meistaradeildar
Evrópu í handbolta
19.15 Meistaradeild Evrópu –
fréttaþáttur
19.40 Bein útsending frá leik
Shrewsbury og Manchester United í
ensku bikarkepnninni.
21.45 Spænsku mörkin 2015/2016
22.15 Útsending frá leik Watford
og Leeds í ensku bikarkeppninni.
23.55 Útsending frá leik KAA Gent
og Wolfsburg í Meistaradeild
Evrópu.

SUITS

Skemmtilegir þættir um hinn
eitursnjalla Mike Ross sem
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af
því að taka margvísleg próf
fyrir fólk gegn greiðslu.

| 22:05
VINYL

Spánýir og bráðskemmtilegir
þættir um tónlistarframleiðandann Richie Finestra sem
reynir að skapa sér framtíð í
heimi sem er fullur af hindrunum og freistingum.

| 22:50
VICE

Ferskur og vandaður
fréttaþáttur frá HBO þar sem
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum
hitamálum um víða veröld.

sport 2
10.00 Útsending frá leik Stoke og
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
11.50 Premier League Legends
12.20 Útsending frá leik Swansea
City og Southampton í ensku úrvalsdeildinni.
14.00 Premier League World
2015/2016
14.30 Útsending frá leik Chelsea og
Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.
16.10 Útsending frá leik Aston
Villa og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.
17.50 Messan
19.05 Man. City – QPR
21.20 Útsending frá leik Manchester City og Tottenham Hotpsur í
ensku úrvalsdeildinni.
23.05 Útsending frá leik Bourne
mouth og Stoke City í ensku úrvalsdeildinni.°

| 22:00
LET’S BE COPS

Ryan og Johnson eru góðir
vinir sem ákveða að klæðast
lögreglubúningum í búningapartíi en grínið tekur óvænta
stefnu þegar þeir fá fyrir
tilviljun alvöru lögreglumál.

| 20:15
HELL’S KITCHEN

Gordon Ramsay er snillingur í
að etja saman efnilegum
áhugamönnum um matreiðslu
í einstaklega harðri keppni um
starf á alvöru veitingahúsi.

krakkaStöðin
07.00 Ævintýri Tinna
07.23 Kalli á þakinu
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Brunabílarnir
08.25 Ljóti andarunginn og ég
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 Tommi og Jenni
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveins
10.49 Rasmus Klumpur og félagar
10.55 UKI
11.00 Ævintýri Tinna
11.23 Kalli á þakinu
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Brunabílarnir
12.24 Ljóti andarunginn og ég
12.46 Ævintýraferðin
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Gulla og grænjaxlarnir
13.55 Tommi og Jenni
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins
14.49 Rasmus Klumpur og félagar
14.55 UKI
15.00 Ævintýri Tinna
15.23 Kalli á þakinu
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Brunabílarnir
16.24 Ljóti andarunginn og ég
16.46 Ævintýraferðin
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Gulla og grænjaxlarnir
17.55 Tommi og Jenni
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins
18.49 Rasmus Klumpur og félagar
18.55 UKI
19.00 Walking With Dinosaurs

golfStöðin
08.00 Northern Trust Open
13.30 Golfing World 2016
14.20 Inside the PGA Tour 2016
14.45 PGA Special. In the Spotlight
15.30 Northern Trust Open
21.00 PGA Tour 2016 - Highlights
21.55 Golfing World 2016
22.45 Champions Tour Highlights
2016
23.40 PGA Tour 2016 - Highlights

gullStöðin
18.45 How I Met Your Mother
19.10 Friends
19.30 Two and a Half Men
19.55 Sjálfstætt fólk
20.35 Heimsréttir Rikku
21.05 Sisters
21.55 The 100
22.40 Dallas
23.20 Nikita
00.05 Sjálfstætt fólk
00.40 Heimsréttir Rikku
01.10 Sisters
01.55 The 100
02.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
15.15 Söngvakeppnin 2016
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.18 Sebbi
18.30 Skúli skelfir
18.42 Hrúturinn Hreinn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Að höndla hugvitið
21.10 Þýskaland
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Músíktilraunir 2015
23.25 Spilaborg
00.20 Ófærð
01.15 Ófærð
02.05 Kastljós
02.40 Fréttir
02.55 Dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Top Chef
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 with
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with
James Corden
19.50 The McCarthys
20.10 Difficult People
20.35 Baskets
21.00 Hawaii Five-0
21.45 CSI. Cyber
22.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Secrets and Lies
00.35 Madam Secretary
01.20 Elementary
02.05 Hawaii Five-0
02.50 CSI. Cyber
03.35 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with
James Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

