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„Rafmagnið fór af húsinu og við íbúarnir fórum að kanna málið,“ segir Hermína J. Lilliendahl, íbúi við Krummahóla 10. „Þá kom í ljós að það kom mikill reykur úr íbúð á fimmtu hæð.“
Mikill viðbúnaður var hjá slökkviliðinu og leituðu íbúar skjóls í bílskúr. Að sögn Hermínu var íbúðin sem eldurinn kom upp í mannlaus og engan sakaði. Fréttablaðið/Ernir

Flestir segjast
treysta Bjarna
Stjórnmál Tveir af fimm sem afstöðu

taka segjast bera mest traust til Bjarna
Benediktssonar fjármálaráðherra af
ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Næst
flestir nefna Ólöfu Nordal.
AAthygli vekur að einungis þriðjungur aðspurðra tók afstöðu til spurningarinnar.
„Bjarni er náttúrlega formaður
stærri flokksins í stjórnarsamstarfinu,
þannig að það þarf kannski ekkert
að koma á óvart að
hann skori hærra
en aðrir,“ segir
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í
stjórnmálafræði
við Háskólann á
Akureyri.
jhh / sjá
síðu 4

Einelti meðal íslenskra
sjómanna afar algengt
Rannsókn bendir til að einelti sé miklu algengara á meðal sjómanna en í öðrum
starfsstéttum. Um 40 prósent sjómanna í nýrri rannsókn höfðu upplifað einelti.
heilbrigðismál Einelti um borð
í íslenskum fiskiskipum virðist
miklu algengara en gengur og gerist hjá öðrum starfsstéttum. Ríflega
þriðjungur sjómanna, eða 38,9%,
sem tóku þátt í nýlegri rannsókn
sögðust hafa orðið fyrir eða upplifað einelti eða áreitni frá vinnufélögum sínum um borð.
Þetta er meðal niðurstaðna Salóme Rutar Harðardóttur, íþróttaog heilsufræðings, í meistaraverkefni hennar við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands.

NEtið
hJá n0vA

Salóme telur að niðurstöðurnar
gefi vísbendingar sem verði að taka
alvarlega, en 132 sjómenn víða að á
landinu á aldrinum 21-70 ára tóku
þátt í rannsókninni. Þá kom einnig
í ljós að lífsánægja og heilsa þeirra
sjómanna sem höfðu upplifað eða
orðið fyrir eineltinu var marktækt
verri en þeirra sem höfðu ekki
orðið fyrir einelti.
Salóme setur þessar tölur í samhengi við aðrar rannsóknir um
efnið – innlendar sem erlendar. Er
þetta hlutfall með því hæsta sem

hún hefur séð. Sé hlutfallið yfirfært
á alla sjómenn á Íslandi, eða þá
4.100 sem störfuðu á sjó á árunum
2013 til 2014, má áætla að tæplega
1.600 þeirra hafi orðið fyrir eða
upplifað einelti eða áreitni á vinnustað sínum.
Til samanburðar segir Salóme að
nákvæmlega sömu spurningar hafi
verið lagðar fyrir starfsmenn stórs
verslunarfyrirtækis hér á landi, þar
sem rúmlega 200 manns svöruðu,
og þar voru tölurnar sláandi mikið
lægri – eða 4,4%. – shá / sjá síðu 10
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Skoðun Formaður Bændasamtakanna segir ótrúlegt að
Alþýðusambandið beini spjótum
sínum að bændum og bendir á
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Kapp í kinn

Suðvestankaldi og rigning eða slydda
með köflum í dag, en bjartviðri norðaustanlands. Hiti 1 til 10 stig, svalast
á Vestfjörðum. Sjá síðu 18

Eftirspurn eftir gistingu er mikil.
Fréttablaðið/GVA

Hækka gjöld
á túristagistingu

stjórnsýsla Sveitarstjórn Ölfuss
hefur ákveðið í framhaldi af mikilli
aukningu á útleigu á húsnæði til
ferðamanna að leggja fasteignaskatt
á umræddar eignir í samræmi við
ákvæði laga.
„Er það ekki síst réttætismál gagnvart öðrum sem stunda ferðaþjónustu
og greiða af henni lögboðna skatta og
skyldur,“ segir í bókun sveitarstjórnarinnar sem kveður mörg önnur sveitarfélög vinna að því sama. Með þessu
myndu fasteignagjöld á viðkomandi
húsnæði hækka um 164 prósent, fara
úr 0,5 prósentum af fasteignamati í
allt 1,32 prósent. Samhliða á að efla
eftirlit með þessum eignum. – gar

María Björk Guðmundsdóttir hvetur sleðahunda sína á Íslandsmeistaramóti Sleðahundaklúbbs Íslands á Mývatni um helgina. María lenti í þriðja sæti í
sínum flokki sem var 10 kílómetra kapp með tvo til þrjá hunda. Hátt í hundrað hundar tóku þátt. Veðrið setti ekki strik í reikninginn þrátt fyrir að leikmynd af tökustað Fast & the Furious sem er í grennd við mótið fyki nærri hundum og keppendum. Fréttablaðið/Auðunn

Systur í mansali Sextán drepnir
farnar heim
á baðströnd
Lögreglumál Systurnar sem sættu
mansali á Vík í Mýrdal eru farnar
úr landi að eigin ósk. Réttargæslumaður kvennanna gagnrýnir þau
úrræði sem konunum stóðu til
boða.
Konurnar fundust við húsleit hjá
fyrirtækinu Vonta International
þann 18. febrúar síðastliðinn. Í
kjölfarið fengu þær skjól í Kvennaathvarfinu en fóru af landi brott
aðfaranótt fimmtudags.
Vonta International var undirverktaki IceWear sem framleiðir
útivistarfatnað. Eigandi fyrirtækisins, karlmaður frá Srí Lanka,
var handtekinn og úrskurðaður
í gæsluvarðhald vegna gruns um
mansalið. Hann var látinn laus fyrir
nokkrum dögum en sætir farbanni
til 1. apríl. – kbg

Fílabeinsströndin Sextán manns
létust í skotárás á ferðamannastað í
bænum Grand Bassam á Fílabeinsströndinni.
Talið er að árásarmennirnir
tengist Al-Kaída-samtökunum en
að sögn yfirvalda hafa þeir verið
„teknir úr umferð“.
Meðal látinna eru ferðamenn frá
Frakklandi og Þýskalandi.
Fílabeinsströndin hefur verið
með friðsælli ríkjum á svæðinu þar
til að borgarastyrjöld braust út í
ríkinu árið 2002. Síðan þá hafa tíðar
skærur átt sér stað á milli múslima
og kristinna manna í landinu. – srs

Fjórir ferðamenn voru
skotnir í árásinni á Fílabeinsströndinni í gær.

Í góðu yfirlæti á Patró
þrátt fyrir hættuástand
Íbúar á Patreksfirði þurftu að yfirgefa heimili sín í gær og leita skjóls á hóteli bæjarins vegna ofanflóðahættu. Búist var við krapaflóði í Stekkagili ofan
byggðarinnar í Patreksfirði. Fyrsta asahláka ársins var um allt land.
Veður „Auðvitað tekur hjartað kipp
þegar svona símtal kemur. Annað
væri óvenjulegt,“ segir Magnús
Ólafs Hansson íbúi á Patreksfirði
sem þurfti að yfirgefa heimili sitt í
gærkvöldi vegna ofanflóðahættu í
bænum.
Þegar Fréttablaðið náði tali af
Magnúsi var hann kominn á hótel
bæjarins og var, að eigin sögn, í
góðu yfirlæti.
„Þegar einhver svona vá steðjar að
fólki þurfa til þess bær yfirvöld að
bregðast við því. Ég tel að þau hafi
gert það mjög vel í þessu tilfelli,“
segir Magnús og hrósar yfirvöldum
fyrir að aðstoða fólk við að komast
úr húsunum sínum og á hótel.
„Mér þykir ekki leiðinlegt að segja
frá því að það vill svo skemmtilega
til að mér var falið það á sínum tíma
að finna fjárfesta að þessu hóteli
sem er orðið hér á Patreksfirði. Þetta
er ákaflega gleðilegt fyrir mig að fá
að gista á þessu frábæra hóteli, alveg
yndislegt,“ segir Magnús.
Magnús þurfti líka að yfirgefa
heimili sitt á síðasta ári. „Í fyrra var
þetta vegna mikillar snjósöfnunar
í Stekkagili fyrir ofan en nú í ár er
þetta ekki snjór heldur er óttast
krapaflóð úr þessu sama gili. Mér
finnst þetta hárrétt ákvörðun hjá
til þess bærum yfirvöldum.“
Svæði tíu, ellefu og tólf voru rýmd
í bænum að sögn Helgu Gísladóttur,
formanns Rauða krossins á Patreksfirði. Á níunda tímanum í gærkvöldi
höfðu 23 íbúar bæjarins verið fluttir
á hótelið en aðrir fóru til vina og
ættingja.
Á Bíldudal féll krapaflóð úr

Það var grátt yfir á Patreksfirði í gær þegar fyrstu asahláku ársins bar að garði. Íbúar
þurftu að yfirgefa heimili sín vegna ofanflóðahættu. Mynd/Helga Gísladóttir

Mér finnst þetta
hárrétt ákvörðun
hjá til þess bærum yfirvöldum.
Magnús Ólafsson
íbúi á Patreksfirði

Búðargili á hús og olli skemmdum
á því. Flóðið rann meðfram snjóflóðavarnargarði á svæðinu sem
byggður var árið 2009. Á vef Veðurstofu Íslands kemur fram að flóðið
hafi verið tíu metra breitt.
Asahláka var um land allt í gær
með mikilli rigningu og roki víðast
hvar. Um fyrstu asahláku ársins er
að ræða en mest var rokið á Norðvesturlandi, Vestfjörðum og Snæfellsnesi. snaeros@frettabladid.is
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PÁSKATILBOÐ
Á ÖLLUM PHILIPS
SJÓNVÖRPUM
NOKKUR VERÐDÆMI

48”

32”

1400HZ PERFECT MOTION RATE

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

2015-2016
BEST BUY TV
Philips 55PUS7600

Philips PUS7170
4K LED Android 5.0 snjallsjónvarp með Ultra HD 3840x2160p upplausn
og Pixel Precise Ultra HD myndvinnslubúnaði. Micro Dimming Pro. 800Hz
Perfect Motion Rate. Natural Motion. Quad Core örgjörvi. Ambilight 3
baklýsing. Multiroom TV. Wi-Fi Innbyggt þráðlaust net með Miracast.
2 stafrænir DVB-C/T2/S2 móttakarar. Gervihnattamóttakari. 3xUSB og
4xHDMI tengi. MyRemote app. Easy 3D – 4 gleraugu fylgja.

49”
TILBOÐ

55”

Philips 48PUS7600
48“ 4K LED Android 5.0 snjallsjónvarp með Ultra HD 3840x2160p
upplausn og Pixel Precise Ultra HD myndvinnslubúnaði. Micro
Dimming Pro. 1400Hz Perfect Motion Rate. Natural Motion. Quad
Core örgjörvi. Ambilight 3 baklýsing. Multiroom TV. Wi-Fi Innbyggt
þráðlaust net með Miracast. 2 stafrænir DVB-C/T2/S2 móttakarar.
Gervihnattamóttakari. 3xUSB og 4xHDMI tengi. MyRemote app. 3D
Max – 2 gleraugu fylgja.

TILBOÐ

TILBOÐ

Philips 32PFT4100
32“ FullHD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn.
Digital Crystal Clear. 100Hz Perfect Motion Rate.
Stafrænn DVB-C/T2 móttakari. 2xHDMI og USB tengi
með upptökumöguleika. Heyrnartólstengi og CI
kortarauf. EasyLink.

TILBOÐ

159.995

189.995

229.995

54.995

VERÐ ÁÐUR 249.995

VERÐ ÁÐUR 299.995

VERÐ ÁÐUR 299.995

VERÐ ÁÐUR 64.995

TILBOÐIN GILDA TIL PÁSKA
EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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✿ Hvaða ráðherra berðu mest traust til?

40%

Vikmörk 3,40%

Bjarni
Benediktsson

21%

6% 3%
2% 5%

Vikmörk 1,70%

Eygló
Harðardóttir

Vikmörk 1,19%

Vikmörk 0,94%

Illugi Gunnarsson

Gunnar Bragi
Sveinsson

Vikmörk 1,44%

Kristján Þór
Júlíusson

%
50

Eftir aldri

Vikmörk 1,11%

Ragnheiður Elín
Árnadóttir

Sigmundur Davíð Sigrún
Gunnlaugsson
Magnúsdóttir

4%

2% 3%1%

6%

5%
1%

2%

1%1%

3%3%
Sigurður Ingi
Jóhannsson

Sigrún
Magnúsdóttir

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson

Ragnheiður Elín
Árnadóttir

Ólöf Nordal

Kristján Þór
Júlíusson

Illugi Gunnarsson

Gunnar Bragi
Sveinsson

Eygló
Harðardóttir

Bjarni
Benediktsson

Sigurður Ingi
Jóhannsson

Sigrún
Magnúsdóttir

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson

Ragnheiður Elín
Árnadóttir

Ólöf Nordal

Kristján Þór
Júlíusson

Illugi Gunnarsson

Gunnar Bragi
Sveinsson

Eygló
Harðardóttir

Bjarni
Benediktsson

0

Karlar
Konur

14%

3% 3%

18%

16%

1% 1%

Sigurður Ingi
Jóhannsson

29%

10
6%

1%

4%

Vikmörk 1,19%

Eftir kyni

7%

0%

3%

6%

Vikmörk 2,58%

20
10%

1%

4%

1% 3%

Vikmörk 0,60%

38%
42%

40

22%

20%

5%

8%

6%

21%

10
0

3%

30

20

Hér eru svörin skipt eftir
kyni og 50 ára og eldri og 49
ára og yngri.

17%

%
50

18-49 ára
50+

36%

30

Ólöf Nordal

44%

40

Vikmörk 2,81%

Flestir þeirra sem
afstöðu taka, eða 40
prósent, bera traust til
Bjarna Benediktssonar.

Bjarni Benediktsson nýtur mests trausts
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, nýtur mests trausts allra ráðherra í ríkisstjórninni. Margir nefndu Ólöfu Nordal og
Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Mesta athygli vekur þó að einungis þriðjungur aðspurðra nefnir einn ráðherra umfram annan.
Stjórnmál „Bjarni er náttúrlega
formaður stærri flokksins í stjórnarsamstarfinu, þannig að það þarf
kannski ekkert að koma á óvart að
hann skori hærra en aðrir,“ segir
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í
stjórnmálafræði við Háskólann á
Akureyri, um nýja könnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis.
Nýja könnunin sýnir að flestir
þeirra sem afstöðu taka segjast
bera mest traust til Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra.
Tæplega helmingi fleiri bera
traust til hans en til Ólafar Nordal
innanríkisráðherra. Þriðji í röðinni

er svo Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra.
Það sem vekur þó kannski helst
eftirtekt er hversu fáir svarendur,
eða einungis þriðjungur, eru reiðubúnir til þess að nefna þann ráðherra
sem viðkomandi ber mest traust til.
Hins vegar segjast 48 prósent vera
óákveðnir í afstöðu sinni og nítján
prósent neita að svara. 13 prósent
treysta Bjarna best, sjö prósent treysta
Ólöfu Nordal best og sex prósent
treysta Sigmundi Davíð best.
Þegar skoðuð eru svör þeirra sem
afstöðu taka segjast 40 prósent treysta
Bjarna Benediktssyni best, 21 prósent
segist treysta Ólöfu Nordal best og

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson er
náttúrlega bara umdeildari
maður og þó við horfum
ekki lengra en viku eða
hálfan mánuð aftur í tímann,
þá er hann búinn að vera í
frekar umdeildum
málum.
Grétar Þór
Eyþórsson

17 prósent segjast treysta Sigmundi
Davíð Gunnlaugssyni best.
Grétar Þór segir að munurinn á
Bjarna og Sigmundi Davíð í svona
traustskönnun þurfi ekki að koma á
óvart
„Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
er náttúrlega bara umdeildari maður
og þó við horfum ekki lengra en viku
eða hálfan mánuð aftur í tímann, þá er
hann búinn að vera í frekar umdeildum málum,“ segir Grétar Þór og nefnir
þar borgarmál og málefni sem snerta
staðsetningu Landspítalans. „Það
kann að hafa áhrif á viðhorf fólks
til hans og það kannski skýrir þann
mikla mun sem er á milli þeirra.“

Grétar Þór bendir líka á að flokkarnir tveir, Sjálfstæðisflokkurinn og
Framsóknarflokkurinn, séu á gerólíkum stað í fylgiskönnunum.
Hringt var í 1.082 þar til náðist í 794
samkvæmt lagskiptu úrtaki dagana 8.
og 9. mars. Svarhlutfallið var 73,4 prósent. Þátttakendur voru valdir með
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur
skiptust jafnt eftir kyni, og hlutfallslega eftir búsetu og aldri. Spurt var:
Hvaða ráðherra berðu mest traust til?
Í kvöldfréttum Stöðvar 2 verður
svo fjallað um hvaða ráðherra nýtur
minnsts trausts. Fleiri svarendur tóku
afstöðu til þeirrar spurningar.
jonhakon@frettabladid.is

Árásarmaðurinn óhæfur til yfirheyrslu
Aðalfundur landssamtakanna Spítalinn okkar
verður haldinn þriðjudaginn 15. mars 2016 kl. 16.00
á Icelandair Hótel Natura Víkingasal.
Dagskrá aðalfundar
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Lagabreytingar
5. Ákvörðun félagsgjalds
6. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga
7. Önnur mál.
Að loknum aðalfundi hefst málþing Spítalans okkar um uppbyggingu
Landspítala.
Meðal fyrirlesara verður Jón Atli Benediktsson rektor Háskóla Íslands.
Stjórnin.

Lögreglumál Maður sem hóf skothríð á heimili nágrannakonu sinnar á
Akureyri í fyrrinótt var með leyfi fyrir
skotvopninu sem hann notaði.
Skotmaðurinn var yfirbugaður
þegar sérsveit Ríkislögreglustjóra
kom frá Reykjavík.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var nágrannakonan í forstofunni
með dóttur sinni skömmu áður en
skothríðin hófst.
„Málið kom upp um hálf tvö. Þá
um leið fór sérsveitarmaður frá Ríkislögreglustjóra á staðinn því þeir eru
nokkrir staðsettir á Akureyri. Síðan
lenti þyrla með aukamannskap frá
sérsveit Ríkislögreglustjóra um fimm,“
segir Kristján Kristjánsson, yfirlögregluþjónn á Akureyri.
Kristján segir að maðurinn hafi
í kjölfarið fljótlega gengið út úr íbúð
sinni skotvopnalaus og gefið sig fram.
Maðurinn stríðir við geðrænan
vanda að sögn lögreglu sem kveðst
ekki hafa vísbendingar um að árásin
hafi beinst að einhverjum sérstökum.

Skotið var í gegnum rúðu í forstofu íbúðarinnar. Konan sem þar á heima var þar
stuttu áður með tveggja ára dóttur sinni. Fréttablaðið/Sveinn

„Það er enn verið að finna úrræði
fyrir manninn í gegnum heilbrigðiskerfið. Vegna veikinda hans hefur lögregla ekki getað yfirheyrt hann í dag,“
segir Kristján. – snæ

Maður sem yfirbugaður
var eftir skothríð á Akureyri
í gær stríðir við geðræn
vandamál segir lögreglan.

Áfangastaður: Hvert sem er.

Nýr Passat Alltrack með 4MOTION
Veðrið og færðin eru aukaatriði þegar Passat Alltrack er annars vegar. Láttu ekki skort á hugmyndaflugi stoppa
þig í að velja áfangastaðinn. Farðu hvert sem þig langar og njóttu ferðarinnar í fullbúnum Passat Alltrack.
Staðalbúnaður í sjálfskiptum, fjórhjóladrifnum 2.0 TDI Passat Alltrack
•
•
•
•
•
•

Hiti í framsætum og aftursætum
Hitað leðurklætt aðgerðastýri
Bluetooth búnaður fyrir síma og tónlist
Margmiðlunartæki með 6,5" litaskjá
Mirror Link, Apple Car Play og Android Auto
Upplýsingatölva í mælaborði með litaskjá

www.volkswagen.is

•
•
•
•
•
•

LED lýsing í innanrými
12V og 230V tengi í farþegarými
Íslenskt leiðsögukerfi
Bakkmyndavél
Nálgunarvarar að aftan og framan
Varadekk á álfelgu

•
•
•
•
•
•

Loftþrýsingsmælir fyrir hjólbarða
Start/stopp búnaður
LED aðal- og dagljós
Þokuljós með beygjustýringu
Litað hitaeinangrandi gler í afturrúðum
Rafmagnsopnun á afturhlera

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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Hóta að stefna Þýskalandi
SVÍÞJÓÐ Morgan Johansson, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir Svíþjóð og fleiri lönd kunna að stefna
þýskum stjórnvöldum fyrir Evrópudómstólinn vegna ákvörðunar um
að taka ekki á móti flóttamönnum
sem sendir eru til baka á grunni
Dyflinnar-reglugerðarinnar.
Í Þýskalandi þurfa hælisleitendur fyrst að skrá sig og síðan sækja
formlega um hæli. Þýskaland mun
nú aðeins taka við þeim sem farið
hafa í gegnum allt ferlið áður en þeir
héldu til annars lands. Þjóðverjar

14. mars 2016

MÁ N U D A G U R

Mikið mannfall í Ankara

Þjóðverjar neita nú að
taka við 700 flóttamönnum
sem eru í Svíþjóð en voru
áður í Þýsklandi.
neita nú að taka við 700 flóttamönnum sem eru í Svíþjóð.
Johansson kvaðst hafa skilning
á vanda Þjóðverja en um 100 þúsund hælisleitendur komu þangað í
janúar. Þeir megi samt ekki brjóta
gegn Dyflinnar-reglugerðinni. – ibs

UP! MEÐ
ÖRYGGIÐ
VW Up! frá aðeins:

1.790.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Særður maður á götu í Ankara, höfuðborg Tyrklands, fær aðstoð eftir að bílsprengja sprakk og banaði minnst
27 manns og særði 75. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni. Nordicphotos/AFP

kemurSykurLauSar
HeILSuNNI
í Lag
íSLeNSk framLeIðSLa

eIN tafLa á dag

Landsaðgangur
AÐ RAFRÆNUM

ÁSKRIFTUM

hvar.is

Ársfundur

Landsaðgangs
að rafrænum áskriftum

verður haldinn fimmtudaginn 19. mars
verður
haldinn föstudaginn 18. mars kl. 15.00
kl. 15.00
Fundurinn
verðurí fyrirlestrarsal
í fyrirlestrarsal
Landsbókasafns
–
Fundurinn verður
Landsbókasafns
ÍslandsÍslands
Háskólabókasafns
í
Þjóðarbókhlöðu
við
Arngrímsgötu
í
Reykjavík
Háskólabókasafns í Þjóðarbókhlöðu við Arngrímsgötu í Reykjavík.
Nánari upplýsingar á hvar.is

Nánari upplýsingar á www.hvar.is

Fleiri barnaverndarmál
vegna heimilisofbeldis
Tilkynningum til barnaverndarnefnda fækkaði milli áranna 2014 og 2015. Þó
fjölgar tilkynningum vegna ofbeldis. Sjaldnar er tilkynnt um unglingavandamál.
Velferðarmál Tilkynningum til
barnaverndarnefnda fækkaði um rúm
fjögur prósent milli 2014 og 2015. Þær
voru 8.519 á síðasta ári
Flestar tilkynningar koma vegna
vanrækslu eða tæplega 38 prósent.
Næst kemur vegna áhættuhegðunar eða tæplega 36 prósent og þriðji
stærsti flokkurinn er vegna ofbeldismála eða um fjórðungur.
Tilkynningum vegna ofbeldis
fjölgaði um 9,5 prósent milli ára.Það
er eini flokkurinn þar sem tilkynningum fjölgar. Þar af hefur tilkynningum vegna heimilisofbeldis fjölgað
mest, um tæp 26 prósent , farið úr 497
í 625 á ári.
Páll Ólafsson, sviðsstjóri ráðgjafaog fræðslusviðs Barnaverndarstofu,
segir fylgst vel með þessari þróun.
Eðlilegt sé að tilkynningum vegna
heimilisofbeldis fjölgi vegna þess að
viðbrögðum við heimilisofbeldi hafi
verið breytt á höfuðborgarsvæðinu.
„Áður fór lögregla ein inn á heimilið
en nú fara starfsmenn Félagsþjónustunnar og Barnaverndar með til að
vinna með fjölskyldunni og sinna
börnunum,“ segir Páll.