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

Stöð 2

365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin
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Faðrseenda tilnefningar
ættis
er til miðn
1. mars

Hefur þú orðið vitni að

góðverki?

Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2016

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag.
Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði,
félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum
fyrirmynd.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum.

•

•

•

•

1 Hvunndagshetjan
Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki,
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að
ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2 Frá kynslóð til kynslóðar
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum
metnaði og alúð.

•

3 Til atlögu gegn fordómum.

4 Heiðursverðlaun
Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra
samfélagi.

5 Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag
betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Eintaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því
að eyða fordómum í samfélaginu.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með
tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is,
eða bréfleiðis merkt:
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík.
SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar.
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í mars.

Lífið
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Beth Ditto og Marc Jacobs í góðri sveiflu á
Beauty-kvöldverði hönnuðarins.

Frægir

á ferð og flugi

Fyrirsætan Georgia May Jagger var flott í ljósblárri
dragt og með augnförðun í stíl á Marc Jacobs
Beauty-kvöldverðinum sem fram fór í London á
laugardagskvöld.

Fyrirsætan
Karlie Kloss
var á fullu alla
helgina á London
Fashion Week.
Olivia Palermo passaði að sér yrði ekki kalt þegar
hún mætti á tískuvikuna í London um helgina.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Kate Hudson var að vonum alsæl þegar hún
áritaði eintök af bók sinni Pretty Happy: Healthy
Ways to Love Your Body í Illinois.

Fitul’til og
pr—teinr’k ...
… og passar með öllu

www.ms.is

Pixie Lott Mætti á Naked Heart
Foundation Fabulous Fund Fair um
helgina.

MÁNUDAGUR
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Öll vinsælustu lög hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verða flutt í Eldborgarsal Hörpu þann
12. febrúar. Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni,
en verkið er 45 ára í ár. Meðlimir TRÚBROTS, þau Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens,
skipa hljómsveitina ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni, Friðriki Karlssyni, Gunnlaugi Briem, Jóhanni Ásmundssyni, Pétri Grétarssyni, Stefáni Jakobssyni, Andra Ólafssyni og Stefaníu Svavarsdóttur. Ekki missa af sannkallaðri
veislu í Hörpu þar sem tónlist TRÚBROTS fær að hljóma og andi hippakynslóðarinnar svífur yfir vötnum.

12. febrúar UPPSELT
26. mars Aukatónleikar
Miðasala hefst í dag kl.10:00
á tix.is, miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.
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NÝTTU
TÆKIFÆRIÐ
Komdu í Dorma
Fyrir fólk sem
stækkar og stækkar

FERMINGAR

TILBOÐ

Rapparinn Kött Grá Pjé er sumsé ritlistarmenntaður og hefur mastersgráðu til að sanna það. Hann iðar í skinninu að fara að
kenna krökkunum. Fréttablaðið/Stefán

FERMINGAR

TILBOÐ

SHAPE
Shape Comfort
koddi fylgir með
að verðmæti
5.900 kr.
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

NATURE’S REST
heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.
Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 69.900 kr.
DÚNMJÚKT
TVENNUTILBOÐ

FERMINGAR

O&D dúnsæng – Stóri björn

TVENNA

· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.
+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.

19.800 kr.
MISTRAL HOME
sængurföt
FERMINGAR

TILBOÐ

Sængurföt úr 100%
bómullarsatíni
þrír litir.
300 tc.

Fullt verð:
8.990 kr.

6.990 kr.
Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
Sunnudaga kl. 13–17
www.dorma.is

Köttur kennir
krökkum ritlist

Einn vinsælasti rappari landsins, Kött Grá Pjé, parar sig við sviðshöfund og ætlar sér að kenna krökkum að tjá sig í gegnum skapandi
skrif. „Ég hefði allavega verið til í svona þegar ég var krakki.“

V

ið erum bæði búin að
vera að brölta eitthvað við að skrifa
s í ð a n vi ð vo r u m
börn, þá var maður
mikið að pára niður eitthvað
fyrir sjálfan sig,“ segir Atli Sigurþórsson, eða tónlistarmaðurinn
Kött Grá Pjé eins og hann er yfirleitt kallaður.
„Hugmyndin er þó hundrað
prósent komin frá Viktoríu Blöndal, hún er svo sniðug og frjó. Við
höfðum unnið saman að óskyldu
verkefni fyrir löngu, og henni datt
ég í hug þegar hún fór að hugsa
betur um þessa hugmynd. Ég stökk
að sjálfsögðu á þetta góða tækifæri,
enda finnst mér þetta frábær hugmynd.“

Ritlistarnámið guðsgjöf
Segir Atli hugmyndina um ritlistarkennslu beinast að börnum og
unglingum, þótt hann reikni með
að fyrst um sinn muni þau byrja
á krökkum á menntaskólaaldri.
„Þetta er eitthvað sem ég sjálfur
hefði haft gaman af, við hefðum
bæði orðið hrifin af svona námskeiði. Ég hefði alla vega verið
til í svona þegar ég var krakki.
Þannig að við gerum ráð fyrir
að krakkar í dag séu ekkert
frábrugðnir. Krakkar eru alltaf
að lifa sögur, og það getur verið
svo gott að koma þeim á blað.
Fyrir mér var ritlistarnámið mitt
algjör guðsgjöf. Það opnaði mig
alveg upp á gátt,“ segir Atli, sem
viðurkennir að námið hafi haft
jákvæð á hann í tónlistarsköpun
hans. „Að skrifa kemur einhverri

hreyfingu á það sem er að gerjast í
hausnum á mér.“

Fókusera á sköpunarhliðina
Segir Atli jákvætt að þau komi
úr nokkuð ólíkum áttum, en auk
þess að vera í hópi vinsælustu tónlistarmanna landsins um þessar

Þetta er eitthvað
sem ég sjálfur
hefði haft gaman af, við
hefðum bæði orðið hrifin af
svona námskeiði. Ég hefði
alla vega verið til í svona
þegar ég var krakki. Þannig
að við gerum ráð fyrir að
krakkar í dag séu ekkert
frábrugðnir.
mundir, þá er hann með mastersgráðu í ritlist en Viktoría kemur
hins vegar úr leikhúsgeiranum.
„Hún menntaði sig á sviðshöfundabraut frá LHÍ, þannig að hún
þekkir þessar leikbókmenntir. Við
erum hrifin af smiðjuforminu, og
ætlum okkur að hafa þetta einhvers konar bland af framsögu,
almennum skrifum, bókmenntum og svo einhverju léttu og
skemmtilegu. En aðallega ætlum
við fókusera á sköpunarhliðina,
og aðstoða þetta unga fólk við að
koma orðunum frá sér.“
gudrun@frettabladid.is

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
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Fiskibollur

890 kr. kg.

Allur lax

1.890 kr. kg.

Ítalskur lúxusréttur

1.890 kr. kg.

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
Hafið Fiskverslun fagnar nú 10 ára afmæli, af því
tilefni ætlum við að vera með tilboðsviku dagana
22. til 26. febrúar í öllum verslunum Hafsins.
Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.
Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.
Verið hjartanlega velkomin!

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Bakþankar

Aumingja við

ROYAL AVIANA

S

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

REKKJAN KYNNIR

Hauks Viðars
Alfreðssonar

Stærð: 153x200 cm.

Fullt verð: Með botn: 164.400 kr.
Án botns: 104.980 kr.

KYNNINGARVERÐ
Með botn: 115.080 kr.
Án botns: 73.486 kr.