Tilkynntu ofbeldi er skipt í tilfinningalegt ofbeldi, þar með heimilisofbeldi, líkamlegt
og kynferðislegt.Tilkynningum hefur fjölgað í öllum flokkum. Fréttablaðið/Vilhelm

Áður fór lögregla
ein inn á heimilið en
nú fara starfsmenn Félagsþjónustunnar og Barnaverndar með.
Páll Ólafsson,
sviðsstjóri ráðgjafaog fræðslusviðs
Barnaverndarstofu

Tilkynningum vegna vanrækslu
fækkar, sérstaklega tilkynningum
vegna áhættuhegðunar barna. Undir
hana fellur neysla barns á vímuefnum,
ef barn stefnir eigin heilsu og þroska
í hættu, afbrot barns, ef barn beitir
ofbeldi og erfiðleikar barns í skóla.
„Þetta eru tilkynningar sem snúa að
unglingum og það að þeim fækki er
þróun sem hefur verið í gangi undanfarin ár,“ segir Páll Ólafsson.
erlabjorg@frettabladid.is

Hagspá Greiningardeildar
Arion banka
Við kynnum nýja hagspá greiningardeildar á morgunfundi
í Arion banka, Borgartúni 19, þriðjudaginn 15. mars.
Dagskrá
8.15 Morgunkaffi
8.30 Fundur settur
Efnahagshorfur 2016-2018 : Í 40.000 fetum
Anna H. Ingimundardóttir, sérfræðingur í greiningardeild
Krónan sjósett á ný: Verður hún sjóveik?
Konráð S. Guðjónsson, sérfræðingur í greiningardeild
Flæði á fjármálamörkuðum 2016
Hrafn Steinarsson, sérfræðingur í greiningardeild
9.30 Fundarlok
Skráning á arionbanki.is
Allir velkomnir.
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Trump segir Sanders bera ábyrgð á ofbeldi á framboðsfundum
Bandaríkin Donald Trump, frambjóðandi í forvali Repúblikanaflokksins
fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, segir að óeirðirnar sem brutust
út á framboðsfundi hans í Chicago síðastliðið föstudagskvöld og á laugardaginn séu Bernie Sanders, frambjóðanda í
forvali demókrata, að kenna.
„Þarna voru atvinnumótmælendur
í þúsundatali frá Sanders og einnig í
minna mæli frá Hillary,“ sagði Trump
í þættinum State of the Union á CNN.
Sanders hafnaði ásökunum Trumps
á sama vettvangi. Hann sagðist vona
að stuðningsmenn sínir væru ekki

Þarna voru atvinnumótmælendur í þúsundatali frá Sanders
og einnig í
minna mæli
frá Hillary.
Donald Trump

að trufla framboðsfundi en sagði að
Trump ætti að líta sér nær þegar kæmi
að óeirðunum.

„Hann [Trump] er maður sem ýjar
að ofbeldi, en þá færðu einmitt það
sem þú kallar eftir,“ sagði Sanders.
Sanders fullyrðir að fyrirmæli um
að trufla framboðsfundi Trumps hafi
ekki komið úr herbúðum sínum en
hins vegar hefur sjálfstæður hópur
stuðningsmanna Sanders lýst yfir
ábyrgð á því að hafa truflað framboðsfund Trumps á föstudaginn.
Fjöldi mótmælenda hefur mætt á
framboðsfundi Trumps undanfarna
mánuði en nú virðist byrjað að sjóða
upp úr. Trump þurfti að hætta við
framboðsfund sinn á föstudaginn. – srs

Mótmælandi er fjarlægður af öryggisvörðum eftir að hann hljóp upp á svið á framboðsfundi Donalds Trump. Nordicphotos/AFP

Þýskir þjóðernissinnar
eflast á fylkisþingunum
Niðurstaða fylkiskosninga í Þýskalandi þykir áfall fyrir Merkel og áfellisdómur
yfir frjálslyndri innflytjendastefnu hennar. AfD-flokkurinn á nú fulltrúa á átta af
sextán fylkisþingum Þýskalands. Berjast fyrir strangari innflytjendalöggjöf.

Fundur fimmtudaginn 17. mars
kl. 9 - 10.30 á Bryggjunni brugghúsi,
Grandagarði 8

Íslandsstofa og Hönnunarmiðstöð Íslands boða til fundar
um hönnun og vörumerkjauppbyggingu (branding)
til að auka verðmæti íslenskra matvæla í sölu á erlendum
mörkuðum og til erlendra ferðamanna á Íslandi.
• Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands fjallar um gildi hönnunar
• Brynhildur Pálsdóttir og Kristín María Sigþórsdóttir,
hönnuðir flytja erindi um stefnur og strauma í matarog upplifunarhönnun
• Jakob S. Bjarnason, framkvæmdastjóri Foss Distillery
segir frá því hvernig fyrirtækið hefur mótað sér sýn
og unnið með hönnun í starfi sínu
Á fundinum verða einnig kynntar vinnustofur fyrir
matvælafyrirtæki um sama málefni, sem Íslandsstofa
mun halda í apríl og maí.
Nánari upplýsingar og skráning á vef Íslandsstofu,
www.islandsstofa.is eða í síma 511 4000.

Þýskaland Þjóðernisflokkurinn
AfD (Alternative für Deutschland)
vann nokkurn sigur í fylkiskosningum í Þýskalandi í gær.
Kosið var í þremur fylkjum, Saxlandi-Anhalt, Rínarlandi-Pfalz og
Baden-Württemberg.
AfD-flokkurinn átti áður enga
fulltrúa á fylkisþingunum en náði
engu að síður góðum árangri.
Flokkurinn á þó þegar fulltrúa á
fimm öðrum fylkisþingum. Þrátt
fyrir sókn þjóðernissinna stefnir í
að stjórnir allra fylkjanna haldi velli.
Árangur AfD þykir vera mikið
áfall fyrir stjórn Angelu Merkel
Þýskalandskanslara en AfD hefur
mótmælt frjálslyndri innflytjendaog flóttamannastefnu hennar og vill
koma á harðari innflytjendalöggjöf.
Stefna og ummæli leiðtoga AfD
hafa vakið mikla reiði á meðal
fjölda Þjóðverja. Frauke Petry, einn
leiðtogi flokksins, lét þau ummæli
falla í kosningabaráttunni að landamæralögreglu í Þýskalandi ætti að
vera heimilt að skjóta flóttamenn
sem koma ólöglega til Þýskalands.
Stuðningur við AfD er túlkaður
sem höfnun á stefnu Merkel en til
að mynda tapaði flokkur hennar,
Kristilegir demókratar, fylgi í öllum
kosningunum. Fylgistapið var mest í
Baden-Württemberg þar sem flokkur
Merkel tapaði um 12 prósentum samkvæmt útgönguspám. Flokkurinn
hefur aldrei verið jafn lítill í fylkinu
með 27 prósent atkvæða. Kristilegir
demókratar eru þó enn sem áður
stærsti flokkurinn í Saxlandi-Anhalt
Varakanslari Þýskalands, Sigmar Gabriel, sagði á laugardaginn
að árangur AfD myndi ekki breyta

✿ Fylgi AfD samkvæmt útgönguspám

Hamborg

Saxland-Anhalt
Stjórn Kristilegra demókrata
og Jafnaðarmanna

Berlín

23%

fylgi AfD
Rínarland-Pfalz
Stjórn Jafnaðarmanna
og Græningja

10,6%

Frankfurt

fylgi AfD

Baden-Württemberg
Stjórn Græningja og
Jafnaðarmanna

14,9%
fylgi AfD

stefnu ríkisstjórnarinnar í innflytjendamálum. Á sama tíma gengu
um 2.000 þjóðernissinnar fylktu
liði um stræti Berlínarborgar og
hrópuðu: „Við erum fólkið, Merkel
þarf að fara.“
stefanrafn@frettabladid.is

Stuttgart
München

1,1

milljón manns sótti um hæli
eða alþjóðlega vernd í Þýskalandi í fyrra.

Háskólaprófessor útnefndur Kona ársins
samfélag Inga Dóra Sigfúsdóttir,
prófessor við Háskóla Íslands, hlaut
á laugardag viðurkenninguna Kona
ársins hjá þingi Bandalags kvenna í
Reykjavík.
Inga er stofnandi rannsóknarsetursins Rannsóknir og greining og
hlaut fyrir stuttu 300 milljóna króna
styrk frá ESB til að rannsaka hegðun
og heilsu íslenskra barna.
Þá fékk Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborg hvatningarverðlaun fyrir samstarfsverkefni vegna heimilisofbeldis. Sigríður
Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri
og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
veittu verðlaununum viðtöku.
Samstarfsverkefnið snýst meðal
annars út á að fleiri en lögregla komi
að hverju heimilisofbeldismáli, þar
með talin félagsmálayfirvöld og
barnaverndaryfirvöld.
Þetta var hundraðasta þing
Bandalags kvenna í Reykjavík sem
er regnhlífarbandalag kvenfélaga á
höfuðborgarsvæðinu. – snæ

Ingibjörg Rafnar Pétursdóttir, formaður BKR, Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri, Inga Dóra Sigfúsdóttir prófessor og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.

Lagersala
20-70%
Ormsson og Samsungsetursins

Síðumúla 9

li

mú

ðu

Opnunartími kl. 13-18 virka daga og laugardag kl. 12-16

Sí

Gengið inn úr porti

Gengið inn
úr porti

9

þvOttavéLar - myndavéLar - hLjómtæki - SjónvarPSveGGfeStinGar
POttar OG PÖnnUr - SPOrtmyndavéLar - SPjaLdtÖLvUr - heyrnartóL - SjónaUkar
SmÁtæki BÚSÁhÖLd - ÚtvÖrP - tÖLvUtÖSkUr - fLakkarar - BrennSLUdiSkar
LjóSmyndaPaPPír - farSímahULStUr - BLU-ray heimaBíó - BLandarar - 3dS Leikir
StÝriPinnar - reiknivéLar - tÖLvUmÝS - LykLaBOrÐ - BLUetOOth hÁtaLarar
BaSSaBíLkeiLUr - SjónvÖrP - íSSkÁPar - vefmyndavéLar - SOUndBar - dj StjórnBOrÐ
míkrafónar - LeikjaStÝri - netBÚnaÐUr OG SvO mikLU meira.
• þvOttavéLar frÁ kr. 39.900,- • UPPþvOttavéLar frÁ kr. 39.900.• fryStiSkÁPar 185cm frÁ kr. 69.900.- • nOkkrar B þvOttavéLar frÁ kr 40.000,-

Gerið góð kaup á góðri vöru
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Einelti algengt meðal sjómanna
Af 132 sjómönnum sem tóku þátt í nýlegri rannsókn höfðu tæplega 40 prósent orðið fyrir eða upplifað
einelti frá vinnufélögum um borð. Sama rannsókn í stóru verslunarfyrirtæki sýndi tíu sinnum lægra hlutfall.

Fækkunin er mest á Vestfjörðum.
Fréttablaðið/Rósa Jóhannsdóttir

Fólki fækkar á
Vestfjörðum

Samfélag Íslendingum fjölgaði
um eitt prósent í fyrra eða um
3.429 manns og eru orðnir 332.529
talsins. Þetta kemur fram á vef Hagstofunnar. Fjölgunin er í takt við
meðalfólksfjölgun í heiminum sem
er 1,2 prósent samkvæmt Alþjóðabankanum.
Fólksfjölgun var á öllum landsvæðum nema þremur. Mest fækkaði á Vestfjörðum. Einnig fækkaði á
Norðurlandi vestra og Austurlandi.
Fjölgunin var hlutfallslega mest
á Suðurnesjum en þar var 2,2 prósenta fjölgun. – srs

Gera við tennur
heimilislausra
DANMÖRK Sex tannlæknar í Viborg

í Danmörku hafa stofnað félagið
Samfélagslega meðvitaðir tannlæknar og býður félagið heimilislausum og öðrum sem þurfa
endurgjaldslausa þjónustu. Koma
tannlæknarnir til viðskiptavinanna
með tannlæknastofu á hjólum.
Danska ríkisútvarpið hafði það
eftir einum tannlæknanna að vonandi væri hægt að laga tennur
sumra þannig að þeir treystu sér
til að sækja um vinnu. Skemmdar
tennur væru oft hindrun. – ibs

heilbrigðismál Einelti um borð í
íslenskum fiskiskipum virðist miklu
algengara en gengur og gerist hjá
öðrum starfsstéttum. Ríflega þriðjungur sjómanna, eða 38,9%, sem tóku þátt
í nýlegri rannsókn sögðust hafa orðið
fyrir eða upplifað einelti eða áreitni
um borð á síðastliðnum sex mánuðum áður en rannsóknin var gerð.
Þetta er meðal niðurstaðna Salóme
Rutar Harðardóttur, íþrótta- og heilsufræðings, í meistaraverkefni hennar
við Menntavísindasvið Háskóla
Íslands sem fjallar um lífsánægju og
starfsumhverfi sjómanna.
Salóme, sem starfar sem íþróttakennari og forvarnarfulltrúi Verkmenntaskóla Austurlands, segir
niðurstöðurnar gefa vísbendingar
sem verði að taka alvarlega, en 132
sjómenn víða af landinu á aldrinum
21-70 ára tóku þátt í rannsókninni
– þar af tvær konur. Þá kom einnig í
ljós að lífsánægja og heilsa þeirra sjómanna sem höfðu upplifað eða orðið
fyrir eineltinu var marktækt minni en
þeirra sem höfðu það ekki.
Salóme setur þessar tölur í samhengi við aðrar rannsóknir um efnið –
innlendar sem erlendar. Er þetta hlutfall með því hæsta sem hún hefur séð.
Sé hlutfallið yfirfært á alla sjómenn á
Íslandi, eða þá 4.100 sem störfuðu á
sjó á árunum 2013 til 2014, má áætla
að tæplega 1.600 þeirra hafi orðið
fyrir eða upplifað einelti eða áreitni á
vinnustað sínum.
Til samanburðar segir Salóme að
nákvæmlega sömu spurningar voru
lagðar fyrir starfsmenn stórs verslunarfyrirtækis hér á landi, þar sem
rúmlega 200 manns svöruðu, og þar
voru tölurnar sláandi mikið lægri –
eða 4,4% samanborið við 38,9% hjá
sjómönnunum.

Stöðugt andlegt álag
l Einelti á vinnustað er skilgreint

sem áreitni, móðgun, útilokun,
særandi sérmeðferð eða neikvæð áhrif á vinnu annarra
starfsmanna.
l Einelti er ferli sem stigmagnast
og veldur mjög mikilli andlegri vanlíðan þolandans þar
sem honum finnst hann ekki
geta varið sig fyrir stanslausu
neikvæðu athæfi. Þetta á sér þá
stað oft og reglulega og yfir langt
tímabil. Ekki er einelti ef jafnokar
eigast við eða ef um einstakan
atburð er að ræða.
l Rannsóknir sýna að margir
sjómenn finna fyrir stöðugu andlegu álagi við vinnu sína; vegna
veðurfars, hávaða, mikilla vinnukrafna, vaktavinnu og langrar fjarveru frá fjölskyldu og vinum sem
getur reynt verulega á andlega
heilsu þeirra.
Heimild: Salóme Rut Harðardóttir,
Lífsánægja og starfsumhverfi sjómanna, Háskóli Íslands 2015

Depurð, kvíði og svefnleysi var staðfest í svörum sjómannanna. fréttablaðið/hari

Einelti getur haft
áhrif á öryggi á
vinnustöðum og valdið
samskiptaörðugleikum milli
starfsmanna þegar hættuástand skapast.
Salóme Rut Harðardóttir, íþrótta- og
heilsufræðingur

Salóme segir að niðurstöðurnar
er varða einelti um borð í skipunum
hafi komið henni á óvart, og eftir á
að hyggja hefði hún viljað að rannsóknin tæki á þessum þætti með
nákvæmari hætti. Hins vegar var
nákvæmlega útlistað í rannsókninni
til hvers væri verið að vísa til þegar
spurt var um einelti. Þess vegna gefi
niðurstöðurnar mikilvægar upplýsingar um þætti í starfsumhverfi
sjómanna sem hafa neikvæð áhrif á
andlega heilsu þeirra og líðan.

Salóme bendir á að það sé vitað
mál að afleiðingar eineltis geti verið
mjög alvarlegar. Það ætti að vera
forgangsmál sjávarútvegsfyrirtækja,
eins og annarra fyrirtækja, að taka
rétt á einelti og sporna gegn því.
„Einelti getur haft áhrif á öryggi á
vinnustöðum og valdið samskiptaörðugleikum milli starfsmanna
þegar hættuástand skapast, sem
óvíða eru verri fréttir en um borð í
skipi,“ segir Salóme.
svavar@frettabladid.is

DRESSMANN
LÆKKAR VERÐ
Frá 1. mars 2016 höfum við stórlækkað verð á flestum okkar vörum
vegna afnáms tolla og gengisþróunnar

VERÐDÆMI:
boxer buxur kr. 1990,- áður 2490,- 20% lækkun
skyrtur kr. 6990,- áður 7990,- 12,5% lækkun
Gallabuxur kr. 9990,- áður 11990,- 16,7% lækkun

SMÁRALIND 5659730 / KRINGLAN 5680800 / AKUREYRI 4627800 / SMÁRALIND XL 5650304

STOMP PRODUCTIONS OG GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS KYNNA Í SAMSTARFI VIÐ SENU LIVE

REYKJAVÍK
LONDON
NEW YORK
DUBAI
LAS VEGAS

HARPA11. &12. JÚNÍ

„SANNKALLAÐIR

SVIÐSTÖFRAR!“
- THE SUNDAY TELEGRAPH

„ÓTRÚLEGUR KRAFTUR,

FÁGUN OG HNYTTNI!“
- THE INDEPENDENT ON SUNDAY

„UNDRAVERÐ ORKA
OG ÓTRÚLEGUR AGI!“
- THE EVENING STANDARD

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!
MIÐASALA Á TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU.
NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

SKOÐUN
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Geirfuglasafn

14. mars 2016

MÁNUDAGUR

Halldór

N

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Náttúruminjasafn
Íslands
verður að
vera safn allra
landsmanna
og því þurfa
allir þættir
safnsins að
taka mið af
því.

áttúran og manneskjan. Órjúfanleg grunn
stef íslenskra lista og menningar. Líf okkar
á þessari einstöku eldfjallaeyju norður í Atlantshafi hefur löngum verið samofið náttúrunni, dyntum hennar, gæðum, grimmd
og fegurð. Íslensk náttúra er órjúfanlegur hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar og eitt af þessum fyrirbærum sem við
hömpum á tyllidögum en virðumst gleyma þess á milli
nema rétt til þess að hafa af henni gott.
Eftir efnahagshrunið þá er það ekki síst íslensk náttúra sem hefur gert íslensku samfélagi kleift að skreiðast
á lappir. En þrátt fyrir það virðist okkur ganga illa að
sjá og skilja mikilvægi hennar og sérstöðu. Að skilja að
án hennar erum við tæpast þjóð á meðal þjóða því hún
hefur skapað okkur og mótað í gegnum aldirnar. Hún er
órjúfanlegur hluti af því hver við erum og getum orðið.
Þetta skeytingarleysi okkar gagnvart íslenskri náttúru birtist ekki síst í stöðu íslensks náttúruminjasafns
eða öllu heldur fjarveru þess. Árum saman hefur staða
Náttúruminjasafns Íslands verið óásættanleg með öllu
og í raun okkur öllum sem þjóð til háborinnar skammar.
Náttúruminjasafn gæti í reynd verið okkur ómetanlegt
við menntum og fræðslu um náttúruna sem er okkur svo
mikilvæg og svo kær á tyllidögum. Slíkt safn gæti aukið
við þekkingu okkar og skilning á náttúrunni, eðli hennar,
eiginleikum og mikilvægi. Á náttúruminjasafni gætum
við t.d. skoðað hverju var fórnað með Kárahnjúkavirkjun
og öðrum stórframkvæmdum og þannig mætti áfram
telja allt til geirfuglsins og flónskunnar sem þurrkaði
hann út úr heiminum.
Eins og Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands, hefur bent á þá er safninu samkvæmt
lögum ætlað að vera lykilstofnun á sviði miðlunar og
fræðslu í náttúrufræðum með sömu stöðu og hin höfuðsöfnin, Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands. Vandinn er hins vegar að húsnæðisvandi safnsins er slíkur að
Náttúruminjasafni er í raun ómögulegt að sinna lögbundnu hlutverki sínu og ekkert þokast til úrbóta. Hugmyndir um náttúrusýningu Perluvina, einkahlutafélags
áhugafólks um náttúrusýningu í Perlunni, breyta engu
þar um. Að telja sér trú um slíkt er eins og að ráðgera
að gott gallerí geti leyst af höndum hlutverk Listasafns
Íslands, með fullri virðingu fyrir öllum viðkomandi. Eðli,
hlutverk og skyldur eru einfaldlega ekki með sama hætti.
Perlan er efalítið ágætt húsnæði en allar viðræður við
Náttúruminjasafn Íslands eru nú komnar í strand og
málið enn og aftur komið á hinn óásættanlega byrjunarreit. Það kann að vera að borgaryfirvöld hafi meiri áhuga
á að vinna að slíku verkefni með einkafélagi og taka meira
mið af möguleikum í ferðamannaiðnaði í hinni almennu
Benidorm-væðingu borgarinnar, samanber t.d. þróun
mála í miðborginni, og þá verður svo að vera. En ábyrgðin
liggur fyrst og fremst hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem fer með málefni safnsins. Náttúruminjasafn
Íslands verður að vera safn allra landsmanna og því þurfa
allir þættir safnsins að taka mið af því. Því er óskandi að
ráðuneytið hefji þegar í stað kraftmikinn undirbúning að
glæsilegu Náttúruminjasafni Íslands, náttúrunni sem og
þjóðinni til heilla. Safni sem stendur ekki eins og gleymdur og útdauður geirfugl inni í læstum skáp.

Bryan Ferry
16.05.16
Harpa, Eldborg
H a r pa . i s

Br ya n F e r r y.c o m

Tix.is

Frá degi til dags
Sambandslaus formaður
Orðið á götunni segir að
nokkur kurr sé á meðal þingmanna Vinstri grænna þessa
dagana eftir að Katrín Jakobsdóttir, formaður flokksins,
ákvað að gefa ekki kost á sér í
embætti forseta Íslands. Sagan
segir að formaðurinn hafi legið
undir feldi í nokkra daga án
þess að gefa sínum nánustu
samstarfsmönnum neitt upp
um fyrirætlanir sínar. Tannhjólin munu hafa farið að
snúast innan þingflokksins,
bakherbergin reykfyllt og hnífarnir brýndir þar sem félagar
Katrínar töldu að hún væri í
þann mund að yfirgefa flokksstólinn en fundir voru haldnir
víða um bæ til að plotta arftaka
hennar. Sumir þingmenn hafi
því verið ansi hvumsa yfir
því að Katrín skuli hvergi vera
á förum.
Lukkuriddarar lýðræðisins
Píratar og Samfylkingin virðast
þessa dagana vera í kapphlaupi um það hversu djúpt í
ruslið þau geta troðið tillögum
stjórnarskrárnefndar. Mikið
er ágætt fyrir kjósendur þessa
lands að lýðræðispostularnir í
flokkunum tveimur spari þeim
aksturinn á kjörstað næsta
vetur en með afstöðu sinni eru
flokkarnir að svipta kjósendur
möguleikanum áð tjá sína
skoðun á málinu í almennri
þjóðaratkvæðagreiðslu.
stefanrafn@frettabladid.is

Bændur standa vaktina

Á

Íslandi hefur þróast merkilega fjölbreytt atvinnulíf
þar sem ólíkar atvinnugreinar styðja hver við aðra
með viðskiptum sín á milli sem öll skipta miklu
máli. Þar á meðal er íslenskur landbúnaður og afleidd
starfsemi.
Bein verðmætasköpun íslensks landbúnaðar er árlega 54
milljarðar króna. Þá er einnig hagrænn ávinningur í formi
gjaldeyrissparnaðar þar sem ekki þarf að flytja inn matvæli í eins miklum mæli, sem leiðir líka til umhverfislegs
ávinnings því að útblástur gróðurhúsalofttegunda vegna
Sigurgeir Sindri flutninga er minni en ella. Alls hafa um fjögur þúsund
manns beina atvinnu af landbúnaði á Íslandi og aðrir fimm
Sigurgeirsson
þúsund hafa atvinnu hjá stórum og smáum fyrirtækjum
formaður
um allt land sem tengjast framleiðslu landbúnaðarins.
Bændasamtaka
Bændur hafa reynst íslensku samfélagi vel og hefur
Íslands
verð á íslenskum matvælum haldist stöðugra og hækkað
minna en þau innfluttu á undanförnum árum. Þá lögðu
íslenskir bændur sitt af mörkum við að halda aftur af
hækkun matvöruverðs eftir efnahagshrunið þegar allar
innfluttar vörur ruku upp í verði.
Íslenskir bændur eru stoltir af framlagi sínu til íslensks
atvinnulífs og samfélags. Alþýðusamband Íslands virðist
þó helst vilja losna við það framlag því sambandið hefur
skorað á Alþingi að fella nýgerða búvörusamninga og
kallað eftir því að innflutningur á landbúnaðarafurðum
verði stóraukinn. Þessi afstaða sambandsins er óskiljanleg. Í fyrsta lagi eru þúsundir félagsmanna Alþýðusambandsins í störfum sem eru beintengd íslenskum
landbúnaði. Í öðru lagi þá liggur fyrir að styrking á gengi
krónunnar hefur ekki skilað lægra verði á innfluttum
mat- og drykkjarvörum, sem hefði fært félagsmönnum
Alþýðusambandsins umtalsverða kaupmáttarstyrkingu.
Nýr búvöru- Þeirra eigið verðlagseftirlit hefur sýnt fram á hvernig verslunin skilar ekki ábata til neytenda hvort sem það er vegna
samningur
lækkunar á opinberum álögum eða styrkingar gengis.
felur í sér að
Það er ótrúlegt að Alþýðusambandið skuli velja að
beina spjótum sínum að íslenskum landbúnaði. Nýr
verði á
búvörusamningur felur í sér að verði á innlendri matinnlendri
vælaframleiðslu er haldið niðri. Hvernig halda menn að
matvælafram- þróunin yrði ef hætt yrði að greiða niður verð á innlendri
leiðslu er
matvöru og neytendur þyrftu eingöngu að treysta á sannhaldið niðri. gjarna álagningu verslunarinnar?

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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Alþýðusambandið hundrað ára

Þ

Í dag

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

Tilraunir
hluthafa til að
komast yfir
bótasjóði
tryggingarfélaganna nú
á dögunum, í
kjölfar
hækkana
vegna „bágrar
stöðu félaganna“, voru
nokkurs
konar æfing í
ósvífni.

að að vera kapítalisti á
Íslandi er þægileg innivinna. Þetta er oft hálfgerð
áskrift að skyldu-útgjöldum
almennings, nokkurs
konar tíund, sem tekin er af þeim
fátæku og látin renna til þeirra ríku.
Dagur kapítalistans íslenska líður við
ánægjulegar samverustundir með
svonefndum samkeppnisaðilum, þar
sem af eindrægni og samhug eru lögð
á ráðin um komandi hækkanir, milli
þess sem samdar eru nýjar kennitölur
og hugsuð upp ný og fyndin nöfn á
eignarhaldsfélög.

Æfing í ósvífni
Tilraunir hluthafa til að komast yfir
bótasjóði tryggingarfélaganna nú á dögunum, í kjölfar hækkana vegna „bágrar
stöðu félaganna“, voru nokkurs konar
æfing í ósvífni, tilraun um það hversu
langt má ganga án þess að ofbjóða seinþreyttum íslenskum neytendum.
Tilraunin leiddi í ljós að það eru takmörk fyrir því hvað hægt er að bjóða
almenningi upp á fráleita eignaupptöku.
Hún varð líka til þess að rifja upp fyrir
okkur hversu gallað fyrirkomulag er á
starfsemi tryggingarfélaga hér á landi,
og hversu brýnt er að koma á fót félagslegum rekstri kringum þessi nauðsynlegu útgjöld, þar sem önnur sjónarmið
ríktu en þau að skapa hluthöfum sem
mestan arð. Þetta minnti okkur á það
hversu langt hefur verið gengið hér á
landi í þá átt að eftirláta markaðsöflunum alls konar rekstur þar sem samfélagsleg vitund þyrfti að ríkja – og siðferðissjónarmiðum ætti að gera hátt
undir höfði. Í rauninni er ámóta viskulegt að reka tryggingarfélög með gróðasjónarmið eigenda að leiðarljósi og að
afhenda einkaaðilum ríkissjóð.

Þær eru eflaust ýmsar skýringarnar á
því hversu náðuga daga íslenskir kapítalistar eiga. Ein þeirra kann að vera sú
að samtök launafólks náðu hér ekki jafn
miklum pólitískum styrk og í nágrannalöndum okkar, þar sem meira ber á samfélagslegri meðvitund fólks, sem lýsir sér
til dæmis í því að ekki er fyrst og fremst
litið á leigjendur húsnæðis sem bráð,
eins og alsiða er hér á landi.

„Upp með dalina …“
Það segir sína sögu að nú þegar Alþýðusambandið og Alþýðuflokkurinn eiga
hundrað ára afmæli skuli hinn pólitíski
flokkur launafólks ekki vera lengur
starfandi, nema að nafninu til. Og staðan orðin þannig á þeim flokki sem átti
að sameina jafnaðarmenn hér á landi,
Samfylkingunni, að hann verður æ
meira Sérfylkingin; íslenskir kjósendur
búnir að breyta henni í gamla Alþýðuflokkinn en allt jafnaðarmannafylgið
komið á flokk sem fyrst og fremst snýst
um andúð á hvers kyns valdi og forsjá;
og er þar togast á um hvort sé hægri
anarkistaflokkur, að hætti Friedmanfeðga, eða vinstri anarkistaflokkur í
anda Bakúníns.
Upp til hópa segjast Íslendingar vera
jafnaðarmenn en sárafáir telja sig krata.
Þarna er gerður einhver greinarmunur
sem erfitt er að henda reiður á; „krati“ er
raunar ekki annað en stytting á „sósíaldemókrata“, alþjóðlegu orði þessarar
hreyfingar, og vísar í lýðræðishugsjónina, sem aðskildi einmitt jafnaðarmenn
frá kommúnistum, sem aðhyllast alræði.
En það er eins og orðið þýði eitthvað allt
annað í huga margra; kannski vegna
þess spillingarorðs sem lá á Alþýðuflokknum þegar hann var með Sjálfstæðisflokknum í Viðreisnarstjórninni.
Næstum eins og orðið „krati“ merki

„veifiskati“ eða eitthvað þess háttar.
Jón Trausti lét persónu í sögu eftir sig
lýsa jafnaðarstefnunni með orðunum
„Upp með dalina! Niður með fjöllin!“
sem kann að lýsa nokkuð vel þeim
þankagangi að jöfnuður jafngildi allsherjar flatneskju. Þó er það svo að fátt
þykir fyndnara hér á landi en hofmóður
í krafti auðs og valda, og eru enn sagðar
gamansögur af útrásarvíkingunum
þegar þeir fóru að reyna að halda sig
sem enska lorda í marga ættliði. Íslensk
jafnaðarstefna er um leið mikil einstaklingshyggja, þar sem lögð er áhersla á
athafnarými hvers og eins, hvort sem
viðkomandi vill fá að stofna fyrirtæki,
reisa hús sem öllum finnst ljótt eða gefa
út lélega plötu. Hér er rík tilfinning fyrir
því að sérhver manneskja skapi sig sjálf
og megi gera ýmsar misvel útfærðar tilraunir á þeirri vegferð.

Við lítum almennt á okkur sem fjöll
fremur en dali. Það er ágætt. En við
þurfum samt hvert á öðru að halda.
Alþýðusambandið er vitnisburður um
það hverju samtök launafólks fá áorkað,
þegar samtakamættinum er beitt – þau
margvíslegu réttindi sem við höfum
fengið, þrátt fyrir allt. Fyrir öllum þessum réttindum hefur þurft að berjast
og jafnvel berjast lengi – allt frá Vökulögunum á sinni tíð. Verkefni dagsins
snúast ekki síst um að koma böndum á
starfsemi yfirþjóðlegra fyrirtækja sem
stunda starfsmannaleigu og búa fólki
sínu stundum þannig aðstæður, að ekki
verður kallað annað en þrælahald. Við
vitum að hægri flokkarnir telja alla lagasetningu um slík mál vera „íþyngjandi“
en óneitanlega myndi maður vilja óska
þess að hinn pólitíski armur alþýðusamtakanna væri öflugri.

Fermingarpakkar
sem
slá í gegn
Hagkvæm fartölva

Sveigjanleg far- og spjaldtölva

Lé og falleg fartölva

Verð: 69.990 kr.

Verð: 189.990 kr.

Verð: 149.990 kr.

Dell Inspiron 3551

Dell Inspiron 7359 - i5 Skylake

Frábær hljómur
Jabra Move þráðlaus

Fáðu útrás fyrir litagleðina

Verð: 18.990 kr.

Urbanears Pla an - ýmsir litir

Verð: 9.590 kr.

Lé ur og flo ur

advania.is/fermingar
Guðrúnartúni 10, Reykjavík og Tryggvabraut 10, Akureyri
Opið mánudaga til föstudaga frá 8 til 17

Dell Inspiron 5559 - Touch i5 Skylake

Canvas leður bakpoki

Verð: 12.990 kr.

sport
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Gylfi Þór Sigurðsson er algjörlega óstöðvandi á EM-árinu mikilvæga

M Á N U DA G U R

Nýjast

Enska úrvalsdeildin
Aston Villa
0 – 2 Tottenham
Bournemouth 3 – 2 Swansea
Stoke
1 – 2 Southampton
Norwich
0 – 0 Man. City
Efst
Leicester
Tottenham
Arsenal
Man. City
West Ham

60
58
52
51
49

Neðst
Swansea
Sunderland
Norwich
Newcastle
Aston Villa

33
25
25
24
16

Enska bikarkeppnin

Man. Utd - West Ham

1-1

Arsenal - Watford

1-2

Everton - Chelsea

2-0

0-1 Dimitri Payet (68.), 1-1 Anthony Martial
(83.).

0-1 Odion Ighalo (50.), 0-2 Adléne Guedioura (63.), 1-2 Danny Welbeck (88.).

1-0 Romelu Lukaku (77.), 2-0 Romelu
Lukaku (82.)

Stærstu úrslitin Það kom flestum í

Enn einu markinu fagnaðGylfi Þór Sigurðsson fagnar hér marki sínu gegn Bournemouth um helgina. Það var sjöunda mark Gylfa Þórs á árinu en
hann er næstmarkahæstur á Englandi á árinu. Aðeins Sergio Aguero hefur skorað fleiri mörk í ár. nordic photos/getty

Þurfum að fá fleiri stelpur út
Ágúst Jóhannsson landsliðsþjálfari segir að það sé bjart fram undan hjá íslenska kvennalandsliðinu. Efnilegir leikmenn séu að koma upp en það vanti fleiri atvinnumenn. Ágúst hættir líklega með liðið í sumar.
handbolti „Eins og leikurinn
þróaðist þá áttum við að vera að
löngu búin að gera út um þennan
leik. Við klúðruðum örugglega
20 dauðafærum í leiknum,“ segir
Ágúst Þór Jóhannsson, þjálfari
kvennalandsliðsins, eftir nauman
20-19 sigur á Sviss í gær.
Ramune Pekarskyte skoraði sigurmark liðsins en stjarna leiksins
var Florentina Stanciu sem varði
25 skot í íslenska markinu og var
með hátt í 60 prósent markvörslu.
Geggjuð frammistaða.

Þarf margt að ganga upp
Þetta var fyrsti sigur íslenska liðsins í undankeppni EM. Liðið var
búið að tapa þrem leikjum í röð
áður en kom að leiknum í gær.
Stelpurnar eiga því enn möguleika
á að komast áfram en sú von er þó
veik enda eru hin liðin í riðlinum
mun sterkari en Sviss.
„Það þarf margt að ganga upp ef
við eigum að fara áfram. Ef þessi
leikur hefði tapast þá væri þetta
búið. Það var mjög jákvætt að ná
í sigur eftir það sem á undan var
gengið.“
Ágúst segir að það eigi sínar
skýringar af hverju hafi ekki gengið
betur í þessari undankeppni en
raun ber vitni.
„Við höfum ekki mikið viljað tala
um það en það vantar sterka leikmenn í liðið. Leikmenn eins og Rut
Jónsdóttur og Birnu Berg Haraldsdóttur sem eru sterkar skyttur. Það
munar um það og svo vantar Þóreyju Rósu líka. Breiddin er ekkert

Það er ekki tímabært að ræða þessi
mál núna en á einhverjum
tímapunkti þarf samt að
skipta um þjálfara.
Ágúst Þór Jóhannsson

menn verið að koma heim aftur.
Þær stelpur sem eru að spila úti
eru að æfa með betri leikmönnum
og allar æfingar eru erfiðari. Mitt
mat er að við þurfum að koma
fleiri stelpum út sem eru að komast í landsliðsklassa. Stelpur eins og
Hrafnhildur Hanna, Thea og fleiri
stelpur. Það mun síðan auka gæðin
í landsliðinu. Það að við séum án
sterkra leikmanna núna eykur
samt breiddina í landsliðinu núna
sem er mjög gott til lengri tíma
litið.“
Nýliðinn Thea Imani Sturludóttir átti virkilega flotta innkomu í íslenska liðið í gær.
Hún skoraði þrjú mörk og var órög við að taka af skarið. fréttablaðið/ernir

svakalega mikil en til framtíðar þá
er fullt af flottum leikmönnum að
koma upp. Það er heilmikil framtíð
í þessu liði,“ segir Ágúst.

Viljað komast oftar áfram
Stelpurnar komust í lokakeppni
stórmóts árin 2010, 2011 og 2012.
Síðan hefur ekki gengið að koma
liðinu alla leið. Er Ísland að dragast
aftur úr öðrum liðum í kvennaboltanum?
„Auðvitað hefðum við viljað vera

inni á fleiri stórmótum. Við vorum
mjög nálægt því fyrir síðasta EM.
Við erum aðeins að narta í hælana
á hinum liðunum en auðvitað
hefðum við viljað vera oftar með á
stórmótum,“ segir landsliðsþjálfarinn. En hvað þarf til að koma liðinu
aftur í hóp þeirra bestu?

Vantar fleiri atvinnumenn
„Við þurfum að fá fleiri sterka leikmenn. Við vorum með fleiri stelpur
að spila erlendis og það hafa leik-

Hættir hann í sumar?
Ágúst er með samning við HSÍ fram
á sumarið en hann hefur verið við
stjórnvölinn hjá landsliðinu síðan
2011. Heyrst hefur að hann ætli sér
að hætta með liðið er samningurinn rennur út.
„Ég er nú bráðum búinn að vera
með liðið í sex ár. Við munum
skoða það og það er ekki tímabært
að ræða þessi mál núna. Á einhverjum tímapunkti þarf samt að
skipta um þjálfara,“ segir Ágúst og
þverneitaði að ræða frekar um að
hann væri að hætta.
henry@frettabladid.is

opna skjöldu að Watford skyldi
skella Arsenal í bikarnum og það á
útivelli. Arsenal mun því ekki verja
bikarinn í ár og pressa á Arsene
Wenger, stjóra Arsenal, minnkaði
lítið við þessi úrslit.
Hetjan Chelsea afþakkaði starfskrafta Romelu Lukaku á sínum
tíma og hann launaði félaginu
lambið gráa um helgina. Skoraði
þá tvö mörk gegn Chelsea og sá
til þess að Everton komst áfram í
bikarkeppninni.
Kom á óvart Norwich er ekki búið
að gefast upp í botnbaráttunni og
nældi í afar mikilvægt stig gegn
Man. City. Norwich er þó enn í
fallsæti en þetta stig gæti reynst
drjúgt í lokin.
Undankeppni EM

Ísland - Sviss

20-19

Ísland: Ramune Pekarskyte 3 (7), Thea Imani Sturludóttir 3 (7), Sunna Jónsdóttir 2 (2),
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 2/2 (3/2),
Solveig Lára Kjærnested 2 (4), Þórey Anna
Ásgeirsdóttir 2 (4), Arna Sif Pálsdóttir 2 (5),
Karen Knútsdóttir 2/1 (7/2), Hildigunnur
Einarsdóttir 1 (2), Steinunn Hansdóttir 1 (2),
Hildur Þorgeirsdóttir (1).
Varin skot: Florentina Grecu-Stanciu 25/1
(44/2, 57%).
Staðan:
Frakkland
Þýskaland
Ísland
Sviss

8
4
2
2

aron skoraði í fyrsta leik
Fjölnismaðurinn Aron Sigurðarson hóf atvinnumannsferil sinn
með stæl í gær er hann skoraði
fyrir Tromsö í 1-1 jafntefli gegn
Molde. Hann sólaði sig í gegnum
vörn Molde og lagði boltann í
gegnum klofið á markverði Molde.
Eiður Smári Guðjohnsen lék
sinn fyrsta leik fyrir Molde og var
í byrjunarliðinu. Hann var tekinn
af velli á 66. mínútu við dynjandi
lófatak. Stuðningsmenn Molde
augljóslega þegar komnir með nýja
hetju.

Í dag
19.50 Leicester - Newcastle Sport
22.00 MessanSport
Olís-deild karla
19.30 ÍR - AftureldingAusturberg
19.30 Valur - Víkingur
Valshöllin
19.30 Fram - FHFramhús
19.30 Haukar - Grótta Schenkerh.
Lengjubikar karla
18.00 Valur - ÍBVValsvöllur

fólk
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MÁNUDAGUR

Fegurð í
einfaldleika
Fatahönnuðurinn og tískuteiknarinn
Laufey Jónsdóttir tók þátt í tveimur
sýningum á HönnunarMars. Í
myndum sínum leikur hún sér með
rými og víddir, ljós og skugga.
FRAMHALD Á SÍÐU 2

fréttablaðið/vilhelm

Fyrirtæki - Húsfélög
—————————
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurðaopnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði
tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-

www.jarngler.is

RECAST SVEFNSÓFI SVEFNFLÖTUR 140X200 kr. 129.900

BÆJARLIND 16 I 201 KÓPAVOGUR I SÍMI 553 7100 I LINAN.IS
OPIÐ MÁN TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 I LAUGARDAGA 11 - 16
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Byrjað á páskaföndrinu
Nú fer að styttast í páska og
því sniðugt að fara að huga að
páskaskrautinu. Það er alltaf gaman að endurnýja árstíðabundna skrautið eða hreinlega
bæta við safnið. Börnin hafa flest gaman
af því að taka þátt í
því að föndra með
foreldrunum
og því er tilvalið að velja sér
eitthvert föndur sem þau geta
verið með í að
útbúa.
Margar fjölskyldur mála egg í
skrautlegum litum fyrir
hverja páska. Þá er hægt að nota
annaðhvort hrá eða soðin egg og
hægt að blása úr þeim með því
að stinga lítil göt báðum megin á
eggin og blása inn í annað gatið.
Þeir fullorðnu ættu að sjá um að

gera þetta fyrir yngstu föndrarana. Svo eru eggin einfaldlega
máluð eins og andinn blæs hverjum og einum í brjóst.
Allt páskanammið má nýta í
föndur (áður en það er svo
snætt með bestu lyst)
en það er yfirleitt litríkt og fallegt. Einfaldast er að taka
til dæmis lítil egg
í mislitum umbúðum og skella
þeim í fallega
skál. Einnig mætti
hálffylla háan, glæran vasa af sælgæti
og hnýta fallegan borða
á hann.
Svo má ekki gleyma fallegu
páskablómunum. Það kemur vel
út að raða nokkrum vösum upp
saman, dreifa einum blómvendi í
þá og stilla þeim upp á borð eða
út í glugga.

Í útskornum myndum er leikið með ljós og skugga. MYND/ÚR EINKASAFNI

Prófið að dreifa páskaliljunum á milli nokkurra vasa.

Verk sem sýnd voru á sýningunni Kyrrð. Hér má glögglega sjá þrívíddina í verkum Laufeyjar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Hollusturettir

Bragðgóðir réttir,
fullir af þarflegum
næringarefnum.

Endalaust

ENDALAUS

GSM

2.990 KR.*

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

Laufey Jónsdóttir er sjálfstætt starfandi fatahönnuður
og tískuteiknari sem hefur komið
víða við á undanförnum árum.
Hún starfaði m.a. sem hönnuður
hjá tískufyrirtækinu STEiNUNNI
árin 2010 til 2013 auk þess sem hún
hefur unnið við myndskreytingar,
t.d. í auglýsingum, bókum og tímaritum. Á HönnunarMars árið 2012
opnaði hún sína fyrstu einkasýningu á teikningum en þetta árið
tók hún þátt í tveimur sýningum
á HönnunarMars sem lauk í gærkvöldi.
Hún er ánægð með afraksturinn enda verið bæði annasamir
og skemmtilegir dagar að hennar sögn. „Þetta árið tók ég þátt í
tveimur sýningum á HönnunarMars. Sú fyrri var sett upp í samstarfi við Sif Baldursdóttur og bar
nafnið Kyrrð. Á sýningunni gaf að
líta tískuteikningar eftir mig af
vor/sumar 2016 línu Sifjar fyrir
fatamerki hennar sem ber heitið
Kyrja. Hugmyndin á bak við teikningarnar er að Kyrja sé eins konar
kyrrð í kaosi. Það er vísað til einfaldleikans og kyrrðarinnar sem
lesa má úr hönnun Kyrju og kaos
hversdagsins og hins endalausa
áreitis í nútímasamfélagi. Markmiðið var að draga fram fegurðina
sem finna má í einfaldleikanum.“
Seinni sýningin var sett upp í
samstarfi við Magneu Einarsdóttur og fatamerkið hennar, Magnea. „Ég hannaði mynstur fyrir
nýju línuna hennar og innsetningu
fyrir sýninguna sem haldin var á
laugardagskvöldi HönnunarMars.
Þá buðum við gestum og gangandi
upp á einstaka upplifun í Dansverkstæðinu við Skúlagötu.“

Fjölbreytt nýting
Í teikningum sínum hefur Laufey
gert miklar tilraunir með klippimyndir, með áherslu á leik með
rými og víddir, ljós og skugga. Góð
dæmi um það eru verk af sýningunum Kyrrð, Persona og Framed.
„Myndirnar ganga bæði einar sér
eða nokkrar saman og þá er hægt

Laufey Jóhannsdóttir fatahönnuður og tískuteimnari fréttablaðið/vilhelm

að raða þeim upp á ýmsa vegu í
ólíkum rýmum heimila. Ég bjó til
rammana sérstaklega fyrir sýninguna og í honum er pappírinn ber.
Það væri einnig fallegt að ramma
myndina inn flata á klassískan hátt
eða skapa örlítið rými milli laganna
með t.d. frauði til þess að gefa henni
meiri dýpt.“
Aðspurð um þýðingu HönnunarMars fyrir íslenska hönnuði segir
hún hann vera gífurlega mikilvægan vettvang. „Í raun er HönnunarMars bæði mikilvægur gagnvart
íslenskum almenningi sem og erlendum gestum hátíðarinnar, en
fjölmargir erlendir kaupaðilar og
blaðamenn sækja hátíðina ár hvert.“

Það eru ýmis spennandi verkefni á döfinni í ár hjá Laufeyju.
„Þar má helst nefna útgáfu barnabókarinnar Leynigesturinn, sem
ég er að vinna með Önnu Margréti Björnsson blaðamanni. Einnig kem ég að klippimyndanámskeiði fyrir börn í samstarfi við
frístundamiðstöðina Kamp og að
sjálfsögðu undirbúningi vegna
næstu sýningar.“

Verkin af sýningunni Kyrrð verða
til sölu í versluninni STEiNUNN á
Grandagarði og í vefverslun Laufeyjar, www.spreesy.com/laufeyj.
Nánari upplýsingar um verk Laufeyjar má finna á www.laufeyj.com.
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Húsanes kynnir: Nýjar
fullbúnar 3ja-4ra
herbergja íbúðir með
öllum gólfefnum
sem afhendast í maí
2016 í Bjarkardal 2 í
Reykjanesbæ. Sölusýning
verður 19.-20. mars kl.
14-16.
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Hringdu og bókaðu skoðun

Klapparhlíð 24, íbúð 202 -270 Mos.
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lagður. Húsið verður steinað að
utan með ljósum lit og síðan málaðir
fletir í dekkri lit. Lóð verður fullfrágengin, bílastæði malbikuð og
gangstétt meðfram húsinu. Húsið er
hannað til þess að halda viðhaldi í
lágmarki.
Nánar um skil vísast til skilalýsingar hússins á heimasíðunni husanes.
is eða hjá fasteignasölunum á eignasala.is og alltfasteignir.i

Klapparhlíð 44 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 139,8 m2 endaraðhús á einni hæð innst
í botnlanga. Eignin skiptist í fjögur herbergi,
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu/
borðstofu. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Garður í suðvestur. Frábær staðsetning.
Stutt í skóla, leikskóla, sund, líkamsræktarstöð
og á golfvöll. V. 52,9 m.

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

OP

Hér er um einstaklega vandaðar
íbúðir að ræða með sérinngangi og
lyftu. Sérsmíðaðar innréttingar og
innihurðir frá Parka, vandaðar flísar
frá Álfaborg og AEG heimilistæki frá
Ormsson. Nýr grunnskóli mun rísa í
nágrenni og sömuleiðis leikskóli.
Húsið er þriggja hæða lyftuhús
með 15 íbúðum. Íbúðir eru frá 96,4
fm til 111 fm. Fimm íbúðir eru á
hverri hæð. Stigagangur er teppa-

Opið hús í dag mán. frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í tvö
svefnherbergi, forstofu, geymsluherbergi
innan íbúðar, eldhús, stofu, baðherbergi
og þvottahús. Frábær staðsetning, stutt
er í leikskóla og grunnskóla og glæsilega
sundlaug. V. 29,9 m.

70,2 m2, 3ja herbergja raðhús á einni hæð
með timburverönd og góðum garði við
Grundartanga 4 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í tvö svefnherbergi, baðherbergi, forstofu,
geymslu, eldhús og stofu. V. 29,5 m.

Rekagrandi 8 - 107 Rvk.

Hringdu og bókaðu skoðun
Blikahöfði 1 - 270 Mosfellsbær
Rúmgóð 119,3 m2, 5 herbergja íbúð með timburverönd á jarðhæð við Blikahöfða 1 í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.
Sérgeymsla í kjallara. Frábær staðsetning, stutt í
skóla, leikskóla, sundlaug og golfvöll. V. 39,8 m.