ARGH!!! 220216

amfélagið getur breyst ótrúlega mikið á stuttum tíma.
Þegar ég var lítill, fyrir um 30
árum síðan, var reykt ofan í börn
og þau höfð beltislaus í aftursætum bifreiða. Í dag veit fólk
betur. Menntunarstig er hærra
og aðgengi að upplýsingum er
margfalt betra. Fólk er meira og
minna hætt að rassskella börnin
sín og betur er fylgst með einelti og
andlegum kvillum. Þá hefur fjöldi
látinna í umferðinni minnkað
jafnt og þétt síðustu 40 árin og
hafði árið 2014 ekki verið lægri
síðan árið 1934. Frekar æðislegt,
ekki satt?
Óttar Guðmundsson geðlæknir,
sem skrifar einmitt stundum aftan
á þetta blað, er hrifnari af hlutunum eins og þeir voru. Hann hefur
skrifað mýmarga pistla þar sem
hann hæðist að bómullarbörnum
nútímans, eineltisráðgjöfum og
öðrum aumingjaskap. Nálgun
hans er merkilega ófagleg í ljósi
þess að Óttar er einmitt fagmaður.
Í nýjasta pistlinum nefnir hann
það til dæmis að fjöldi barna komist ekki í skólann vegna kvíða. Í
framhaldinu spyr hann hvort þessi
„átakalausa, ofverndaða tilvera sé
svona leiðinleg að blessuð börnin
nenni ekki í skólann“. Einmitt.
Fullorðið nútímafólk hefur líka
fengið á baukinn hjá Óttari. Í pistli
sínum um áfallahjálp spáir hann
því að bráðum verði okkur veitt
áfallahjálp þegar dekk springur á
bílunum okkar.
Já, það er vandlifað. Börn eiga
að harka af sér, fullorðið fólk á að
harka af sér og langalangamma
Óttars, sem missti „10 börn í
gröfina og þrjá eiginmenn“, átti
bara að harka af sér. En kannski
hefur hann rétt fyrir sér. Kannski
erum við nútímaforeldrarnir
aumingjar að ala upp aumingja. En
kæri Óttar: Þín kynslóð ól mína
upp. Hvað klikkaði?

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

3AFSL0ÁT%
TUR!
Stærð: 80x200 cm

Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: Með botn: 97.856 kr. | Án botns: 53.216 kr.

Fullt verð: Með botn: 128.733 kr. | Án botns: 78.513 kr.

NÚ! Með botn: 68.499 kr. | Án botns: 37.251 kr.

NÚ! Með botn: 90.113 kr. | Án botns: 54.959 kr.

Stærð: 90x200 cm.

Stærð: 180x200 cm

Fullt verð: Með botn: 105.826 kr. | Án botns: 61.186 kr.

Fullt verð: Með botn 202.990 kr. | Án botns: 113.709 kr.

NÚ! Með botn: 74.078 kr. | Án botns: 42.830 kr.

NÚ! Með botn: 142.100 kr. | Án botns: 79.596 kr.

Stærð: 90x213 cm

Stærð: 193X203 cm

Fullt verð: Með botn: 107.435 kr. | Án botns: 62.795 kr.

Fullt verð: Með botn: 236.072 kr. | Án botns: 146.792 kr..

NÚ! Með botn: 75.205 kr. | Án botns: 43.957 kr.

NÚ! Með botn: 165.250 kr. | Án botns: 102.754 kr.

AVIANA ER MILLISTÍF ÞRÝSTIJÖFNUNARDÝNA (Memory Foam)
Að breyta þinni hugmynd
í veruleika. Færa úr tölvutæku
formi í fullkominn prentgrip.
Þar liggur okkar ástríða.

Hún er stíf, þar sem þarf, til þess að ná hámarks aðlögun, en samt nógu mjúk til að faðma þig og veita óviðjafnanlega sælutilfinningu.
Hún aðlagast líkamanum og fyllir upp öll í holrúm, svo sem mjóbak og háls. Þannig veitir hún réttan stuðning við allan líkamann og
hámarksþægindi. Einnig sér hún til þess að líkamsþyngdin dreifist jafnt yfir dýnuna og hentar því öllum, óháð hæð, þyngd eða lögun
og minnkar álagspunkta og eykur blóðstreymið.

Mikið úrval af Royal þrýstijöfnunar-, Latex- og Polýester-heilsukoddum. Verð frá 5.900 kr.
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