Rauðamýri 1, íbúð 205 – 270 Mos.

OP

IÐ

Hringdu og bókaðu skoðun
HÚ
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Hringdu og bókaðu skoðun
Falleg 2ja herbergja 52,7 m2 íbúð á fyrstu
hæð með sólpalli við Rekagranda 8 í Reykjavík. Falleg íbúð á vinsælum stað. V. 29,6 m.

Opið hús þriðjudaginn 15. mars frá kl. 17:30 til 18:00
Falleg og rúmgóð 114 m2, 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð, ásamt bílastæði í
bílakjalla í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í tvö rúmgóð svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Sérgeymsla í kjallara. Gott skipulag. Fallegar innréttingar.
Gólfhiti.

Klapparhlíð 7 - 270 Mos.

Þarabakki 3 - 109 Reykjavík
809,7 m2 verslunar- og skrifstofuhúsnæði við
Þarabakka 3 í Mjóddinni í Reykjavík. Húsnæði
skiptist í 402,6 m2 skrifstofur á jarðhæð sem
hægt væri að skipta upp í tvo hluta, og 407,1 m2
kjallara. Góð aðkoma er að húsinu. V. 145 m.

Laus strax

Rjúpufell 46, íbúð 401 - 111 Rvk.
Digranesvegur 1 - 200 Kópavogur

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun
Falleg og mikið endurnýjuð 110,4 m2, 4ra herbergja íbúð ásamt 22,1 m2 endabílskúr við
Rjúpufell 46. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, hol, eldhús og stofu.
Sérgeymsla er á jarðhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð. t.d. baðherb., eldhúsinnrétting og
gólfefni. V. 31,9 m

Falleg 81,1 m2, 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi og fallegu útsýni á efstu hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi/þvottahús, eldhús og stofu.
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign á
hæðinni. Frábær staðsetning í vinsælu
hverfi í Mosfellsbæ. V. 33,9 m.

Öll fasteignin við Digranesveg 1 í Kópavogi, sem
er 2.056,4 m2 atvinnuhúsnæði á 2.hæðum. Húsið
er stendur á mjög áberandi stað, ofan á brúnni
yfir Hafnarfjarðarveginn og sést vel þegar ekið
er frá Garðabæ til Reykjavíkur. Húsið er byggt
árið 2006 og er á tveimur hæðum. Á jarðhæð
eru tvær aðskildar skrifstofueiningar og á 2.
hæðinni eru þrjár aðskildar skrifstofueiningar
auk matsals. Þrír inngangar eru í húsið.
Lyfta er í austari enda hússins. V. 530,0 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

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

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
Vegna mjög mikillar sölu vantar okkur 2ja – 4ra herbergja íbúðir í póstnúmerum 101, 104, 105, 107, 108, 200, 201 og 210. Skoðum og verðmetum samdægurs
Suðurlandsbraut.

Síðumúli 27 - Skrifstofuhæð til leigu.
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum
auk byggingarréttar við Suðurlandsbraut.

Til leigu glæsileg 332,4 fm. mjög vönduð
og mikið endurnýjuð skrifstofuhæð auk rishæðar, sem nýtt er sem geymsla. Á hæðinni
eru tvö stór opin rými, fundarherbergi og
10 afstúkaðar skrifstofur. Sameign er öll til
fyrirmyndar.

Fyrir liggja teikningar að þremur hæðum ofan á
húsið skv. samþykktu deiliskipulagi fyrir svæðið.
Hver hæð um 110 fermetrar brúttó.
Frábært tækifæri fyrir t.d. fjárfsta eða aðila í
ferðaþjónustu.

Sunnuflöt – Garðabæ. Frábær staðsetning.

Hluti húsgagna og annars búnaðar getur
fylgt með eigninni.Húsnæðið er laust til
afhendingar 1. maí nk.

Laugalækur.

Glæsilegt 188,0 fm. einbýlishús á einni hæð á frábærum stað niður við lækinn að meðtöldum 53,0
fm. Tvöföldum bílskúr. Húsið stendur á 1.113 fm.
lóð og tiltölulega auðvelt væri að stækka húsið þó
nokkuð þar sem byggingarreitur er ekki fullnýttur.
Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 t.d. sett ný
gólfefni, eldhúsinnrétting og baðherbergi. Gólfhitakerfi er í húsinu.

Mikið endurnýjað 174,4 fm. raðhús á pöllum við
Laugalæk. 4-5 svefnherbergi, samliggjandi stofur
og tvennar svalir auk verandar á lóð. Að innan er
húsið í góðu ástandi og hefur verið þó nokkuð
endurnýjað á sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og
tæki, bæði baðherbergi, gólfefni og innihurðir. Risloft er yfir húsinu, manngengt í mæni með steyptri
gólfplötu, en óeinangrað.

Verð 54,9 millj.

Húsið stendur tiltölulega hátt og frá því nýtur
afar fallegs útsýnis. Lóðin er fullfrágengin og í
góðri rækt. Fyrir framan húsið eru hellulagðar
stéttar og innkeyrsla með hitalögnum undir.

Verð 85,0 millj.

Hagamelur. Neðri hæð auk séríbúðar í risi.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Mjög falleg neðri hæð auk séríbúðar í risi í mjög
fallegu og virðulegu húsi við Hagamel. Eignin er
innréttuð sem tvær íbúðir í dag, en auðvelt væri að
nýta hana sem eina íbúð ef vill. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð á sl. árum, m.a. allt risið innréttað
uppá nýtt.

Mjög góð 86,6 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð auk 7,5
fm. yfirbyggðra svala og 7,7 fm. sérgeymslu í
kjallara. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu.
Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi. Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að
innan af arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður
er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur
matsalur.

Verð 69,0 millj.

Verð 47,9 millj.

Sumarhús - Valhallarstígur – Þingvöllum. Einstök staðsetning.

Víkurhvarf 7 – Kópavogi. Heil húseign.
Glæsileg húseign, samtals 2.863,5 fm. að stærð,
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

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.

Um er að ræða skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á
þremur hæðum með bílakjallara undir. Húsnæðið
er rúmlega fokhelt að innan. Samtals verða 83
bílastæði á lóð hússins.

Sumarhúsið er í smíðum, lokið hefur verið við
að steypa grunn en eftir er að reisa efrihæðina.

Glæsilegt útsýni af þaksvölum að Esjunni og yfir
höfuðborgarsvæðið.

Fyrirliggjandi eru allar teikningar og sérteikningar vegna eignarinnar og fylgja þær með
í kaupunum.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

LUNDUR 17 - 23, KÓPAVOGI.
NÝ OG GLÆSILEG FJÖLBÝLISHÚS.
Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki
frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða
flísar. Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

NAUSTAVÖR 8 OG 12, KÓPAVOGI.
NÝJAR 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 111,1 fm. upp í 153,9
fm. og verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum
íbúðum. Sjávarútsýni er úr flestum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
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SKÓGARSEL 43

EFSTALEITI 10

Efstaleiti 10 „ Breiðablik“ – 4ra herbergja íbúð.

Skógarsel 43. 3ja – 4ra herbergja íbúð.
Sérinngangur af svölum.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar flísalagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. Íbúð merkt 0307. Verið velkomin.

4ra herbergja 137,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er björt og
smekklega innréttuð með ljósum innréttingum. Aukin lofthæð er í íbúðinni. Rúmgóð stofa með útgengi á hellulagða verönd.
Útsýni er úr stofu að Reykjanesi, Bláfjöllum og víðar. Hjónaherbergi með miklum skápum. Tvö önnur herbergi nýtt sem sjónvarps- og skrifstofuherbergi í dag. Húsvörður. Hlutdeild í mikilli sameign.

57,0 millj.

Verð 54,9 millj.

4RA HERBERGJA
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LANGALÍNA 29 - SJÁLANDI GARÐABÆ.

KAPLASKJÓLSVEGUR 37.

ÁRAKUR 5 – GARÐABÆ. SÉRINNGANGUR.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45
Vönduð 4ra herbergja 112,8 fm. íbúð á 1. hæð með stórri og skjólsælli verönd til
suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er virkilega fallega innréttuð með hvítum
innihurðum, hvítum fataskápum, sem allir eru með rennihurðum, hvítum sprautulökkuðum innréttingum og eyju í eldhúsi með graníti á borðum.
47,9 millj.

Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
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.

Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
Mjög góð 102,9 fm. íbúð að meðtaldri 11,7 fm. geymslu á 1.hæð með sérinngangi.
Fallegar innréttingar úr eik. Rúmgóð stofa og borðstofa með útgengi á hellulagða
verönd til suðurs. Tvö herbergi. Frábær staðsetning þar sem skólar og íþróttahús
eru í göngufæri. Verið velkomin.
40,9 millj.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

2JA – 3JA HERBERGJA

GARÐATORG - GARÐABÆ. ENDAÍBÚÐ.

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ.

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. Virkilega falleg eign á góðum stað í
miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. 52,9 millj.

Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi og á baðherbergi.
Stofa með hornglugga og útgengi á svalir til austurs. Frábær staðsetning þar sem
leik- og grunnskóli er í göngufæri.

HELLUVAÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ.

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

34,9 millj.

39,9 millj.

Mjög falleg og björt 88,0 fm. íbúð á jarðhæð með verönd og sér garði til suðurs auk
sér bílastæðis í upphitaðri og lokaðri bílageymslu við Helluvað í Reykjavík. Nýlegt
parket á gólfum. Opið eldhús við stofu með fallegum eikarinnréttingum og góðri
borðaðstöðu. Stofa með útgengi á verönd. Staðsetning eignarinnar er góð með
31,9 millj.
tilliti til að stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu.

2JA HERBERGJA
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KLAPPARSTÍGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM.

LINDARGATA. NÝ ÍBÚÐ - LAUS STRAX.

TRYGGVAGATA. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

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.
Sjávarútsýni úr stofum og af austursvölum.
55,0 millj.

Ný og glæsileg 97,7 fm. íbúð á 2. hæð með rúmgóðum suðursvölum að meðtaldri
sér geymslu og sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er ný og aldrei hefur verið búið í
henni. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu og vönduð tæki eru í baðherbergi
og í eldhúsi. Granít er á borðum eldhúsinnréttingar og fallegur útbyggður stór gólfsíður gluggi í stofu. Húsið klætt með flísum og því viðhaldslítið.
54,9 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
verslun, þjónustu og menningu.
33,9 millj.

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

Magnea S.
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

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

Brynja Björg
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur
fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir,
ritari

EIKJUVOGUR 28 104 RVK.

Skildinganes 54 101 Rvk - Sjávarútsýni.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

OPIÐ
HÚS
Falleg ca 110 fm 4ra herbergja sérhæð í fallegu steinhúsi miðsvæðis í
Reykjavík. Eldhús og baðherbergi nýlega endurnýjuð, stór og falleg stofa með
útbyggðum glugga og útgangi út á svalir til suðvesturs. Rúmgóð svefnherbergi. Sér inngangur og bílskúrsréttur. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9155

Glæsilegt 456,7 fm einbýlishús á þremur pöllum ásamt kjallara. Húsið stendur á fallegri sjávarlóð.
Ákaflega falleg og vönduð eign. Stórar stofur og mikil lofthæð. Tvöfaldur bílskúr. V. 190 m. 9455

GOÐATÚN

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

GARÐABÆ

OPIÐ
HÚS
Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 fm þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og fjalla. Vandaðar
innréttingar og tæki. Falleg aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt bílaplan. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 15.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 120 m. 9063

Vorum að fá í sölu fallegt 169 fm einbýlishús með bílskúr við Goðatún í
Garðabæ. Húsið er 129 fm og bílskúrinn 40 fm. Húsið skiptist m.a. í stofu,
eldhús, þvottahús, baðherbergi og fjögur herbergi. Sólstofa með heitum potti.
Stór gróin lóð. V. 42,9 m. 9432

HESTAVAÐ 5 110 RVK.

KLEPPSVEGUR 8 105 RVK.

TÚNBREKKA 2 200

RÉTTARHOLTSVEGUR 97

ÍBÚÐ MERKT 03-03.

ÍBÚÐ MERKT 04-02.

ÍBÚÐ MERKT 01-01.

108 RVK

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja útsýnis íbúð á þriðju
hæð með sérinngang af svölum í lyftuhúsnæði. Fallegt
útsýni og suður svalir. Íbúðin er laus til afhendingar.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og
kl. 17:45. V. 35,9 m. 9451

OPIÐ
HÚS

Virkilega falleg og björt 67,7 fm 2ja herbergja íbúð á
fjórðu hæð. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og er
í góðu göngufæri við útivistarsvæðin í Laugardal og
miðbæinn. Gott útsýni er frá íbúðinni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9
m. 9453

106,6 fm neðri hæð í þríbýli ásamt 26,6 fm bílskúr. 3 svefnherb. endurn. baðherb. og eldhús. Innbyggður bílskúr.
Laus strax. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.mars
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39 m. 9424

ÞORRAGATA 9 101 RVK

HOLTSVEGUR 31

KRUMMAHÓLAR

LAUS STRAX

210 GBÆ

3JA HERB. - STÆÐI Í BÍLAG.

Raðhús á þremur hæðum í Smáíbúðahverfinu. íbúðin
á tveimur hæðum, stórt herbergi ásamt þvottahúsi og
geymslu er í kjallara. V. 37,5 m.9439

Einbýlishús, raðhús
eða parhús óskast
Traustur kaupandi óskar eftir
180-250 fm einbýlishúsi, raðhúsi eða
parhúsi með góðum garði. Æskileg staðsetning Austurbrún, Vesturbrún eða Teigar.
Góðar greiðslur í boði.
Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í
lyftuhúsi. Íbúðin er 114,7 fm og innb. 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. Nánari upplýsingar veitir Magnea
S. Sverrisdóttir fasteignasali 861 8511. V. 63,5 m. 9416

Ný glæsileg 5 herbergja 162,9 fm fullbúin íbúð með
gólfefnum við Holtsvegi 31 í Garðabæ. Tvennar svalir og
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt
B03. Um er að ræða glæsilega nýja íbúð á einum besta
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í
Garðabæ. Fallegt og gott útsýni V. 60,9 m. 9427

Nýkomin í sölu óvenju rúmgóð og björt 96 fm þriggja
herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í
bílageymslu. Húsið hefur nýlega verið yfirfarið að utan
og m.a. er ný lyfta í húsinu. Íbúðin er með óvenju stórum
parketlögðum herbergjum. Opið eldhúsi með borðkrók.
Nýtt parket á stofu. Stórar suðursvalir við opið svæði.
V. 29,9 m. 9454

Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir Kristinsson lögg. fasteignasali
í síma 861-8514

Eignamiðlun kynnir nýtt í sölu Holtsveg 37-39
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Ný fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað
Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti í Garðabæ
Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara
Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-íbúðir
Stærðir frá 70 til 140 fm
Tveggja til fjögurra herbergja íbúðir
Verð frá kr. 29.900.000.-

Allar nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Eignamiðlunar
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi og nemi til
lögg. fasteignas.
GSM 896-1168
brynjar@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

MEISTARAVELLIR 5 - 107 RVK

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

52,5M
OP
IÐ

36,8M
OP
IÐ

EDWIN
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR

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

41,2M
OP
IÐ

FRÁ: 35,3M

FURUÁS 23-25 - 221 HFJ

55M
OP
IÐ

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax. Vandaðar
íbúðir í nýju, fallegu, fjögurra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í
Fossvogi, öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.

12,4M

Gott 61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði.
Húsið hefur nýlega verið endurnýjað frá grunni og býður
upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Góð lofthæð og
innkeyrsludyr.

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP

46M
OP
IÐ

HÚ
S

Sölusýning þriðjudaginn 15. mars frá kl. 16:30 til 17:00.
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í
Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. Húsinu mun verða
skilað fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð.

MARÍUBAKKI 18 - 109 RVK

28,9M
OP
IÐ

HÚ
S

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

41,9M

Gott 179,6 fm endaraðhús við Yrsufell 2 í Breiðholti. Eignin
skiptist í 158 fm íbúðarhluta, þar sem í dag eru
þrjú svefnherbergi, hægt að hafa þau fjögur. Einnig
er 21,6 fm bílskúr.

HYRJARHÖFÐI 8 - 110 RVK

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gsm 690 4966

HÚ
S

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

YRSUFELL 2 - 111 RVK

HRAFNTINNA
VIKTORÍA
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A.,
aðstoðamaður
fasteignasala
gsm 820 4242

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

Sölusýning miðvikudaginn 16. mars frá kl. 17:30 til 18.
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með bílskúr við Kársnesbraut
89, 200 Kópavogi. Íbúðin er skráð 115,8 m² hjá FMR.
Þar af er bílskúr 26 m²

SKARPHÉÐINN
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gsm 699 0101

HÚ
S

Sölusýning mánudaginn 14. mars. 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.

HÚ
S

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ

EINAR S.
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR gsm 820 4242

Sölusýning mánudaginn 14. mars milli kl 17:30 og 18
Stórt og björt 131,2fm fjögurra herbergja íbúð á annarri
hæð. Íbúðinni fylgir bílskúr 20,8fm sem staðsettur er á lóð
hússins. Hér erum um að ræða vandaða eign á eftirsóttum
stað.

SKÓGARVEGUR 12-14 -108 RVK

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

HÚ
S

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

KÁRSNESBRAUT 89 - 200 KÓP

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur,
aðstoðamaður
fasteignasala
gsm 660 4777

Þorlákur Ómar Einrarsson
löggiltur fasteignasali

210M

Frábær staðsettning. Atvinnuhúsnæði, heil húseign með
stóru plani og stórum innkeyrsluhurðum. Húsið er mjög vel
staðsett á horni með góðri aðkomu og malbikuðu plani.

Sölusýning fimmtudaginn 17. mars. Kl. 16:30-17.
Góð íbúð í barnvænu hverfi. Vel skipulögð 94,7 fm. 4ja herb.
endaíbúð á 2. hæð í grónu og barnvænu hverfi miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu.

ÞINGÁS 37 - 110 RVK

64,5M

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum stórum bílskúr á besta stað í Seláshverfi.
Húsið er einstaklega vel staðsett með stórum grónum
skjólsælum garði, og er stutt í fallegustu gönguleiðir
höfuðborgarsvæðisins bæði Rauðavatn og Elliðarárdalinn.

VANTAR Í GARÐABÆ!
ER MEÐ KAUPANDA AÐ EINBÝLI Í GARÐABÆ,
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR:

ÞORLÁKUR EINAR ÓMARSSON gsm 820 2399

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- 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: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 822 2307
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

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

Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Bryndís Alfreðsdóttir Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178
Sími: 854 2112
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Þingholtsstræti

Sóltún

Dyngjuvegur 6

Hraunhólar

142,5 fm - 2 íbúðir íbúð
á 1. hæð hússins sem er 58,8 fermetrar
íbúð á jarðhæð sem er 83,7 fermetrar
Frábær staðsetning í 101 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3 hæð
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús
Stór alrými og þrjú svefnherbergi
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar
Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá annað keypt
Laus strax

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við
Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja
Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni
Bílskúr. Góð staðsetning
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð 262 fm
Góð staðsetning og göngufæri í skóla og þjónustu
Mikið er lagt í hönnun og allt efnisval
Stórt opið og fallegt stofu og eldhúsrými með mikilli
lofthæð og gas arni
Instabuskerfi stjórnar m.a lýsingu og gólfhita
Í bílskúr er innréttuð góð 2ja herb. íbúð, lítið mál að
færa aftur í fyrra horf

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

59,5 millj.

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

s. 569 7000

61,9 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali

Mánatún 7

s. 569 7000

129,9 millj.

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Skaftahlíð

Fannafold 142
Vel skipulagt 213 fm raðhús á tveimur hæðum

Þrennar svalir 3 bílastæði

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm
Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Rúmgóðar fallegar stofur
Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

2 Penthouse íbúðir
174 fm á 7. og 8. hæð

89,9 millj.

Verð frá:
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali s. 615 6181

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Njálsgata 112

48,9 millj.

Vandað hús
Fjögur svefnherbergi
Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

59,9 millj.

Rúmgott og reisulegt 221 fm parhús á Selfossi
Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan
Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur svefnherbergi
Tvö baðherbergi
Lóð skilast fullfrágengin með verönd
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Perlukór 1C

44,9 millj.

Línakur 1C

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

46,9 millj.

Njörvasund

Falleg og vel skipulögð íbúð á 7 hæð í góðu
húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötu 40.
101 fm 3 herbergja - Stæði í bílageymslu
Suðursvalir - Góð staðsetning
Stutt í alla helstu þjónustu

51,9 millj.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við
Lautasmára 161 fm 4 herbergja
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning - Frábært útsýni
Íbúðin er laus til afhendingar

Lyngmói

Tvær íbúðir sem nýttar hafa verið í útleigu til
ferðamanna. Samtals 140 fm. Sérinngangur.
Um er að ræða þriggja herbergja íbúð á 2.hæð
og tveggja herbergja íbúð í risi
Báðar íbúðirnar eru uppgerðar og í góðu ástandi
Góðir tekjumöguleikar
Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

s. 865 4120

Lautasmári 1

Frábært skipulag

Verð :
í síma 822 2307
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

109,0 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

29,8 millj.

Verð :
Atli S. 899 1178 aðstm. fast.
Ásgrímur Ásmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

s. 865 4120

Perlukór 1C

3ja herbergja íbúð á vinsælum stað
Efri hæð í tvíbýli
Suðursvalir

Bókaðu skoðun:

30,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Austurkór 109

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.

161 fm endaíbúð á annarri hæð
Frábært útsýni, góð staðsetning
Glæsilegt sérhannað eldhús
Fjögur góð svefnherbergi- Tvö baðherbergi
Einstakar stofu með útgengi á svalir

Falleg íbúð 3ja herbergja á jarðhæð
Stærð 103,8 fm Eikar innréttingar og gólfefni
Sérafnotaréttur afgirtur
Upphitað merkt stæði á bílaplani og í lokaðri
bílageymslu, Þvottahús innan íbúða

Glæsilegt fullbúið endaraðhús að stærð 190,5 fm
Bílskúr sem tekur jeppa - Afhendist fullbúið
Vönduð hönnun, efnisval og vinna
Borðplötur steyptar í eldhúsi og á baði

Nánari upplýsingar:

Bókaðu skoðun:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

99,0 millj.

58,9 millj.

Verð :
Atli 899 1178 aðstm. fast.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

38,3 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

62,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

Austurkór 91-99

.

OPIÐ HÚS

Kópavogi

mánudaginn 14.mars kl.12:00-13:45

Mánatún 7
Aðeins13

íbúðir eftir

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir
Sólpallur og svalir til suðurs

Bókaðu skoðun:

Tvennar svalir með flestum íbúðum

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

Lyftuhús
Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali Stæði í lokuðum bílakjallara
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Verð frá:

46,9 millj.

.

Miklaborg kynnir

Frábært innra skipulag :

í einkasölu fimm mjög vel skipulögð
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

•

Opið stofu og eldhúsrými með
góðri lofthæð

•

Fjögur svefnherbergi, fataherbergi
innaf hjónaherbergi

•

Gott baðherbergi með sturtu og kari

•

Gestasnyrting og sér þvottahús.

Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:30

Ásakór 5

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til
innréttinga skv. skilalýsingu
Nánari upplýsingar veitir:

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

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

42,9 millj.

Verð frá:

Falleg 5 herbergja útsýnisíbúð í enda.
Yfirtakanlegt 31,3 millj kr. lán.
Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði í
bílgeymslu
Tæplega 14 fm flísalagðar svalir
Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi
Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum
Verð :

.

41,9 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

mánudaginn 14.mars kl.17:00-17:30

Aðalþing 7

Brúnaland 26

Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á

Fallegt raðhús neðan götu

tveimur hæðum. Frábært útsýni,

230 fm með bílskúr

Hiti í gólfum beggja hæða

Stórar stofur með arni

Vandaðar innréttingar frá Brúnas
Nánari upplýsingar veitir:

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, stofa,

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

sjónvarsstofa Frágengin lóð
Verð :

Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir:

Bílskúr

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

84,9 millj.

.

Verð :

69,0 millj.

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG

mánudaginn 14.mars kl.17:30-18:00

mánudaginn 14.mars kl.18:00-18:30

Reiðvað 1

Laugalind 5
ðsetnin
Einstök sta

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja

g

Innst í botnlanga við opið grænt svæði

97 fm íbúð á 3. hæð
Bókaðu skoðun:

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

Bókaðu skoðun:

Einstakt útsýni til austurs

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

Sérinngangur af svölum

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

Veitinga/kaffi hús að stærð 105,3 fm
Áfangastaður hjá ferðaþjónustu
Stór og góð verönd/ gott eldhús
Tækifæri til atvinnusköpunar
Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

TILBOÐ

Eignin er alls 160 fm með góðum bílskúr
Góð alrými, upptekin loft, suður svalir
Eignin er í dag 4ra herb en 5 herb skv teikningu

Stæði í lokaðri bílageymslu

Klettsbúð 3 Hellissandi

Glæsileg 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli + bílsk

31,9 millj.

Víðigrund 45

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

Verð :

Lækjarbrekka Syðri Brú

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

Fallegur og vel útbúinn bústaður
Að stærð 90,6 fm, auk dótakassa
Heitur pottur / Heitt vatn
Eignarland /Gólfhiti
Mikið útsýni

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

89,9 millj.

Vinsæl staðsetning, göngufæri í skóla og þjónustu

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

48,9 millj.

Hallkelshólar
Sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi, Innst í botnlanga
Um 70 km frá Reykjavík
Tveir sólpallar / Eigin borhola

29,0 millj.

Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

22,9 millj.

569 7000

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 14.mars kl.17:00-18:00
Sýningaríbúð - Garðatorg 4

Garðatorg 4 A-B-C og Garðatorg 2 A og B

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst
og 2B næsta haust.
Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar
í Garðatorgi 4.

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Nánari upplýsingar veitir:

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

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem
Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.mars kl.17:00-17:45

þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

Ásakór 13

Bæjargil 107

Rúmgóð 107 fm 3ja herb

Mjög huggulegt einbýli á tveimur hæðum 206,7 fm
með bílskúr. Glæsileg lóð með timburverönd, heitum

Stórar svalir í suður

potti, útisturtu og 6 fm geymsluskúr

Falleg og vandaðar innréttingar

Tvö baðherbergi, þrjú stór svefnherbergi og

Nánari upplýsingar veitir:
Bókaðu skoðun:

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

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

34,9 millj.

.

fjögur skv teikningu Hiti í plani og stétt við inngang
Glæsileg útilýsing
Verð :

64,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

þriðjudaginn 15.mars kl.18:00-18:30

Keilugrandi 4

Hrafnhólar 6-8

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð

Vel skipulögð 81 fm 3ja herb

Eignin er 125,8 fm,

Yfirbyggðar svalir og stórbrotið útsýni

þar af stæði í bílageymslu 26,8 fm

Viðhaldslétt lyftuhús

Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús
Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Bílastæði í kjallara

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

Tvennar svalir

41,9 millj.

Verð :

.

Verð :

27,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 15.mars kl.17:30-18:00

miðvikudaginn 16.mars kl.18:00-18:30

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

www.miklaborg.is

Fjallalind 13
Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

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

í Kópavogi. Eignin er skráð 171,3 fm en neðri hæð
hefur verið stækkuð Bílskúr er 30,6 fm.
Svefnherbergi er fjögur talsins. Hægt er að bæta við

Verð :

38,9 millj.

Nánari upplýsingar:

svefnherbergi á neðri hæð. Tvö baðherbergi.

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

Stór og gróin lóð með stórum palli.

- með þér alla leið -

Verð :

61,9 millj.

MIKLABORG

520 9595

kraftur • traust • árangur

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

GARÐATORG 2a og 2b

2-4

herbergi

210 Garðabær

46

bÍLAKjALLir

Íbðúðir

peNThoUSe

KYNNUM NÝTT Í SÖLU
Glæsilegar íbúðir 2-4ra herb. með miklu útsýni. Í húsinu
eru alls 46 íbúðir í tveimur stigagöngum, stærðir frá 73fm
upp í 195fm penthouse íbúðir á efstu hæðum. Stæði í
bílakjallara fylgir. Afhending sumar 2016

ALLAr NáNAri UppLÝSiNgAr, TeiKNiNgAr,
bóKUN SKoðUNAr hjá SÖLUdeiLd
FASTeigNASÖLUNNAr Torg Í SÍMA

520 9595

FJÁRFESTING

ÓSKUM EFTIR

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

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

NN
NÝ ÝÝBBYYG
BY GGG
GG INING
IN G
G

Parhúsalóðir
LUNDUR
228-32
- 415-23
-við
6
LANGALÍNA
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við
Leirvogstungu
Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir viðí Mosfellsbæ
Frum

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi Garðabæ

Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 ásamt bílageymslu.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm.
Bygginarleyfisgjöld
eru fullgreidd.
Glæsileg
hönnun að innan sem utan. Sérlega góð staðsetning
niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í
bílageymslu
öllumað
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Hægtfylgjaer
hefja
framkvæmdir
strax.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

Verð 14,9 millj.
á VÍÐIHLÍÐ
hvora 29lóð
OP

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar Óskarsson
Hilmar
Framkvæmdarstjóri
Óskarsson

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

Guðjón Sigurjónsson
Guðjón
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Óskar
Þór
Löggiltur
fasteingasali
Hilmarsson

NÝ

BY
GG

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

210 Garðabær.

G

ð

íbú
I

OP

S

Ú
ÐH

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

KA

ÍB

SOGAVEGUR
200 Kóp.
ílan

v
• 108áhRvk.
ið160 fm.
ÚÐ •ikEinbýli.
•
M • Stórglæsileg penthouseíbúð.
• 268 fm.
Efsta hæð.
• 3• hæðir.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• Bílskúr.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Timburverönd.
• Vandaðar innréttingar.
• Heitur
pottur.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni.
endurnýjuð,
og gólfefni.
Verð 22,5 millj.

Sölumaður
Gsm: 893-4248

GRANASKJÓL
107 Rvk.
KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.

Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal.
Frábært útsýni. Vandaðar
• Vandað
hús. íslenskar innréttinHúsin eru 5 til 6 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98 til 238
fm. Vandaðar
innréttingar
og gólfefni.
gar. Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.
Álklætt
hús. Glæsileg hönnun
• Innbyggður
Verð
85 millj.
bílskúr.
að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is
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SÖRLASKJÓL
KEILUFELL
• 201
-Kóp.

HÚ

S

ðS
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aíbH
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S
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IÐ
P
O
HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

EIGNA TIL SÖLU.
MIKIL SALA

Pálmi LANGHOLTSVEGUR
Almarsson ASPARHVARF

104
Rvk.
2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Löggiltur
fasteignasali
Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð 18,9 millj.
213 fm. Raðhús.
Góðar innréttingar. NÝ
Stutt í skóla og leikskóla. BYG
GI
Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu.
N

SELD

G

NAUSTAVÖR 8-12

200 Kóp. 4ra herb. Álklætt hús. Lyfta.
LÆKJASMÁRI
Bílgeymsla. Byggingaraðili:
Byggingarfélag
200 Kóp.
4ra.og
herb.
Mjög góð 4ra
Gylfa
Gunnars
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
NÝ
BY
Verð 29.5 millj.
G

GI

NG

DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
SÓLEYJARIMI
Frábært útsýni.13
112 Rvk. Glæsilegar
Verðnýjar
26,9íbúðir.
millj.Sérinngangur.
3ja herb. 144 fm. Mikið útsýni. Vandaðar
innréttingar. Gólfhiti.
REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

ÖRVASALIR
1
107 Rvk.

ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is

ka
Au

Sölustjóri
Gsm: 846-1511

LUNDUR 17 - 23

Rvk. Raðhús.
HÚ í boði•• 105
Húsin eru 5. tilS10 hæða. Fjölmargar stærðir
allt fm.
frá 100 fm. til 179 fm.
281
S
gólfum.
HÚ Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti
• 4 ígóð
svefnherbergi.
GlæsilegtO3ja
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum
gluggum.
PIÐhæða
• Bílskúr.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og
með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.
• Nýtt járn á þaki.
Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
•
Nýmálað
að
utan.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaOpið
húsogþriðjudag
á milli og
upplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31
www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er
Byggingarfélag
Gylfa
17:00 og 17:30.
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjákl.sölumönnum
Fjárfestingar,

LUNDUR
di

Tryggvi Kornelíusson

Kristín J.
Sölumaður
LANGALÍNA
Rögnvaldsdóttir

FELLAHVARF
Glæsilegt
3ja hæða
NÝ álklætt
fjölbýlishús
lyftu
203 Kóp. með
Raðhús.
BY við
GG
Löngulínu
33-35 ásamt
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm. IN
G
útsýni,
innbyggður
bílskúr.
Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogiíbúðir.
Verð 54,9
millj.
Vandaðar
innréttingar.
Sjávarútsýni.
ERÐ
ÐV
A
KK
LÆ

IÐ

AU

Anna
Jónsdóttir
Sölumaður

Sigurjónsson

IN

ÖLLUM GERÐUM

FJÖRUGRANDI
VINDAKÓR
10-12

NÝ

BY
GG

109
Rvk.
Mjög
gotthæð.
og
• •200
fm
einbýli
á einni
Einbýli.
• Innbyggður
bílskúr.einbýlismikið standsett
• 2 samþykktar íbúðir.
• Góð
hús.staðsetning.
Stór og góður garður.
Sjávarútsýni.
• •Afhent
rúmlegabílskúr.
tilbúið til
Sérbyggður
•innréttinga.
Frábær staðsetning.
• •Verð
Verð.5885millj.
millj.
Opið hús í dag mánudag á
milli kl. 17:00 og 17:30.

IN

G

107 Rvk.
• 203 Kóp.
• Opið
4ra oghús
5 herb.
í dag mánudag
milli 16.30
og 17.00.
• áVandaðar
innréttingar.
• Lyfta.
á tveimur hæðum
• Raðhús
Bílgeymsla.
með innbyggðum bílskúr.

Byggingaraðili:
ByggingarFrábærFERJUBAKKI
staðsetning
við
Gylfa
og Gunnars.
KR völlinn.
109félag
Rvk.
4ra. herb.
Góðar innréttingar, parket á gólfum, bað flísalagt.
Verð 21,5 millj

LUNDUR 1

200 KÓP. 143 fm 3ja herb. Glæsileg íbúð.
Yfirbyggðar svalir. Stæði í bílageymslu.
Verð 57,8 millj.
BÓLSTAÐARHLÍÐ
105 Rvk.
115 fm. 4ra herb. 50
+
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7 millj.
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

17. JÚNÍTORG 5

210 GBÆ. Mjög falleg 2ja herb. íbúð. Álklætt
i
hús. Vandaðar einnréttingar.
Góð gólfefni.
ldr
g 29,9 millj.
oVerð

60

ára

AU

KA

ÍB

ÚÐ

ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
HVASSALEITI
HRAUNTUNGA
2
110
fm
4ra.herb
herb111
íbúð.
í
103
Rvk.
4ra
fm íStæði
VRBílskúr.
blokk200
Kóp. 182 fm.
Sérhæð.
bílageymslu.
timbursólverönd.
inni. GóðVerð
ogStór
snyrtileg
íbúð
í
þessu
47,9
millj.
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
vinsæla
húsi.

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 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

stakkahlíð 17

45.900.000

105 Reykjaví

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

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

garðhús 10

112 Reykjavík

42.900.000

nýhöfn 3

Halla
Fasteignasali

61.900.000

210 Garðabæ

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl. 17:30-18:00

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 18:30-19:00

Herbergi: 3

stærð: 168,1 m2

stærð: 152,4 m2

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 125,9 fm íbúð á vinsælum stað miðsvæðis í
borginni, íbúðinni fylgja 2 sérmerkt stæði í bílageymslu. Íbúðin er vel búin vönduðum innréttingum og gólfefnum, rúmgóð stofa og herbergi. Sameign er björt og
snyrtileg. upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Mjög rúmgóð 6-7 herbergja íbúð á 2 hæðum ásamt bílskúr í góðu fjölbýli með
einstöku útsýni, stofa með útgang á suð-austur svalir og 4 svefnherbergi en góður
möguleiki er að fjölga svefnherbergjum. Góð staðsetning í grónu hverfi, stutt í
skóla og íþróttasvæði Fjölnis.
upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

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

Langalína 2, íbúð 304

Ljósheimar 3

kríunes 11

stærð: 125,9 m2

210 Garðabær

49.900.000

104 Reykjavík

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17:30-18:00

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 18:30-19:00

Herbergi: 4

Herbergi: 6

stærð: 152,9 m2

Bílskýli: x2

stærð: 230,1 m2

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17:30-18:00

74.900.000

Flott raðhús á tveimur hæðum í raðhúsalengju teiknaðri af Sigvalda Thordarson
arkitekt. 4-5 svefnherbergi, rúmgóðar stofur, endurnýjað eldhús með miklu
skápaplássi og steini á borðum, stór gaseldavél og háfur. Þvottahús/geymsla
innaf eldhúsi. Upprunalegar tekkhurðir og skápar. Hellulögð stétt bak við hús og
stór garður. upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

klappakór 6

Furuhvammur 4

34.900.000

94.500.000

bílskúr

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. Eikarparket á gólfum. Mynddyrasími. Tvennar svalir, tvö stæði í bílageymslu.
upplýsingar veitir Jóhanna kristín fasteignasali í gsm: 698 7695
203 Kópavogur

210 Garðabæ

311 Borgarbyggð

47.500.000

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl 17.30-18.00
Herbergi: 8

opið Hús mánudaginn 14. mars kl 17.30 - 18.00

Hringið og bókið skoðun s. 820 2222

sérhæð

Herbergi: 5

stærð: 103 m2

stærð: 153,1 m2

Falleg íbúð á jarðhæð við Klappakór í Kópavogi. Sérinngangur, björt stofa, eldhús
með glugga og svalahurð. Tvö rúmgóð svefnherbergi og geymsla inn í íbúðinni.
Þvottahús inn af baðherbergi. Gengið niður eina hæð frá bílastæði. Innréttingar
eru úr ljósri eik. Falleg íbúð.
upplýsingar veitir óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Glæsilegt og fullbúið sumarhús (heilsárshús) með frábæru útsýni yfir Skorradalsvatn. Um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er
6.111,0m2 eignarlóð. Umhverfið er gróið og glæsilegt útsýni. Svefnherbergin eru
4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur
fylgt með. upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Austurkór 19

Vallargerði 38

203 Kópavogi

39.900.000

200 Kópavogi

47.900.000

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

Maríubaugur 137

113 Reykjavík

opið Hús mánudaginn 14. mars. kl 18.30-19.00

opið Hús mánudaginn 14. mars kl.17.30-18.00

opið Hús þriðjudaginn 15. mars kl 18.30-19.00

Herbergi: x

Herbergi: 5

Herbergi: 3

stærð: 114,3 m2

stærð: 158,8 m2

33.900.000

stærð: 103,1 m2

Mjög björt og rúmgóð 4ra herbergja efri hæð í góðu fjórbýli. Sérinngangur er í
eignina. Rúmgóðar svalir eru út frá stofu sem snúa í suður og eru þær með fallegu
útsýni upp í Heiðmörk. Í eigninni er gólfhiti með stýringum, allar innréttingar og
innihurðar eru frá Axis og flísar og harðparket er frá Álfaborg.
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Gott fjölskylduhús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið er steypt með
viðarklæðningu. Í eigninni eru 4 svefnherbergi. Töluvert er búið að endurnýja eignina
að innan, gólfefni, innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi og hluti fataskápa.
Frábært skiplag er á hæðunum í eigninni.
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (gengið upp tvær hæðir) í
góðu fjölbýlishúsi á einstökum útsýnisstað í Grafarholtinu. Aðeins er ein íbúð á
hverri hæð og því aðeins þrjár íbúðir í stigaganginum. Bæði herbergin eru mjög
rúmgóð. Glæsilegt útsýni er frá stofunni til norðurs yfir Esjuna og upp á Akranes.
upplýsingar veitir berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þerneyjarsund 1

Digranesheiði 4

Langalína 28-32

Grímsnes- og Grafningshr.

12.500.000

200 Kópavogi

27.900.000

210 Garðabæ
VAr
sJÁ Ýni
úTs

sumarbústaður til sölu s: 898-6106

opið Hús mánudaginn 14. mars kl. 17.30-18.00

bókið skoðun í gsM. 699-4610

Herbergi: 4

Herbergi: 4

Herbergi: 2-4

stærð: 66,7 m2

Bjálkahús m/standandi vatnsklæðningu. Rúmgóður bústaður með auka gestahúsi, í
grónu hverfi. Góð tvö svefnherb. lítil forstofa, rúmgott aðalrými og timbur sólpallur
fyrir framan. Í húsinu er rafmagn, kalt vatn og hitakútur í bústaðnum.
upplýsingar veitir sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

stærð: 85,2 m2

Björt og vel skipulögð, 4ra herbergja íbúð með sérinngangi í þríbýlishús. Íbúðin
skiptist í dag í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og
baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús og geymsla. Frábær staðsetning þar sem
örstutt er í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu. Íbúðin er laus til afhendingar
við kaupsamning. upplýsingar veitir sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

stærð: 108-189 m2

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

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

56

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
Miðholt - Hafnarfjörður - Einbýli

SÝNINGARÍBÚÐ

Einivellir 7 - Hafnarfjörður - 4ra með bílageymslu

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 208.1
fermetra einbýli á tveimur hæðum ásamt 36,2 fermetra
bílskúr samtals um 244,3 fermetrar á frábærum útsýnisstað við Miðholt 2 á Holtinu í Hafnarfirði. Húsið stendur
hátt og hefur glæsilegt útsýni yfir Hvaleyrina, Hafnarfjörð að Álftanesi og víðar. Eignin skiptist í forstofu, hol,
þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Á efri
hæð er stofa, borðstofa, eldhús, búr, sjónvarpshol, baðherbergi og herbergi. Verð 59 millj.

Holtsvegur 29 - Gbæ - Glæsilegt fjölbýli á útsýnisstað

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, þvottahúsi og
geymslu.Verð 35.7 millj.

Drekavellir 32 - Hafnarfjörður - 4ra með sérinngang

• 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

Sérlega falleg 111,4 fm. 4ra herbergja endaíbúð með sérinngang á efri hæð í góðu 6 íbúða húsi. Mjög góð staðsetning í
enda á botnlanga götu, í göngufæri við skóla. Gott skipulag,
stór og góð herbergi. Vandaðar innréttingar frá Axis.
Eldhúsið er sérlega fallegt með vönduðum innréttingum og
tækjum, gott skápapláss, keramik helluborð, háfur.
Allt fyrsta flokks. Verð 35,9 millj.

Afhending strax.

Strandvegur - Garðabær - 4ra herbergja - Bílgeymsla

Kelduhvammur - Hafnarfjörður - Sérhæð með bílskúr

Hraunhamar fasteignasala kynnir falleg 4ra herbergja
íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri
bílageymslu við Strandveg 20 í Sjálandi Garðabæjar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu,
sjónvarpshol, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús,
geymslu. bílastæði í bílageymslu. Frábært útsýni.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 51. millj.

Krókamýri 6 - Garðabær - Einbýli

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 123,6
fermetra miðhæð með sér inngang ásamt 31,9 fermetra
bílskúr samtals um 155,5 fermetrar vel staðsett við
Kelduhvamm 9 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu,
forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, sjónvarpshol/
herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, sameiginlegt þvottahús, sér geymslu og bílskúr.
Verð 40,9 millj.

Norðurtún - Álftanes - Einbýli

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 59,9 millj

Sléttahraun - Hafnarfjörður - Sérhæð - Laus strax

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.

Vallarbarð - Hafnarfjörður - Einbýli

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 43,9 millj.

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

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, vel skipulagt tvúlyft
einbýli með tvöföldum bílskúr samtals 206,8 fm. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi. Mjög fallegt nýlegt eldhús ofl. Hús í
toppstandi. Mjög fallegur garður, heitur pottur. Útsýni.
Verð 58 millj.

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

Grettisgata 57 ris

Jöldugróf, 108 Reykjavík

Esjugrund

OPIÐ HÚS ÞRI 15/3 KL. 17-17:30

VANDAÐ EINBÝLI MEÐ FALLEGUM GARÐI.

KJALARNESI

Grettisgata 57, ris:

S

Ú
ÐH
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Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

Gullfalleg risíbúð á besta
stað í 101. Skiptist í stóra
stofu, svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi,
þar sem tengt er fyrir
þvottavél.
Verð 25,9 millj.
Opið hús þriðjudag
15.3. kl. 17-17:30, verið
velkomin.

Urriðakvísl

Mjög gott og vel skipulagt
130,5 fm einbýlishús á
einni hæð ásamt 34,4 fm
bílskúr í Fossvoginum,
samtals 164,9 fm.

Vel skipulagt parhús ca
153 fm á góðum stað á
Kjalarnesi.

Stór sólpallur. Þrjú svefnherbergi, stórar stofur.
Parket og flísar á gólfum.
Hús sem fengið hefur gott
viðhald í gegnum tíðina.

Eignin þarfnast endurbóta. Bókið skoðun,
lyklar á skrifstofu.

Verð 64,9 millj.

Verð 32 millj.

Kaldakinn, Hfj.

EINBÝLI

Þrjú svefnherbergi,.

Eignin er laus við
kaupsamning.

Neðstaleiti

EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ

JARÐHÆÐ

Urriðakvísl:

Kaldakinn, Hafnarfirði:

Neðstaleit 4 :

Glæsilegt 265,8 fm einbýli
á tveimur hæðum. Góð
aðkoma og gott innra
skipulag. Parket og flísar á
gólfum. Stórar stofur.

Ca.175 fm. fallegt steinhús
á góðum stað í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi,
eldhús, baðherb. og
stofa á hæðinni. Niðri er
endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð með sérinngangi.
Einnig er hægt að hafa
opið milli hæða.

Ca. 58 fm. falleg 2ja
herbergja íbúð í vandaðri
lyftublokk á frábærum
stað. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi,
opið eldhús og stofu með
útgengi á sér suðurverönd
og lítinn garð.

Húsið er einstaklega
vandað og vel viðhaldið.
Verð 76,9 millj.

Eignin er til afhendingar
í vor. Skipti möguleg.

Sérgeymsla fylgir og
þvottahús og hjólageymsla í sameign.

Verð 52,,5 millj.

Verð 26,9 millj.

Einbýli

Ljósheimar

Sumarhús

FOSSVOGSHÆÐ

3JA. HÆÐ - 4RA HERBERGJA

ÞINGVÖLLUM

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli við Austurgerði sem
er lokuð einbýlishúsagata.

Ljósheimar 4,:

Sumarhús með gestahúsi
á fallegum stað við Efri
Stíg í þjóðgarðinum á
Þingvöllum.

109,2 fm björt og falleg
4ra herbergja íbúð í mikið
endurnýaðri lyftublokk á
frábærum stað í námunda
við Laugardalinn.

Húsið hefur allt verið
endurnýjað í klassískum
stíl og er allur frágangur
vandaður.

Frábært útsýni yfir vatnið.
Einstakt tækifæri til að
eignast sumarhús í þessari náttúruparadís.

Íbúðin sem hefur verið
talsvert endurnýjuð selst
með leigusamningi til
1.6. 2017.

Sérinngangur á jarðhæð
fyrir séríbúðir.
Verð 94,8 millj.

Verð 19,8 millj.

Verð 34,9 millj.

Eignarlóðir við Apavatn

Sumarhús

GOTT VERÐ

GRÍMSNESI
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts
suð-austan við Apavatn
eru til sölu. Þær eru í skipulögðu frístundahverfi.
Virk samtök lóðareigenda.
Lóðirnar eru í grónum
móum og er útsýni yfir
Apavatnið og til fjalla
mjög fallegt. Vegur og
vatn eru við lóðarmörk.
Stærð hvorrar lóðar er
5.700 fm.
Verð er 1.500.000.- á
lóð. AFLSÁTTUR EF
BÁÐAR ERU KEYPTAR
SAMAN!

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

Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi,
Leirubakka í grend við
Rangá.
Gott verð 2.500 þúsund.
Mögulegt að kaupa tvær
samliggjandi lóðir og fá
þá afslátt á heildarverði.

Óskum eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum
í Breiðholti
Skoðum og verðmetum samdægurs án kostnaðar eða skuldbindingar.
vidar@fold.is, 694-1401 / gustaf@fold.is, 895-7205
Hvað kostar eignin mín?

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

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

Holtsvegur 37-39

“Markvisst var unnið með uppbrot
í veggflötum og svölum til að
forðast einsleita fleti.“
Helgi Már Hallgrímsson og Sigurður Hallgrímsson, Arkþing.

Opið hús og heitt á könnunni
þriðjudaginn 15. mars kl. 16–19.

OPIÐ HÚS

Í URRIÐAHOLTI

2ja herbergja
frá kr. 29.900.000 kr.
70,3 m2 + bílskýli

3ja herbergja
frá kr. 34.900.000 kr.
86,1 m2 + bílskýli

3-4 herbergja
frá kr. 39.900.000 kr.
112,5 m2 + bílskýli

LAUGARDAGINN 17. OKTÓBER KL. 12–16

Bjartar og vel skipulagðar
fjölskylduíbúðir
— í Urriðaholti í Garðabæ
Við hönnun húsana var leitast við að nota hina einstöku

Sérstaklega var hugað að aðgengi að húsum og íbúðum og

staðarhætti Urriðaholts til hins ýtrasta. Flestar íbúðir eru

lögð áhersla á að inngangar væru aðlaðandi og skjólsælir.

með útsýni til fjalla og sjávar og allar íbúðir eru með

Stigahús eru bæði björt og aðgengileg frá bílastæðum við

aðgengi að góðum svölum eða sérafnotareitum. Lögð var

götu og í bílakjöllurum.

áhersla á bjartar íbúðir með rúmgóðum stofum og einfalt
og skilvirkt innra skipulag.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is
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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 ÞRI. 15. MARS KL. 17.30 - 18.00

BÚAGRUND 3

116 REYKJAVÍK

Sérbýli
5 herb

Einbýli

maria@fr.is

293 fm

44.900.000 KR.

821 7676
MÁN. 14. MARS KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS

Fjölbýli
3 herb

SÓLVALLAGATA 8

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð með bílskúr.
Friðsælt hverfi og glæsilegt útsýni yfir höfuðborgina.
Sjávarlóð. Um 20 mín akstur í Skeifuna.

217.7 fm

BARÓNSSTÍGUR 41

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞRI. 15. MARS KL. 17.30 - 18.00

OPIÐ HÚS

230 KEFLAVÍK

Auka íbúð! Veglegt einbýlishús í hjarta Keflavíkur.
Skemmtileg auka íbúð með sér inngangi.
Skipti á íbúð í Reykjavík.

9 herb

46.900.000 KR.

david@fr.is

897 1533

TVÆR SAMLIGGJANDI LÓÐIR Á ARNARNESINU

101 REYKJAVÍK

EIGN MEÐ ÚTLEIGUMÖGULEIKA.
MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK - VERT AÐ SKOÐA.
Björt og falleg eign á 2.hæð fjórbýli.
Húsið er mikið endurnýjað að utan.
ÞAK YFIRFARIÐ OG MÁLAÐ 2005.
SKÓLP OG DREN TEKIÐ 2010.

97.7 fm fm

thordis@fr.is

33.200.000 KR.

862 1914

REIÐVAÐ 5

110 REYKJAVÍK

Fjölbýli

ÞRASTANES 10 & 12

Virkilega falleg 3 herbergja íbúð á efstu hæð í Reiðvaði 5. Sérinngangur, stæði í
bílageymslu og þvottahús innan íbúðar. Mikil lofthæð og vönduð lýsing.
Suðursvalir með útsýni yfir Heiðmörk og Bláfjöll. Verið velkomin.

3 herb

74.7 fm

oddur@fr.is

30.900.000 KR.

782 9282

477 7777

210 GARÐABÆR

Tvær samliggjandi lóðir á góðum stað á Arnarnesinu.
Hvor lóð fyrir sig er 1254 fm og eru fyrir neðan götu.
GOTT ÚTSÝNI - FRÁBÆR STAÐSETNING

1.254 fm lóð (x2)

TILBOÐ

Email: fr@fr.is

thordis@fr.is

862 1914

www.fr.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Dan V.S. Wiium

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
2ja
herbergja
Parhús
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Eydal,
ritari

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

Einbýlishús

Ásta Benónýsdóttir
fjármálastjóri

3ja herbergja

PIÐ

Frum

O

S

HÚ

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði
á 1.hæð
Hlíðarhjalli 55 - Kópavogur.
Hagasel, 109-Rvík.
Bjóðum
til
sölu
180,7
fm
parhús
á
jarðhæð
í
tveggja
hæða
steinhúsi.
Stærð
alls
fm.
Góð 2ja herbergja íbúð með glæsilegu útsýni.
Vandað166,0
parhús
á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
tveimur
hæðum
með
bílÚtgengt
úr stofu
á hússins
stórar afmarkaðar
suður
svalir.
37,8 fm.
Á efri
hæð
eruinnb.
íbúðir.
Stórir gluggar
aðbílskúr. Húsið er alls 241,1 fm. Gróin og
skúr. Svefnherb.
fjögur
ogbaðherbergi,
baðForstofa,
gangur, stofa,
svalir,
eldhús,
fallegLaust
lóð. Hiti
í innkeyrslu. Laust fljótlega.
framanverðu
ogeru
tveir
inngangar
í húsnæðið.
fljótlega.
svefnherbergi
geymsla ífallegur
kjallara. Laus
strax.
Verð: 59,0 millj.
herb. tvö. ogSérlega
garður
Verð
millj. sólpallur úr timbri með
og 26,5
afgirtur
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
3ja herbergja
Verð 49 milljónir.
ATH. skipti á minni eign möguleg. 3ja herbergja
Kristinn Valur Wiium
S
Sölumaður,
HÚ sími: 896 6913

IÐ

Reykjavíkurvegur - 2 íbúðir.

Eldra einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris. Eign
fyrir laghenta. Stærð alls 140,6 fm. Stór sér lóð.
Til afhendingar strax. Verð kr. 36,0 millj.

Opið hús, þriðjudaginn 15. mars, frá 17:00 - 17:30.
Fallega 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt stæði í
bílageymslu, lyfta í utanáliggjandi stigahúsi, sérinngangur af svalargangi. Lýsing. Forstofa, eldhús, stofa, baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús innan
íbúðar. Íbúðin er nýmáluð og er laus til afhendingar.
Verð 35,6 millj.

4ra herbergja

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OP

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu.
ca. 4 metrar
upp
Heiðnaberg
12, Salurinn
111-Rvík.er með góðri lofthæð,
Engihjalli
- Kópavogur.
Opiðíhús
í dag
á millisúlur.
kl: 17.30
og 18.00 á báðum hliðum
Hugguleg
og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 6.hæð í
bita,
engar
Gluggar
húsnæðisins.
Rúmgóð 3ja herb. sérhæð með innbyggðum bílskúr.
lystuhúsi. Suðvestur hornið. Glæsilegt útsýni. Stærð
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Stærð íbúðar er 115,2 fm , bílskúr 25,2 fm samtals
alls er 93,6 fm. Gluggar á þrjá vegu, Laus fljótlega.
er svalir.
til afhendingar
í janúar 2014. Verð:
65,0
millj
140,,4Eignin
fm. Suður
Laus til afhendingar.
Verð 26,
0 millj.
Verð 39,9 millj.

Sandavað 9 - Reykjavík

Laufengi, Rvík

Hugguleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð með opnu bílskýli. Sér inngangur frá útisvölum.
Íbúðin skiptist: Í forstofu, stofu með útgengi út á
svalir, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi
með þvottavélaaðstöðu. Verð 29,8 millj.

Atvinnuhúsnæði til leigu.
Traust og örugg þjónusta í 40 ár
Smiðjuvegur, 200- Kóp

Óskum eftir
öllum stærðum
fasteigna í sölu.
Mikil sala!

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

52
OPIÐSuðurlandsbraut
HÚS Í DAG
MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00
108 Reykjavík
Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
lögg. fast.

Álftamýri, – 108 Reykjavík!

Strandgata, Hafnarfjörður

Sýslumannshúsið Stykkishólmi

Árni Þorsteinsson
Rekstrarhagfræðingur Msc.

Seld

Seld

Frum

Seld
Nú gefst þér og þínum einstakt tækifæri á að eignast þetta glæsilega
260 fm hús sem er á einum besta stað í miðbæ Stykkishólms. Húsið er
byggt 1896 og hefur allt verið uppgert í upprunalegri mynd. Viðbygging
er við húsið
frá 19502-4
sem býður
á mikla
möguleika. Skipti
möguleg
Hólmvað
er 9 upp
íbúða
fjölbýlishús
á þremur
á ódýrari eign.Verð 69 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
afhendist
fullbúið að
utan,
svo og
Skeggjason
lögg.fasteignasali
í s: 895
3000 lóð
eða áfullbúin
asmundur@hofdi.is

Falleg og björt 113 fm, 4ra herb. íbúð í á 1. hæð í þessu reisulega húsi.
Falleg 2ja herb. íbúð á 3.hæð, íbúðin er parketlögð með suður
Parket á gólfum og nýlegt baðherbergi. ATH! Sérinngangur. Ekki láta
svölum. Búið er að taka húsið mjög mikið í gegn!
þessa eign fram hjá ykkur fara. Ásett verð 32,9 millj.
Ásett verð 24,9 millj.
Allar nánari
uppl.
veitir Jóhann Friðgeir,
s: 896-3038 lyftu og sérstæðum
Allar nánari
uppl. veitir Húsið
Jóhann Friðgeir, s: 896-3038
hæðum
með
sérinngangi,
einu stigahúsi,
bílskúrum.
eða á johann@hofdi.is
eða á johann@hofdi.is

malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðherbergi 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.

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
á Selfossi.
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is Austurvegur
Glæsilegt tveggja hæða einbýli í miðbænum á Selfossi.
Húsið er í topp viðhaldi , samt 330 fm. ‘A efri hæð eru 3
Pétur Pétursson
Daniel G. Björnsson
Stefán Bjarki Ólafsson
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofur og eldhús.Á neðri hæð

lögg. fasteignasali

lögg. leigumiðlari.

lögg. fasteignasali

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

Háholt 14, Mosfellsbær • Sími: 588 5530 • berg@berg.is www.berg.is • GSM 897 0047

Glæsilegur sumarbústaður við
Sogið. Glæsilegur tæplega 100 fm. sumarbústaður

í grennd við Sogið í Grímsnesi. Stórir pallar úr harðviði.
Gestahús og heitur pottur. Allt af vönduðustu gerð. Stór
skógivaxin lóð. Vandaðar innréttingar, allt fyrsta flokks.

Urðarholt.

með sér inngangi eru 2 svefnherbergi, baðherbergi, geymsla
og þvottahús. Síðan salur sem hægt er breyta í íbúð. Auðvelt
að leigja út. Margir möguleikar. Verð: 59,8 m.

Stórikriki. Mosfellsbæ.

Vel staðsett 70 fm. íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við
Urðarholt. Parket og flísar á gólfum. Svalir og tvö góð
svefnherbergi. Upptekin loft og töluvert af fermetrum sem
eru undir súð sem ekki eru skráðir. Verð. 25,5 m.

Vel staðsett 250 fm. einbýli. auk 52 fm. bílskúrs , samt.
302 fm. við Stórakrika í Mosfellsbæ. Gott útsýni. Gott
skipulag. Rúmgott eldhús og 5 svefnherbergi. Eftir að klára
lóð og ýmilegt smálegt. Verð: 69,5 millj.

Blikatjörn,

Glæsilegt 213 fm. einbýlishús á einni hæð
með góðum bílskúr við Blikatjörn í Njarðvík. 4
svefnherbergiu, vandaðar innréttingar. Parket
og flísar. Góð staðsetning. Verð: 44, 9 m.

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
Reykjabyggð.

el skipulagt 205 fm. einbýli við Reykjabyggð. 4 góð
svefnherbergi. Rúmgóð stofa með arni. Tvö baðherbergi.
Góður bílskúr, sólpallur, fallegur garður og mjög gott hellulagt
bílaplan. Stæði fyrir 4 bíla. Verð: 59,8 m.

Bæjargil.

Fallegt 162 fm. einbýli auk
fm. við Bæjargil í Garðabæ.
eldhús. Sólpallur í suður. V

Laxatunga.

Tveggja hæða 268 fm. einbýlishús við Laxatungu í
Leirvogstunguhverfi. Björt og rúmgóð stofa, stórt eldhús
með góðri innréttingu. 4 svefnherbergi og stór bílskúr.
Útgengt á stórar svalir úr sjónvarpsholi á efri hæð.
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Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598
533-1616

533-1616

VANTARVANTAR
ALLAR GERÐIR
EIGNA
ÁEIGNA
SKRÁ.
Einbýlishús á Breiðdalsvík.
Klapparhlíð.
Hvammabraut.
ALLAR
GERÐIR
Á VANTAR
SKRÁ.
ALLAR
ÞÚ BORGAR
EKKERT
EF
VIÐ SELJUM
EKKI.

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
Góð 113 fm. á fyrstu hæð
HRINGDU
NÚNA
OGinnréttingar.
KYNNTU
ÞÉR
EF
VIÐ
SELJUM
EKKI.
ÞÚEKKERT
BORGAR
EKKERT
EF
VIÐ
SELJUM
ÞÚ
BORGAR
EKK
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.ArinÞÚ
og 4 BORGAR
svefnherbergi.
fjölbýli
með
sér inngangi.
Fallegar
Stór ogEKKI.
björt MÁLIÐ.
Hvammabraut
í Hafnarfirði.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi.
Glæsilegt
eldhús.
Flott
baðherbergi
herbergi
og
rúmgóð
stofa.
Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
Karl Gunnarsson
Kristján P. HRINGDU
Arnarsson Unnur Karen
NÚNA
OG
KYNNTU
ÞÉR
MÁLIÐ.
eign.
V.
9,8
m.
8623
með
þvottahúsi
inn
af
.
V.
31
m.
8635
HRINGDU
NÚNA
OG
KYNNTU
ÞÉR
MÁLIÐ.
HRINGDU
NÚNA
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Karlsdóttir
s. 898 2102

s. 896 1188

s. 698 9056

533-1616

www.lundur.is • lundur@lundur.is
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FRUM - www.frum.is

107 Fálkagata
Garðabær- LangamýriGarðabær- Langamýri
Gottfljótlega
ca. 40-fm
sumarhús
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar,
laus fljótlega
107 Fálkagata GarðabærFálkagata
Langamýri
Gottáca. 40 fm 107
sumarhús
á
Álfheimar - 5 herbergja
Dúfnahólar, laus
Álfheimar
5 herbergja
Einstaklingsíbúð
í fjölbýli.
Mjög vel staðsett og skemmtilega
110 fm íbúð á tveimur
herb.
íbúð ca.
fm2ja
á 3.
hæðíbúð
í ca.
góðum
við íMeðalfellsvatn
Einstaklingsíbúð
á2ja
2.hæð
í fjölbýli.
á 2.hæð í fjölbýli.
Mjög vel staðsett5ogherb.
skemmtilega
Mjög
vel
staðsett
og63
skemmtilega
5 herb.efstu
110 fm íbúð
á tveimur efstuá 2.hæð
herb.
5 herb.
63 fm
110
ástað
3.
fmhæð
íbúð
á tveimur
efstu
góðum
stað viðEinstaklingsíbúð
Meðalfellsvatn
Suðursvalir, gott útsýni,Suðursvalir,
Háskóli gotthannað
hannað 179 fm parhús áhannað
tveimur179 fm parhús
hæðum
í syðst í Álfheimum.34
lyftuhúsi.
Mikið
útsýni.Svalalokun.
Lóðin liggur
Sandsá,Lóðin
ca 1.000
fmað Sandsá,
útsýni,
Háskóli
Suðursvalir,
gott útsýni,
á tveimur
179
fm parhús
á tveimur
hæðum í syðst í Álfheimum.34
lyftuhúsi. Mikiðhæðum
útsýni.Svalalokun.
í syðstað
í Álfheimum.34
liggur
ca 1.000
fm Háskóli
Íslands
við húsgaflinn.
ÁÍslands
jarðhæð
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
í
V. 17,5
m 6310
skiptist
í stofu
við húsgaflinn.
Áþar
jarðhæð
Íslands
viðí húsgaflinn.
hæðum, þar af 31fm
fmíbúðarherb.
innbyggðureða vinnuherb.
hæðum,
af 31 fm innbyggður
fm íbúðarherb.
eða
vinnuherb.
í
V. 17,5 m 6310 fmeignarland.
íbúðarherb.Húsið
eða vinnuherb.
í ogHúsið
eignarland.
skiptist
stofu og Á jarðhæð
s 1A Mosfellsbær
HÚS KL.17-18.30
er sérgeymsla
bílskúr. Góðar innréttingar.
Falleg
kjallara ogFalleg
í útleigu.
Samtals
Hlíðarás-OPIÐ
1A Mosfellsbær
-OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Hlíðarás
1A
Mosfellsbær
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
eldhúsogí opnu
rými,Samtals
2 herbergi
er sérgeymsla og
sameiginlegt
er sérgeymsla
bílskúr.
Góðar innréttingar.
bílskúr.
Góðar innréttingar. Falleg
kjallaraerog
í útleigu.
Samtals
er og sameiginlegt
kjallara
í útleigu.
er og
eldhús
í opnu rými,
2 herbergi og
og sameiginlegt
býli á útsýnisstað.
er ásamtals
um 312,4
fmerþar
af 50,2fm
þvottahús.
Gamlar
rúmgóð
verönd og 30ogfmrúmgóð
svalir. verönd
eignin
144,2
Skipti áeignin
eign
á er fm.
TvílyftHúsið
einbýli
útsýnisstað.
Húsið
samtals
um 312,4 fmogþar
af 50,2fm
Tvílyft
áfm.
útsýnisstað.
Húsið
samtals
um
312,4
af þvottahús.
50,2fm Gamlar
baðhb.
meðfm.
sturtu.
innréttingar.
þvottahús.
Gamlar
og 30einbýli
fm svalir.
og rúmgóð
verönd og 30 fm svalir.
144,2
Skipti
á eign
áfm þarinnréttingar.
eignin
144,2
SkiptiRafmagn.
á eign
baðhb.á Húsið
með sturtu.
Rafmagn.
Húsiðinnréttingar.
úr á efri hæð.innb.
Húsiðbílskúr
stendur
fremst
götu. Góð
aðkoma.
V. 17,2
m. 6280
Stutt
.
Akranesi
möguleg.
á efri
hæð.í lokaðri
Húsið stendur
fremst
í lokaðri götu.
Góðí skóla
aðkoma.
bílskúr
á efri hæð. Húsið
stendur
fremst
í lokaðri
götu. Góð aðkoma.
var fluttmöguleg.
á staðinn 2011.var
Steyptar
V. 17,2 m. 6280Stutt í skóla .
V. 17,2
6280
Stutt í skóla . innb.
Akranesi
möguleg.
Akranesi
flutt á staðinn
2011.m.Steyptar
úða möguleiki.
Laustíbúða
við kaupsamning.
. 55,0við
m kaupsamning.
5836
53,5 m. 5555
V. 30,9 íbúða
m.5679
Tveggja
möguleiki. Laust
. 55,0 mV.5836
möguleiki.V.Laust
við kaupsamning. . 55,0 m 5836
V. 53,5 m. 5555 Tveggja
V. 53,5 m. 5555
30,9 m.5679
V.undirstöður.
30,9 m.5679Ný rotþró. undirstöður. Ný rotþró.
V. 12,9 m. 4742
V. 12,9 m. 4742

…góður punktur

– Til sölu mjög áhugavert fyrirtæki –
U M B R OT – P R E NT U N – B Ó K B A N D

Öll allmenn auglýsinga- og prentvinnsla. Einnig plastkortaprentun s.s. afsláttarkort, félagsskírteini, starfsmannakort, töskukort, vinnustaðaskírteini o.m.fl.
Til sölu eru frístundafiskiskipin
Rekstrinum fylgir nafn, símanúmer, heimasíða, netfang, tölvur, prentararar og annar búnKRINGLAN
Ofanleiti
Eskifjörður
- 2ja íbúða
ut-Langahlíð
2ja
herb.
Austurberg
Kristnibraut
-lyftuhús
mögul -Kristnibraut
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
KRINGLAN
Ofanleiti
- Ofanleiti
Eskifjörður
Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Miklabraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut Miklabraut-Langahlíð
-lyftuhús
herb. Austurberg
íbúða mögul
-lyftuhús
Grímsnes-HæðarendiÞingvellir/Miðfell
aður.
Eigið-2ja
húsnæði
131
fm
er
einnig til2ja
sölu.
Ýmis
skipti
koma tilKRINGLAN
greina.
Ekkert
áhvílandi.
Bobby
12
ÍS
372
–
sk.skrnr.
7605
Vel80
skipulagt
einbýli
á 2Vel
hæðum,
Verslunar og
Snyrtileg
og
nokkuð
endurnýjuð
Falleg
og
sérlega
rúmgóð
ca.107
Falleg
2ja
til
3ja
um
80
fm íbúð2ja
Sumarhús
á 1 hektara
Ca 402ja
fmtilsumarhús
skipulagt einbýli
á og
2 hæðum,
Vel skipulagt
einbýli á 2 hæðum,
Ýmis skipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
Falleg og sérlega
Ýmis
rúmgóð
skipti.ca.107
Verslunar ogFalleg
til 3jaSnyrtileg
um
fmogíbúð
nokkuð
endurnýjuð
Falleg
sérlega
rúmgóðeignarlandi
Sumarhús
ca.107 á 1 hektara
Falleg
eignarlandi
3ja um 80í Miðfellslandi
fmCaíbúð
40 fm sumarhús
í Miðfellslandi
samtals
243,2fm
þar
af
innbyggður
mi á horni Miklubrautar
63,5fm
2ja
herb.
íbúð
á
efstu
hæð
fm
3ja
herb
íbúð
á
3.
hæð
f.miðju
í
á
1.
hæð,
jarðhæð,
í
snyrtilegu
í
landi
Hæðarenda
í
Grímsnesi.
Ca
1/2
ha.eignarlandHúsið
er
Sími243,2fm
520
Upplýsingar
veitir:
Eiríkur
Sigfússon,
löggiltur
fasteignasali
862 3377
samtals
innbyggður
samtals
þar af innbyggður
þjónusturými á horni Miklubrautar
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
fm 3ja herb íbúðþjónusturými
á 3. hæð f.miðju
á horni
í Miklubrautar
á 1. hæð, jarðhæð,
63,5fm
í snyrtilegu
2ja herb.
íbúð áSvanur
efstu
hæð243,2fm
fmþar
3jaafherb
íbúð á 3. hæð
í landi
f.miðju
Hæðarenda
í
á 1.GSM
í hæð,
Grímsnesi.
jarðhæð,
í snyrtilegu
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið
er 2600

- Bobby
14vð Austurberg.
ÍS 374 – sk.skrnr.
7607
Eignfyrir
í góðu
viðhaldi.
ðar. Góð staðsetning
og Góð
9 íbúða
lyftublokk.Þvottahús
innan
fjölbýli.innan
Aflokuð
40litlu
fm verönd
er stofa,
eldhúskrókur
og
Snorrahús
sem
Húsasmiðjan
fram-sem Húsasmiðjan
52,2fm
bílskúr. Eign
í góðu
viðhaldi.
52,2fm bílskúr.framEign í góðu viðhaldi.
og Lönguhlíðar.
staðsetning Lagt
og fyrirvðþvottavél
Austurberg. Lagt
fyrir þvottavél
9 íbúða
lyftublokk.Þvottahús
oglitlu
Lönguhlíðar.
Góð staðsetning
fjölbýli.
og Aflokuð
vð52,2fm
Austurberg.
40 fmbílskúr.
verönd
Lagt
þvottavél
9 Húsið
íbúða
lyftublokk.Þvottahús
Húsið
innan
er tvö
stofa, eldhúskrókur
litlu
fjölbýli. Aflokuð
og tvö
40 fmSnorrahús
verönd
ásuðursvalir
aukaíbúð. Möguleiki
leikar. Samtals
109,6
fm
áSamtals
baði.Stórar
suðursvalir
með miklu suðursvalir
íbúðar. Skipti
á minna í íbúðar.
Neðra Skipti á minna
meðmöguleikar.
út frámeð
stofu.
herbergi.
Ekki
búið aðí Neðra
tengja
vatnEkki búið
leiddi
á 9. ártug
á aukaíbúð.
ýmsir
möguleikar.
109,6
fm
á baði.Stórar
með miklu
ýmsir
ískjólveggjum
Neðra Samtals
109,6
skjólveggjum
fm
á Möguleiki
baði.Stórar
út frá stofu.
með miklu á aukaíbúð.
íbúðar.
Skipti
á minna
herbergi.
með
aðskjólveggjum
tengja
vatn Alrými-stofa-eldút frá stofu.
leiddi á 9. ártugMöguleiki
Alrými-stofa-eldBobby
16
ÍS
376
–
sk.skrnr.
7609
Velinnaf
staðsett
eign. v.34,9
mlj.
t 57,3 fm verslunarpláss
Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt
eða KópavogiBreiðholt
möguleg,eða Kópavogi
Þvottahús/geymsla
innaf
eldhúsi.
eða
rafmagn.
Ekið framhjá
á Ekið
hús,
salerni
með áwc
oghús,
svefnherb.
Vel
staðsett eign.
v.34,9
mlj.
eign. v.34,9 mlj.
sem skiptist 57,3 útsýni.
fm verslunarpláss
útsýni. Lítil útborgun,
hagstæð
sem
skiptist
möguleg,
57,3 fm verslunarpláss
Þvottahús/geymsla
útsýni.
Lítil
eldhúsi.
útborgun,
hagstæð
Breiðholt
eða Kópavogi
möguleg,
eða Kerinu
rafmagn.
Þvottahús/geymsla
framhjá
Kerinu
innaf
eldhúsi.
salerni meðVel
wcstaðsett
og svefnherb.
52,3 fm pláss
kjallara.
áhvílandi
máhvílandi
3902 árið
23,5 m.
6199fm plássV.í 23,5
Ýmis skipti austurleið. ÝmisV.skipti
Verönd
V. 26,5
m.
5783 ehf.V.á26,5
á 1.í hæð
og 52,3
fm
pláss
ílán.
kjallara.
lán. V.2007
16,3
maf
3902
1. hæð
og 52,3
kjallara.
m. 6199áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
23,5 m.Stutt
6199að Þingvallavatni.
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
Skipin
voru
byggð
úrV. 16,3
trefjaplasti
Seiglu
Akureyri
m. 5783á V.
V.austurleið.
26,5 m. 5783
skiptasamningi
V. 8,9 m. 6306
vatn tekið
Skv.telst
nýjum skiptasamningi telst
Skv. nýjum skiptasamningi telst
V. 8,9 m. 6306 Rafmagn,hitakútur kalt Rafmagn,hitakútur
kalt vatn tekið
Vélar
eru Yanmar, afl. 85 kW
. 125 fm V. 17,9
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668
eignin6208
u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Til sölu

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Nánari upplýsingar hjá
Fasteignasölu Vestfjarða
s.4563244
• eignir@fsv.is
• www.fsv.is
Gistiheimili
á Patreksfirði

smáauglýsingar

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bátar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Viðgerðir

Bókhald

Húsaviðhald

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

Möguleiki að kaupa bara reksturinn
eða bílaflota með. Gott tækifæri
að koma inn í vaxandi rekstur á ört
vaxandi markaði. Auðveld kaup. S:
695-6037

ÞJÓNUSTA

NÝLEGIR OG ELDRI BÍLAR !

LEXUS NX300h EXE m/sóllúgu.
9/2015, ekinn 1þ.km, sjálfskiptur. Verð
9.490.000.Skipti ód. Rnr.200799.

Þekking, reynsla, þjónusta ! Verið
velkomin !

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

Hreingerningar

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

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

LEXUS Rx450h F Sport . 4/2015, 20þ.
km,sjálfskiptur. Verð 12.480.000.Skipti
ód. Rnr.200719.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

Hjólbarðar

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

Húsasmíðameistari

getur bætt við sig verkefnum.

Uppl. í s. 897 4720
eða bragi@boga.is

Húsaviðhald

Bókhald

KRÓKUR

LEXUS Rx450h EXE. 7/2014, 21þ.
km,sjálfskiptur. Verð 10.790.000.Skipti
ód. Rnr.123145.

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Frábær dekkjatilboð

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

Varahlutir
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

LEXUS RX350 Luxury. 4/2007, 105þ.
km,sjálfskiptur. Verð 3.390.000.Skipti
ód. Rnr.119177.

Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

Masala ehf.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX leður.
6/2014, 42þ.km,dísel, sjálfskiptur. Verð
9.490.000.Skipti ód. Rnr.123141.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Bílar óskast
TOYOTA Land Cruiser 150 VX. 5/2014,
35þ.km,dísel, sjálfskiptur. Verð
10.690.000.Skipti ód. Rnr.123081.

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

TOYOTA Land Cruiser 120 GX.
11/2007, 174þ.km,dísel, 6 gírar. Verð
4.190.000.Skipti ód. Rnr.200954.

Sendibílar

TOYOTA Hilux d/c DLX 2.5 .1/2016,1
þ.km,dísel,5 gírar.Sýningar-&
reynsluakstursbíll.Verð 6.050.000.
Skipti ód. Rnr.200934.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18 og lau
11-14

Nýsmíði og viðhald.

Land Rover Discovery 4 HSE, 2/2012,
ek 74 þús km, sjsk, dísel, mjög flottur
bíll, stærri vélin 256 hö, ásett verð
9.950 þús, er á staðnum, raðnr
152037.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald. Erum farnir
að taka niður tímapantanir f.
sólpallasmíði f. sumarið 2016.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi og 663
3955 Ragnar

til sölu

Spádómar
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Spádómar

14. mars 2016 MÁNUDAGUR

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

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

Viðgerðir

Til sölu

Til bygginga

HÚSNÆÐI

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976

661 3839 - Símaspá

Opið frá kl. 14 alla daga.

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Spásíminn 908 5666

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

heilsa

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

KEYPT
& SELT
Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

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

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

HEILSA

s. 552-4910.

Nudd

Húsnæði í boði

Til leigu, aðeins kr. 1250
kr fm!
120 - 280 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

Doosan brettatjakkur, 2500 kg með
vigt. Verð 46.180 +vsk. Fjaðrabúðin
Partur, Eldshöfða 10 S. 567-8757

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

til sölu

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

www.leiguherbergi.is
Starfsmannabústaðir
fyrir verktaka,
lágmarksaldur 25 ára.
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

ATVINNA

Atvinna í boði

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu.
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s.
555 0480

Mötuneyti 365 óskar
eftir starfskrafti

Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum eftir :
-Brosmildi
-Jákvæðni
-Góðri þjónustulund
-Reynsla af veitingastörfum er
kostur.

Vinnutími 2-2-3 vaktir
Uppl. sendist á oley@365.is
merkt “mötuneyti”

besta sætið

ENDAL AUST
Á

T
E
N
1.000 KR.

AKKA
FYLGIR SPORTP

365*

YFIR 1.300 BEINAR
ÚTSENDINGAR Á ÁRI

Sportpakkinn inniheldur: Stöð 2 Sport, hliðarrásir, Eurosport, Extreme Sport, Motors TV, Sky News, NBA TV, MUTV, LFC TV og Chelsea TV.

Sportpakkinn er svo sannarlega einn með öllu fyrir fólk sem hefur áhuga á íþróttum. Fótbolti, körfubolti,
ruðningur, bardagaíþróttir, handbolti, frjálsar og margt annað sem fær hjartað til að slá örar.
Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 1817.
*Undaskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is.

365.is Sími 1817

tímamót
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Merkisatburðir

1828 - Friðrik Sigurðsson, Agnes Magnúsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir myrtu Natan Ketilsson og Pétur Jónsson. Friðrik og
Agnes voru síðar tekin af lífi en það voru síðustu aftökurnar á Íslandi.
1879 - Albert Einstein, Nóbelsverðlaunahafi í eðlisfræði, fæðist
þennan dag.
1883 - Karl Marx, faðir kommúnismans, deyr.
1964 - Jack Ruby er sakfelldur fyrir morðið á Lee Harvey Oswald.
Oswald var meintur morðingi Kennedys Bandaríkjaforseta.
1966 - Vísir greinir frá því að drukkinn maður hafi stolið og strandað bátnum Mjöll við Geldingarnes. Vísir greinir frá yfirheyrslu lögreglunnar yfir manninum: „Skýrði hann svo frá, að um miðnætti í
fyrrinótt hefði hann komið drukkinn um borð í Mjöll. Fyrir drykkjuæði hafi honum komið til hugar að fara smá siglingaferð á bátnum,
leysti því festar, setti vélina í gang og sigldi út um Sundin.“
1981 - Fyrsti Tommaborgarastaðurinn er opnaður í Reykjavík.
1986 - Íslenskir jafnaðarmenn halda
minningarathöfn um Olof
Palme á Lækjartorgi hálfum mánuði eftir morðið
á honum. „Þótt undarlegt kunni að virðast
falla slíkir menn,
öðrum mönnum
oftar fyrir höndum
morðingja. Þeir
sem heitast elska
friðinn, verða
oftar fórnarlömb
ofbeldis en aðrir,“
stóð í Alþýðublaðinu
þennan dag.
2003 - Femínistafélag Íslands er stofnað.

Þ etta ger ð i st:
14. m a r s 1988

Eðlisfræðingar gæða sér á
ávaxtabökum
Allsherjar pí-dagurinn gekk í garð þennan dag árið 1592. 14. mars ár hvert
er helgaður stærðfræðilega fastanum pí sem táknar hlutfallið milli ummáls og þvermáls hrings og er gjarnan ritaður með gríska bókstafnum
π. Ástæða þess að 14. mars er kenndur við pí er að hann endurspeglar
fyrstu stafi og aukastafi Pí sem eru 3,14. Pí-dagurinn árið 1592 er allsherjar pí-dagurinn sökum þess að hann táknar fyrstu sjö stafi pí eða
3,141592. Deginum var þó fyrst fagnað þann 14. mars 1988. Eðlisfræðingurinn Larry Shaw var sá fyrsti til að halda daginn hátíðlegan en það gerði hann ásamt
samstarfsfólki sínu í rannsóknarsetri
San Francisco-borgar. Shaw og samstarfsfólk hans heiðruðu pí með því
að dansa í hring á rannsóknarstofu
sinni á meðan þau gæddu sér á
ávaxtabökum en á ensku hljómar
pí eins og enska heitið yfir böku eða
„pie“. Árið 2009 samþykkti Bandaríkjaþing að 14. mars skuli vera þjóðardagur
pí í Bandaríkjunum. – srs

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Sigríður Guðmundsdóttir
frá Hurðarbaki,
Grænumörk 2,

lést á Dvalarheimilinu Lundi
4. mars. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
miðvikudaginn 16. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Vinafélag Ljósheima og Fossheima.
Guðmundur Kr. Jónsson
Lára Ólafsdóttir
Sigurður Jónsson
Esther Óskarsdóttir
Þuríður Jónsdóttir
Gísli Árni Jónsson
Emilía Gränz
Sigríður Jónsdóttir
Valtýr Pálsson
Kári Jónsson
Kristjana Kjartansdóttir
Gunnar Jónsson
Anna Fríða Bjarnadóttir
Ásmundur Jónsson
Margrét Alice Birgisdóttir
og barnabörn.

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.

Hjólreiðamenn í Team Rynkeby hjóla í sveitum Frakklands síðasta sumar. Mynd/Thomas Nørremark

Senda fyrsta íslenska
Rynkeby liðið í „Tour de
France“ Danmerkur
Hópur Íslendinga ætlar að taka þátt í góðgerðarhjólatúr Rynkeby djúsframleiðandans í
sumar. Hjólaðir verða 1.300 kílómetrar frá Danmörku til Parísar til styrktar krabbameinssjúkum börnum. Stefnt er á að hafa alíslenskt lið í hjólatúrnum sumarið 2017.

U

pphaf þessa verkefnis er í Danmörku árið 2002 þegar nokkrir
starfsmenn djúsframleiðandans
Rynkeby sem höfðu mikinn áhuga á Tour
de France hjóluðu til Parísar og söfnuðu
með því styrkjum fyrir krabbameinsdeildina hjá barnaspítalanum í Óðinsvéum,“ segir Viðar Einarsson um góðgerðarhjólatúrinn Team Rynkeby.
„Þetta þótti takast það vel að þeir voru
hvattir til að fara aftur að ári og síðan þá
hefur þetta stækkað og spurst út fyrir
Danmörku. Þeir ákváðu að allur ágóði af
þessu færi til krabbameinssjúkra barna,“
segir Viðar sem mun í sumar taka þátt í
túrnum ásamt eiginkonu sinni, Guðbjörgu Þórðardóttur, og hjónunum Lárusi Frans Guðmundssyni og Ástu Ragnarsdóttur.
Fjölmargir þátttakendur frá nokkrum
löndum skipa 38 lið sem hjóla um 1.300
kílómetra langa leið frá Danmörku til
Parísar.
„Í heildina er þetta um 2.000 manns
sem fara þessa leið ár hvert,“ segir Viðar
sem segir að þrátt fyrir vegalengdina
ættu flestir að geta tekið þátt með smá
æfingu.
„Þetta er alls ekki keppni. Það á að vera
fært fyrir alla að fara þetta. Það er hjólað
á sjö dögum og ekkert þannig óyfirstíganlegt sem er hjólað á hverjum degi.“
Næsta sumar mun svo séríslenskt
lið taka þátt í keppninni í fyrsta sinn með
Team Rynkeby.
„Félagi minn, Lárus Frans, býr í Danmörku og honum þótti þetta voðalega

Guðbjörg Þórðardóttir og Viðar Einarsson eru tvö þeirra sem ætla að hjóla til styrktar
krabbameinssjúkum börnum í sumar. Fréttablaðið/Ernir

Þetta er alls ekki
keppni. Það á að vera
fært fyrir alla að fara þetta. Það
er hjólað á sjö dögum og ekkert
þannig óyfirstíganlegt sem er
hjólað á hverjum degi.

sniðugt. Hann setti sig í samband við
Team Rynkeby. Þeir tóku þessu bara
fagnandi, að það væru þarna einhverjir
frá Íslandi sem hefðu áhuga á að leggja
þessu lið,“ segir Viðar.
„Núna í sumar er nokkurs konar undirbúningur fyrir næsta ár en sumarið 2017
fer svo alveg íslenskt lið út.“
Þau stefna á að safna um 25 manna
íslensku liði með átta aðstoðarmönnum
en Viðar bendir áhugasömum á að skrá
sig á vefnum www.teamrynkeby.is.
stefanrafn@frettabladid.is
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M Á NU D AGU R

Suðvestankaldi og rigning eða slydda með köflum í dag, en bjartviðri norðaustanlands. Hiti 1 til 10 stig, svalast á Vestfjörðum.

þrautir

Sudoku

LÁRÉTT
2. samtök
6. frá
8. kæla
9. farvegur
11. gjaldmiðill
12. glans
14. loðmý
16. átt
17. fugl
18. heiður
20. tveir
21. skrifa

LÓÐRÉTT
1. óhljóð
3. golf áhald
4. Grænlendingur
5. fley
7. þreifiangi
10. tala
13. fiskur
15. mismunandi
16. mar
19. strit
LAUSN
LÁRÉTT: 2.

stef, 6. af, 8. ísa, 9. rás, 11. kr, 12. gljái, 14. mölmý, 16.
sa, 17. lóm, 18. æra, 20. ii, 21. rita.
LÓÐRÉTT: 1. garg, 3. tí, 4. eskimói, 5. far, 7. fálmari,
10. sjö, 13. áll, 15. ýmis, 16. sær, 19. at.
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Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta

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.

21

Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson (2.572) átti leik
gegn Birni Þorfinnssyni (2.410) í sjöttu umferð GAMMA Reykjavíkurskákmótsins
Hvítur á leik
38. Hfe7+! Björn gafst upp. Ef 38. … Kf5 þá
vinnur 39. He8! strax. 38...Kxd5 er svarað
með 39. Hbd7+ Kc4 40. Hc7+ Bc5 41. Hxc5+!
Kxc5 42. Hc7+. Áttunda umferð hefst kl. 15 í
dag í Hörpu.
www.skak.is Allt um Reykjavíkurskákmótið
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Verulega spennandi
starf! Ég er samt að spá
í hvort þú verðir ekki að
vera nokkuð vel sjáandi í
slíku starfi?

Flugmaður! Það
er starf sem ég
sé mig fyrir mér í
framtíðinni.

Við eigum 30 ára afmæli

Eftir að þú náðir eftirlaunaaldri hefur sjóninni
hrakað töluvert, ef marka
má viðreynslurnar á
barnum undanfarið …

Gelgjan
Ská skakkði skeelurrrrinn „Srieyk
Diocnnyr“.

Varstu að
segja eitthvað
vinur?

Nei. Alls ekki.
ég myndi
dúndra í
umsókn.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HA HA HA!

Þessi var
góður! Legg
hann á minnið!

Sjáumst í
næstu viku,
Danni!

Scjhror

Pabbi, hvernig
skilurðu þetta lið?

Tannréttingalæknar tala „Teina
og spangir“ reiprennandi.

ÍSLENSK

FRAMLEIÐSLA

30% afsláttur
af öllum vörum í mars*

*tilboðið á ekki við um varahluti

Gerðu góð kaup á hreinsiefnum
og háþrýstidælum!

Auðbrekku 23 - Kópavogi - s. 564 1819 - www.jako.is

Barnalán
Pabbi ... kaupir
páskakanínína öll
páskaeggin handa
okkur?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jebbs.

Og þið mamma
keyptuð þau
alls ekki?

Neibbs.

En af hverju grettirðu þig
þá svona þegar þú opnaðir
vísareikninginn,
alveg eins og á
jólunum?

Ósjálfrátt viðbragð. Ég finn líka
bara til með
kanínunni.

09
04
16

60 ÁRA
AFMÆLISTÓNLEIKAR
Í ELDBORG

9. APRÍL 2016
Kristján Kristjánsson heldur upp á
60 ára afmælið sitt í Hörpu. Hann
lítur yfir farinn veg, leikur lögin sín,
segir sögur og tekur á móti gestum.
Hljómsveit skipa Eyþór Gunnarsson,
Jón Ólafsson, Guðmundur Pétursson,
Benedikt Brynleifsson, Bryndís Halla
Gylfadóttir, Lilja Valdimarsdóttir,
Andri Ólafsson og Sölvi Kristjánsson.
Þorleifur og Kormákur úr gamla góða
KK bandinu mæta og Maggi Eiríks og
Ellen líta að sjálfsögðu í heimsókn.
Verið hjartanlega velkomin
á afmælistónleika KK í Hörpu.

Midasala á tix.is, harpa.is, í midasölu Hörpu og í síma 528 5050

KK BAND
ELLEN KRISTJÁNS
MAGGI EIRÍKS
EYÞÓR GUNNARS
JÓN ÓLAFSSON
FJÖLDI ANNARRA
LISTAMANNA
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GERARD BUTLER NIKOLAJ COSTER-WALDAU GEOFFREY RUSH

Miðasala og nánari upplýsingar

“A VERY STRONG ACTION
THRILLER”

TIFFANY SMITH - FANDANGO

EIN ALLRA FLOTTASTA
ÆVINTÝRAMYND ÁRSINS

“DEFINATELY A NAIL
BITER”

GINA PICCALO - LOS ANGELES TIMES

MISSTU EKKI AF FYNDNUSTU MYND ÁRSINS

Sýnd með íslensku og ensku tali

ÁLFABAKKA
GODS OF EGYPT
KL. 5:20 - 8 - 10:40
GODS OF EGYPT VIP
KL. 5:20 - 8 - 10:40
LONDON HAS FALLEN
KL. 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
KL. 6
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D
KL. 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D
KL. 8:20
ROOM
KL. 8 - 10:40
ZOOLANDER 2
KL. 5:40 - 8
HOW TO BE SINGLE
KL. 10:20
DIRTY GRANDPA
KL. 10:40
KL. 5
STAR WARS 2D
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
GODS OF EGYPT
KL. 8 - 10:40
LONDON HAS FALLEN
KL. 5:40 - 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
KL. 5:40
ROOM
KL. 5:30 - 8 - 10:30

EGILSHÖLL
GODS OF EGYPT
KL. 5:20 - 8 - 10:40
LONDON HAS FALLEN
KL. 5:40 - 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D
KL. 5:30
ROOM
KL. 8 - 10:30
ZOOLANDER 2
KL. 5:40 - 8
HOW TO BE SINGLE
KL. 10:20
KEFLAVÍK
GODS OF EGYPT
KL. 8 - 10:40
LONDON HAS FALLEN
KL. 10:10
THE BROTHERS GRIMSBY
KL. 8
AKUREYRI
GODS OF EGYPT
KL. 8 - 10:40
LONDON HAS FALLEN
KL. 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 3D
KL. 5:40
ZOOLANDER 2
KL. 5:40
ROOM
KL. 10:10

25% 20%

afsláttur af
bökunarvörum

afsláttur af
rafmagnsverkfærum

20% 20%

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboðin gilda til 17. mars 2016.

afsláttur af
Vinnufötum
og skóm

20-30%
afsláttur

af SOnax

bílavörum

afsláttur af

GæludýravöruM
Fóður og leikföng

25%
afsláttur

af fræjum,
sáðbökkum og
vorlaukum

25% 25%

afsláttur af

Mottum og
dreglum

byko.is

afsláttur af
listmálaravörum

FORSALA HAFIN

óskarsverðlaun
Besta leikkona í aðalhlutverki
- Brie Larson

„ÍSLENSK LOVE ACTUALLY“
-HARMAGEDDON

-T.V., Bíóvefurinn

BESTA
MYNDIN
„BESTA SKEMMTUN
Í MÖRG ÁR!“
STANSLAUST FYNDIN!
“
-T.V., BÍÓVEFURINN

„BESTA ÍSLENSKA
BÍÓMYNDIN SÍÐAN
MEÐ ALLT Á HREINU“
- GULLI HELGA

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

5:50
8, 10
8
5:40 ÍSL.TAL
FYRIR FRAMAN ANNAÐ FÓLK 5:50, 8, 10
DEADPOOL
10:25
REYKJAVÍK
BROTHERS GRIMSBY
TRIPLE 9
ZOOTROPOLIS 2D

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur
14. mars 2016
Tónlist
Hvað? Dj Pabbi
Hvenær? 21.00
Hvar? Kaffibarinn
Hvað? Roland
Hvenær? 21.00
Hvar? American Bar
Hvað? Útskriftartónleikar Kvikmyndaskólans
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg
Hvað? Úthverfi eða bæjarbragur?
Hvenær? 20.00
Hvar? Hafnarborg
Í Sverrissal Hafnarborgar verður
rýnt í það sem er efst á baugi í
framkvæmdum og skipulagsmálum í miðbæ Hafnarfjarðar og
aðliggjandi svæðum. Ýmsir viðburðir verða á dagskrá í tengslum
við vinnustofuna. Til að mynda
gönguferðir um áhugaverð svæði,
ljósmyndasýning, umræðufundir
um ýmis málefni sem og vinnusmiðja sem Maria Lisogorskaya
frá Assemble hópnum mun stýra.
Assemble hópurinn hlaut hin
virtu Turner-verðlaun síðastliðið
haust. Sýningarstjóri er Magnea
Guðmundsdóttir arkitekt.
Hvað? Gradualekór Langholtskirkju
flytur Nidaros Jazz Mass eftir Chilcott
Hvenær? 20.00
Hvar? Langholtskirkja
Mánudaginn 14. mars kl. 20 heldur

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Phoenix ENG SUB
18:00
The Witch / Nornin
18:00, 20:00, 22:00
Anomalisa
18:00
B-movie: lust & sound in West-Berlin 1979-1989 ENG SUB
20:00
The Look of Silence
20:00
Spotlight
22:00
Hrútar ENG SUB
22:15

Gradualekór heldur tónleika í Langholtskirkju í kvöld.

Gradualekór Langholtskirkju tónleika þar sem flutt verður Nidaros
Jazz Mass eftir Bob Chilcott ásamt
íslenskum kórverkum.
Hvað? Hæ Mambó ! – Stórsveit Reykjavíkur í latín-gír
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Stórsveit Reykjavíkur heldur tónleika í Silfurbergi. Flutt verður latíntónlist af ýmsum gerðum og frá
ólíkum tímum. Einnig mun íslensk
latín-tónlist eftir ólíka höfunda
koma við sögu. Stjórnandi verður
Samúel J. Samúelsson. Sérstakir
gestir verða slagverksleikararnir
Einar Scheving og Matthías Hemstock. Harpa mun sprikla af lífi!!!
Þess má geta að Stórsveit Reykjavíkur hlaut nú nýverið, annað árið
í röð, Íslensku tónlistarverðlaunin
fyrir plötu ársins í flokki jazz- og
blústónlistar.

Fundir
Hvað? Aðgreining, átök
eða dýnamík? Samspil
trúar, kærleika og
veraldlegra yfirvalda
Hvenær? 11.40
Hvar? Háskóli
Íslands, Aðalbygging 229
Dr. Grétar Halldór Gunnarsson
heldur fyrirlestur í
boði Guðfræðistofnunar í stofu 229 í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.
Fyrirlesturinn hefst kl. 11.40. Yfirskrift fyrirlestrarins er: Aðgreining,
átök eða dýnamík? Samspil trúar,
kærleika og veraldlegra yfirvalda.

Fréttablaðið/GVA

Með hvaða hætti á samband
trúarlegs kærleika og veraldlegra
stofnana að vera? Á þar á milli að
vera fíndregin aðskilnaðarlína,
togstreita eða dýnamík þar sem
kærleikur umbreytir veraldlegu
réttlæti í sína mynd? Spurningarnar eru sérstaklega áleitnar á tímum
vaxandi fjölmenningar og mun
Grétar skoða málið og ræða það.

Uppákomur
Hvað? Heilsuspjall í Hannesarholti
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholt
Þverstæður sársauka eru margar:
Sársauki er okkur lífsnauðsynlegur en samt forðumst
við hann; sársauki er hlaðinn
tilfinningum en samt fjalla
skáldin sárasjaldan um hann;
það þykir karlmannlegt að þola
sársauka en samt eru konur í
meirihluta sársaukaþolenda; við
finnum til með þeim sem þjást
af sársauka en sýnum þeim
takmarkað umburðarlyndi. Birtingarmynd
sársauka virðist
okkur vera grátur
og grettur en er
miklu oftar andlit án svipbrigða.
Þúsundir Íslendinga þekkja langvinnan sársauka
á eigin skinni, það
er löngu orðið tímabært að við ræðum
um sársauka. Gigtlæknirinn Arnór Víkingsson
og verkjasálfræðingurinn Eggert
S. Birgisson starfa í Þraut – miðstöð vefjagigtar. Aðgangseyrir er
1.000  krónur
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Kvikmyndalúði í tilvistarkreppu
Reykjavík

HHHHH
Leikstjóri og handritshöfundur:
Ásgrímur Sverrisson
Framleiðendur: Ingvar Þórðarson og
Júlíus Kemp
Myndataka: Nestor Calvo
Klipping: Ragnar Vald Ragnarsson
Tónlist: Sunna Gunnlaugsdóttir
Aðalleikarar: Atli Rafn Sigurðarson,
Nanna Kristín Magnúsdóttir, Guðmundur Ingi Þorvaldsson og Gríma
Kristjánsdóttir

Ásgrímur Sverrisson hefur getið
sér gott orð sem einn helsti kvik
myndamógúll Íslands, hann er
ritstjóri vefritsins klapptre.is og
hefur fengist við ýmislegt eins og
dagskrárstjórn Bíós Paradísar og
umsjón Stuttmyndadaga. Færri
vita þó að hann er menntaður
kvikmyndagerðarmaður og hefur
gert stuttmyndir, tónlistarvídeó
og stuttar heimildarmyndir og
leikstýrði einum af fimm hlutum
myndarinnar Villiljóss. En það er
fyrst núna sem Ásgrímur sendir frá
sér mynd í fullri lengd, myndina
Reykjavík.
Hún segir frá Hring (Atli Rafn
Sigurðarson) sem rekur kvikmynda
búð í miðbæ Reykjavíkur. Hringur
er kvæntur Elsu (Nanna Kristín
Magnúsdóttir) og saman eiga
þau dóttur og hafa nýlega fundið
draumaíbúðina. En brestir koma
í sambandið þegar í ljós kemur
að Hringur er stórskuldugur og
rekstur kvikmyndabúðarinnar er í
hættu. Hringur og Elsa neyðast til að
endurskoða líf sitt og samband og
slíta á endanum samvistum.
Hér er á ferðinni mikill óður til
kvikmyndalistarinnar og myndin
er full af beinum og óbeinum kvik
myndavísunum og þá helst í Woody
Allen og myndir frönsku nýbylgj
unnar (búð Hrings heitir Ameríska
nóttin, eftir mynd Francois Truff
aut). Myndin er svolítið eins og
dæmigerð Woody Allen ræma, eins
og Manhattan með dassi af Annie
Hall og svo smá slettu af frönsku
nýbylgjunni. Sjónrænn stíll myndar
innar er þó tiltölulega hefðbundinn.
Það má greina vott af tilgerð
hérna en hún skrifast þó að mestu
á að aðalhetjan er svolítið til
gerðarlegur náungi, sem lærir þó
í myndinni að vera aðeins minna
tilgerðarlegur. Reykjavík er smá
tíma að komast í gang og hún er
svolítið stirð í upphafi. En smám
saman nær hún manni og má segja
að þetta sé ein af þessum myndum
sem verða betri er líður á. Fyrst er
hún bara ágæt en um miðbikið nær
hún mjög góðu flugi og verður bráð
skemmtileg.
Ásgrímur sýnir með þessari mynd
að hann hefur ágætis hæfileika bak
við myndavélina og er fínasti penni,
en hann hafði einnig vit á því að
fylla myndina af góðum leikurum
og fékk auk þess gamlan vin sinn
úr kvikmyndanáminu, Spánverja
að nafni Nestor Calvo, til að skjóta

Hér er á ferðinni
mikill óður til
kvikmyndalistarinnar og
myndin er full af beinum og
óbeinum kvikmyndavísunum.
myndina. Myndin var gerð fyrir
lítinn pening en maður finnur lítið
fyrir því þar sem tæknivinnsla er
yfirhöfuð ágætlega vönduð.
Leikararnir standa sig flestir
mjög vel. Atli Rafn Sigurðarson
hefur löngu sannað að hann er
toppleikari og hér heldur hann því
áfram. Honum tekst að skapa mjög
sannfærandi og þrívíðan karakter
og maður kaupir hann alveg sem
þennan sjálfumglaða og bitra kvik
myndalúða (fyrir utan húðflúrin
hans Atla sem eru ekki alveg í takti
við persónuna). Einnig má minnast
á hina ungu Grímu Kristjánsdóttur
sem hefur lítið sést á hvíta tjaldinu
hingað til en þarna er greinilega á

ferðinni mjög efnileg og skemmtileg
leikkona.
Reykjavík er í heildina skemmtileg
og ljúfsár mynd þótt hún nái ekki
alveg sömu hæðum og áhrifavald
arnir, enda var svo sem ekki að búast
við því að hérna væri á ferðinni önnur
Manhattan. Myndin er bæði smá
tíma að komast í gang og sömuleiðis
hefði endirinn getað verið sterkari.
Lokakaflinn er alls ekki slæmur en
það hefði kannski mátt hnýta hlut
ina saman á knappari máta, manni
finnst á einum tímapunkti eins og
myndin sé búin en svo heldur hún

áfram lengur og segir kannski aðeins
meira en hún þurfti að gera.
Annað sem má aðeins hnýta í er
að þótt myndinni takist að sýna
fegurð Reykjavíkur og sé hin fínasta
Reykjavíkurmynd þá hefði e.t.v. mátt
nýta borgina enn betur. En þetta
skrifast þó líklega á lágan kostnað
við myndina. Atli Sigurjónsson
Niðurstaða: Myndin er svolítið stirð
í byrjun og endirinn hefði getað verið
sterkari en annars er hér á ferðinni bráðskemmtileg og ljúfsár dramedía og hinn
ágætasti óður til kvikmyndasögunnar.

HEIM

Nanna Kristín og Atli Rafn í hlutverkum Elsu og Hrings.

ILISMATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir
á aðeins örfáum mínútum. Ljúffengir, hollir og fjölbreyttir réttir fyrir alla fjölskylduna.
Ding og maturinn er tilbúinn.

VERT

Kvikmyndir
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| 20:05
LANDNEMARNIR

Kristján Már heimsækir heimaslóðir Geirmundar Heljarskinns
í Noregi og landnám hans á Skarðsströnd með Bergsveini
Birgissyni rithöfundi. Hann færir fyrir því rök að Geirmundur
hafi verið umsvifamikill þrælahaldari og átt stórt kvennabúr
við Breiðafjörð.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:15
GRAND DESIGNS – LIVING

Frábærir þættir þar sem
kynnirinn Kevin McCloud fer
yfir fimmtán ára stórkostlegar
endurbætur á heimilum sem
standa upp úr þáttum síðustu
ára.

| 20:40
SUITS

Það gengur á ýmsu hjá
svalasta lögfræðiteymi New
York borgar og þeir Mike Ross
og Harvey Specter fara ekki
alltaf eftir lagabókstafnum.

UR

T
LOKAÞÁT

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 The Middle
07.45 Two and a Half Men
08.05 2 Broke Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 A to Z
10.40 The Big Bang Theory
11.10 Project Runway
11.50 Á fullu gazi
12.10 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.40 American Idol
14.25 Pretty Little Liars
15.05 ET Weekend
15.50 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.10 Ærlslagangur Kalla kanínu
og félaga
16.35 Simpson-fjölskyldan
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.15 Grand Designs - Living Frábærir þættir þar sem kynnirinn
Kevin McCloud fer yfir fimmtán
ára stórkostlegar endurbætur á
heimilum.
20.05 Landnemarnir
20.45 Suits
21.30 Vinyl
22.30 Vice 4
23.00 Major Crimes
23.40 100 Code Þegar ungar konur
finnast myrtar á hrottalegan hátt
er rannsóknarlögreglumaðurinn
Tommy Conley fenginn að láni frá
New York til að aðstoða lögregluna í
Stokkhólmi.
00.25 Transparent
00.55 Mad Dogs
01.40 Vehicle 19
03.05 A Haunted House 2
04.30 The Middle
04.50 Grand Designs - Living
05.40 Fréttir og Ísland í dag

17.10 The Amazing Race. All Stars
17.55 Drop Dead Diva
18.40 One Born Every Minute
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 The Originals
23.10 Pretty Little Liars
23.55 Who Do You Think You Are
00.35 Hell’s Kitchen USA
01.20 My Dream Home
02.05 The Mysteries of Laura
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.35 Think Like a Man
13.35 Semi-Pro
15.05 Mom’s Night Out
16.45 Think Like a Man
18.45 Semi-Pro Will Ferrell og
Woody Harrelson eru drepfyndnir
í þessari hressilegu gamanmynd
um sjálfskipuðu goðsögnina Jackie
Moon, eiganda, þjálfara og aðalleikmann ömurlegasta körfubolta
liðs sem sögur fara af.
20.20 Mom’s Night Out Skemmtileg gamanmynd frá árinu 2014 um
Allyson og vinkonur hennar sem
þrá ekkert heitar en að eiga kvöldstund saman, borða góðan mat,
spjalla og skemmta sér án barna og
eiginmanna. Til þess að draumur
þeirra verði að veruleika verða þær
sð fá eiginmenn sína til að gæta
barna og heimilis í nokkrar klukkustundir, hvað getur mögulega farið
úrskeiðis? Með aðalhlutverk fara
Sarah Drew, Sean Astin og Patricia
Heaton.
22.00 Longest Week
23.30 Fatal Instinct
01.05 Closed Circuit
02.45 Longest Week

sport
08.00 Stoke og Southamptoon
09.40 Inter Milan og Bologna
11.20 Útsending frá leik í 8 liða
úrslitum ensku bikarkeppninnar.
13.00 Norwich og Manchester City
14.40 Darmstadt og Augsburg
16.20 Barcelona og Getafe
18.00 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.25 Football League Show
18.50 Spænsku mörkin
19.20 Ensku bikarmörkin
19.50 Leicester og Newcastle B EINT
22.00 Messan
23.15 Everton og Chelsea
00.55 Formúla E

| 21:25
VINYL

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

| 22:20
VICE

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

krakkaStöðin
07.00 Lína langsokkur
07.23 Latibær
07.48 Hvellur keppnisbíll
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.25 Brunabílarnir
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Dóra könnuður
09.24 Mörgæsirnar
09.45 Tom and Jerry
09.50 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur
10.55 UKI
11.00 Lína Langsokkur
11.23 Latibær
11.48 Hvellur keppnisbíll
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.24 Brunabílarnir
12.48 Ævintýraferðin
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar
13.45 Gulla og grænjaxlarnir
13.55 Tom and Jerry
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur
14.55 UKI
15.00 Lína Langsokkur
15.23 Latibær
15.48 Hvellur keppnisbíll
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.24 Brunabílarnir
16.48 Ævintýraferðin
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar
17.45 Gulla og grænjaxlarnir
17.55 Tom and Jerry
18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur
18.55 UKI
19.00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið

sport 2
13.30 Manchester United og West
Ham United í 8 liða úrslitum ensku
bikarkeppninnar.
15.10 Grindavík og Stjarnan í
Domino’s-deild kvenna.
16.40 Las Palmas og Real Madrid
18.20 Arsenal og WBA
20.00 Bournem. og Swansea City
21.40 Formúla E - Beijing
23.05 Memphis Grizzlies og New
Orleans Pelicans í NBA.

| 22:00
LONGEST WEEK

Bráðskemmtileg mynd um
auðnuleysingja á fertugsaldri
sem hefur verið á framfæri
foreldra sinna en málin
vandast þegar foreldrar hans
ákveða að skilja.

| 20:15

golfStöðin

HELL’S KITCHEN

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

08.25 Solheim Cup 2015
10.55 HSBC Women’s Open
14.05 Inside The PGA Tour
14.30 Valspar Championship
19.30 PGA Tour - Highlights
20.25 Valspar Championship

Dóra könnuður kl. 09.00,
13.00 og 17.00

gullStöðin
18.35 Raising Hope
19.00 Friends
19.20 Sjálfstætt fólk
20.00 Heimsréttir Rikku
20.30 Sisters
21.20 The 100
22.05 Dallas
22.50 Nikita
23.35 Sjálfstætt fólk
00.15 Heimsréttir Rikku
00.45 Sisters
01.30 The 100
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
16.40 Popp- og rokksaga Íslands
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hvolpasveitin
18.18 Sebbi
18.30 Hrúturinn Hreinn
18.38 Skúli Skelfir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Atlantshaf - ólgandi úthaf
21.10 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Rokk í Reykjavík
23.40 Hálfbróðirinn
00.25 Kastljós
00.55 Fréttir
01.10 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
12.50 Dr. Phil
13.30 The Office
13.55 Scorpion
14.40 Red Band Society
15.25 Younger
15.50 Jane the Virgin
16.35 The Tonight Show
17.15 The Late Late Show with
James Corden
17.55 Dr. Phil.
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 The McCarthys
20.10 Difficult People
20.35 Baskets
21.00 Rookie Blue
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 The Good Wife
01.20 Elementary
02.05 Rookie Blue
02.50 CSI. Cyber
03.35 The Late Late Show with
James Corden
04.15 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

Lífið
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Umbreyttu
skartgripaverslun
í tregafullt
suður-amerískt
flamenco-fleti
4

Helga Friðriksdóttir og Orri Finnsson,
eigendur skartgripahönnunarfyrirtækisins
Orrifinn, stigu verulega út fyrir rammann
í tilefni HönnunarMars.

V
ÍSLENSKA SIA.IS ICE 66193 10/13

ið höfum eiginlega alltaf nýtt HönnunarMars
í að búa til eitthvað
annað en skartgrip,
við nýtum tækifærið
og vinnum stærra verk, stígum
út fyrir þægindarammann,“ segir
Helga Friðriksdóttir, annar eigandi
skartgripamerkisins Orrifinn sem
brá sér í sparigallann í tilefni HönnunarMars.
Eins og á fyrri HönnunarMarssýningum sínum ákváðu Helga
og Orri að bjóða gestum að njóta
gjörnings á opnuninni. Að þessu

sinni fengu þau tónlistarmennina
Ástrúnu Friðbjörnsdóttur og Ívar
Símonarson sem skipa sveitina
Fantasía Flamenca, til að framkvæma tónlistargjörning í anda
Dags hinna dauðu sem tíðkast að
halda hátíðlegan í Mexíkó. „Þau
fluttu flamenco-tónlist frá Argentínu, það er mikið hjarta í slíkri tónlist og flutningurinn þeirra mjög tilfinningaþrunginn. Ástrún var sett í
beinagrindargervi til að fullkomna
stemninguna.“
Helga og Orri Finnbogason, hinn
helmingur Orrifinn, fylltust inn-

Gjörningurinn tókst vel og má með sanni segja að gestirnir hafi ekki látið lægðina halda sér frá listinni. Fréttablaðið/anton Brink

blæstri á ferðalagi sínu um Mexíkó
og Perú síðasta sumar. „Við erum
enn að vinna með og fara í gegnum
þá ferð í huganum. Við heimsóttum mikið af mögnuðum stöðum,
skoðuðum hof og rústir frá tímum
Inkanna í Perú og Maya og Asteka í
Mexíkó. Hefðir, fórnir og helgisiðir
hafa þannig verið okkur hugleikin

Golfsettið ferðast frítt!

Aðild að Icelandair Golfers er innifalin fyrir korthafa
Premium Icelandair American Express®
+ Skráðu þig í Icelandair Golfers á www.icelandairgolfers.is

Uppröðunin á
þessum líkamsleifum er svo fríkuð og
svo áhugavert að skipuleggja fjöldagrafir á
þennan hátt.

síðan,“ útskýrir Helga og heldur
áfram:
„Það er svo margt brútal sem
Astekarnir og Mayarnir gerðu,
mannslífið var metið allt öðruvísi en við þekkjum. Þú sem einstaklingur varst í raun bara lítill
partur af stærra samhengi og að
gefa líf sitt í fórnarathöfn var heið-

MÁNUDAGUR

1 4 . mar s 2 0 1 6
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Spínat- og ostafyllt cannelloni
500 g kotasæla
200 g spínat
1 msk. ólífuolía
3 msk. basilíka, smátt söxuð
2 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
3 – 4 msk. rifinn parmesanostur
Rifinn mozzarellaostur
Tómatapassata frá Sollu, ca. hálf
krukka
¾ dós af söxuðum tómötum frá
Heinz, með hvítlauk, oreganó og
basilíku.
2 tsk. tómatpúrra
Salt og nýmalaður pipar

Hitið olíu á pönnu við vægan hita.
Saxið hvítlaukinn smátt og mýkið
hann á pönnunni.
Bætið spínatinu saman við, leyfið
að malla á pönnunni í tvær mínútur. Kryddið til með salt og pipar.
Setjið kotasælu í skál og bætið spínati (þerrið spínatið vel áður), basilíku og rifnum parmesanosti út í.
Sjóðið lasagne-plöturnar eða pasta
rörin samkvæmt leiðbeiningum á

pakkanum, aðskiljið plötur eða
rör og setjið til hliðar undir
rakan klút.
Setjið 2-3 msk. af fyllingu á
hverja plötu.
Rúllið hverri plötu varlega upp, þekið botninn á
eldföstu móti með sósunni
og raðið rúllunum í eldfasta
mótið. Setjið inn í ofn við
180°C í 25- 30 mínútur eða þar til
osturinn er orðinn gylltur og fínn.
Uppskrift frá Evu Laufeyju Kjaran.

KOLVETNA
SKERT

Glært
lok

Rauður
borði

Orri og Helga voru afar sátt við
útkomuna.

gudrun@frettabladid.is

KOLVETNASKERT
Þú þekkir það á rauðu röndinni og glæra lokinu

Þitt er valið

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A - 1 6 - 0 2 2 8

ur. Bein og líkamspartar hafa þannig verið ofarlega á baugi hjá okkur,“
segir hún og hlær. Helga segir upplifunina að heimsækja katakombu
eða neðanjarðargrafhvelfingu í
Perú hafa verið magnaða. „Þetta eru
svona neðanjarðargrafhvelfingar
þar sem mannabeinum er safnað
saman í eins konar fjöldagröf.
Beinin eru flokkuð eftir tegund
þannig að öllum hauskúpunum er
raðað saman, lærleggjunum saman
o.s.frv. og síðan er þeim raðað upp í
form, til dæmis hringi. Uppröðunin
á þessum líkamsleifum er svo fríkuð og svo áhugavert að skipuleggja
fjöldagrafir á þennan hátt, að búa
til hálfgert verk úr mannabeinum,
það er eiginlega súrrealískt að
hugsa um að þetta hafi verið lifandi
fólk eins og ég og þú,“ bendir hún á.
Helga segir þau Orra sannarlega
njóta þess að hræra upp í því listformi sem þau einskorða sig við
dags daglega. Gullsmiðsaugað er þó
líklega sjaldan í pásu lengi í einu,
því Helga segir verkið sem þau
sýndu á HönnunarMars mögulega
geta gefið tóninn fyrir komandi
skartgripalínu hönnunarteymisins.
„Þetta er líklega að einhverju leyti
það sem koma skal í línunni sem
kemur út með haustinu. Við erum
enn að vinna úr öllum þessum hugmyndum,“ segir hún að lokum.

ms.is/thittervalid
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Fyrir þínar
bestu stundir
Páskar 2016

Val um svart
eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á botni.
Aukahlutur á mynd:
Helsinki höfuðgafl.

Heilsu- og
hægindalag í yfirdýnu

NATURE’S
COMFORT

heilsurúm með
classic botni og löppum
Stærð cm. M/ Classic
botni

Tilboðsverð

25%
AFSLÁTTUR

Nature’s Comfort:

80x200

86.900

65.175

90x200

92.900

69.675

100x200

99.900

74.925

120x200

119.900

89.925

140x200

138.900

104.175

• Sterkur botn

160x200

149.900

112.425

• 320 gormar pr fm2

180x200

164.900

123.675

• Steyptar kantstyrkingar

• Svæðaskipt pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur

Karitas María vonast til að ná að blanda saman hreyfingu og hollri næringu með þessari nýju viðbót við flóru hollustustaða í
miðborginni. Fréttablaðið/Ernir

Breytti fatabúð

í heilsuveitingastað

á mettíma

PÁSKATILBOÐ
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.
Þú finnur nýja
Páskabæklinginn
okkar á
www.dorma.is

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

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

Karitas María Lárusdóttir ætlar að kenna fólki að borða hollt og senda
það út að hlaupa með tilkomu nýs heilsuveitingastaðar sem hún hefur
opnað á Laugaveginum. „Við viljum láta heilsuna mætast hér.“
„Já, þetta gerðist svolítið hratt, við
vorum alltaf að bíða eftir húsnæði
og fengum það svo allt í einu um
miðjan janúar svo við höfum verið á
kafi í þessu og lagt dag við nótt með
vinnumönnunum. Við breyttum
þannig fatabúð í veitingastað á
rúmum einum og hálfum mánuði,“
segir hin tuttugu og fimm ára Karitas María Lárusdóttir sem á föstudag
opnaði dyrnar að frumraun sinni í
veitingageiranum, heilsustaðnum
Nat við Laugaveg þar sem áður var
herrafataverslunin Calvi. Hún er
svo sem öllum hnútum kunnug í
veitingabransanum en faðir hennar,
Lárus Guðmundsson, á Ítalska staðinn Rossopomodoro á Laugavegi.
„Ég er eiginlega alin upp í þessu, öll
fjölskylda mín er í þessum bransa.
Sjálf hef ég verið með hugmyndina
í hausnum í mörg ár, hef ferðast
mikið og fengið þaðan innblástur.
Mig langar að kenna fólki að borða
hollt og sýna hvað maturinn getur
verið hollur. Þannig má taka heilsuna alla leið,“ segir hún og heldur
áfram; „Sjálf held ég að það sé vakning hérna heima fyrir hversu mikilvægt er að borða hollt og hvað það
er raunverulega gott að borða rétt.
Það skiptir máli.“ Hún lætur kné
fylgja kviði og tekur heilsustefnuna
ef til vill skrefinu lengra en aðrir
veitingastaðir sem kenna sig við
heilbrigt líferni. „Við erum komin
í samstarf við Nike og munum í

Karitas María og Enzo Rinaldi munu standa vaktina á Nat. Fréttablaðið/Ernir

sumar gera Nat að upphafspunkti
hlaupahópa. Þannig viljum við láta
alla heilsuna mætast einmitt hér.“
Mun Karitas hafa opið frá klukkan átta á morgnana og leggja sig
fram um að bjóða upp á meinhollan
bröns svo eitthvað sé nefnt. „Þarna
verða próteinpönnukökur, hafragrautur og ýmislegt,“ bendir hún á
og undirstrikar að nafn staðarins
Nat, endurspegli stefnu staðarins
sem sé „allt náttúrulegt og laust við
aukaefni“ sem henni þykir sjálfri
skipta miklu máli.
„Ég er sjálf mikið í íþróttum og hef
verið frá unga aldri. Kenni í World

Class og er rosalega mikið í heilsubransanum. Enzo og pabba langaði
bara að opna einhvern veitingastað,
mig langaði að láta hann snúast um
heilsu,“ segir hún og skellir upp úr.
Að þessari nýju viðbót við sívaxandi heilsuveitingastaðabransa
standa auk Karitasar faðir hennar
og kokkurinn Enzo Rinaldi, sem
jafnframt tekur sér stöðu yfirkokks.
„Enzo hefur verið lengi í þessu Hann
hefur verið lengi í þessum bransa.
Hann sér um eldamennskuna en ég
fæ að sjá um smoothi-ana og vera
framkvæmdastjórinn,“ segir hún og
brosir. 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,
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Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Berglindar
Pétursdóttur

Kjósið mig

A

llir eru að bjóða sig fram til
forseta nema ég, en ég er
reyndar of ung til að bjóða
mig fram. Af hverju þarf maður
að vera svona gamall til að fara í
framboð? Væri ekki frískandi að
fá eina 26 ára með háskólapróf í
dansi í forsetaembættið? Ég gæti
haldið ógleymanlegar veislur á
Bessastöðum. Ég keypti nýlega
skrautborða sem á stendur ’Party
with my Bitches‘ í partíbúð og hef
notað hann óspart í hinum ýmsu
teitum. Hann myndi sannarlega
koma sér vel þegar ég væri búin að
negla fálkaorður og bókmenntaverðlaun í broddborgara héðan
og þaðan. Þá gæti ég sko hrist
tappann úr einni Bollinger og sýnt
ráðamönnum og -konum erlendra
þjóða að forseti Íslands er ógeðslega hress og kátur.
Þetta er náttúrulega bara bull.
Ég ætla ekki að bjóða mig fram fyrr
en í fyrsta lagi um sextugt. Kona
verður að enda ferilinn á forsetaembættinu. Hvað ætti ég til dæmis
að fara að gera eftir fyrsta kjörtímabilið þegar allir væru búnir að
átta sig á að ég kann ekkert að vera
forseti og einhver heilsteyptur,
vel menntaður einstaklingur tæki
minn stað? Færi ég aftur í auglýsingabransann? Væri það ekki
óþægilegt fyrir vinnufélaga mína
að vita til þess að ég væri búin
að fara á fundi með Trump Bandaríkjaforseta og sæti núna á fundi
með þeim í Skeifunni? Eða væri
þeim alveg sama? Ég þyrfti að
spyrja þau.
Ég ætla að láta þetta eiga sig í
bili, njóta þess að fylgjast með
kosningabaráttu hinna og fullnýta
kosningarétt minn. Ég er löngu
búin að ákveða hvern ég ætla að
kjósa. Einu sinni fór ég nefnilega í
Góða hirðinn og sá Sturlu Jónsson,
vörubílstjóra og forsetaframbjóðanda. Hann var að kaupa sér
möppu. Ég vil forseta sem kaupir
möppur í Góða hirðinum.

3AFSL0ÁT%
TUR!

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Drottning
vikunnar
ROYAL AVIANA
(Queen Size 153x203 cm)
ARGH!!! 140316 #3

Verð áður 164.400 kr.

Við göngum hreint til verks
og í áratugi höfum við lagt
áherslu á hreina framleiðslutækni. 90% af okkar pappír
kemur úr nytjaskógum.

VERÐ NÚ 115.080 kr.

ALLAR AÐRAR DROTTNINGAR
Í QUEEN SIZE (153X203 cm)
MEÐ 20% AFSLÆTTI
Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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