
Hvað nú Sigmundur?
Forsætisráðherra Íslands er miðpunktur í stærsta gagnalekamáli 

sögunnar vegna tengsla við aflandsfélagið Wintris.  ➛4-6
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59,9% íbúa á höfuðborgarsvæðinu lesa 
Fréttablaðið daglega, 12–80 ára. 
Prentmiðlakönnun Gallup, okt.–des. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
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Allt sem þú þarft ...

skoðun Brynhildur Pétursdóttir skrifar um skaðleg efni í neysluvörum. 10

sport Ármenningarnir Irina Sazonova og Jón Sigurður Gunnarsson unnu 
bæði þrjú gull á Íslandsmeistaramóti í áhaldafimleikum um helgina. 12

tÍMaMót Gísli Víkingsson hvalafræðingur hefur starfað við hvalarann-
sóknir í 30 ár. Segir allar hvalategundir skemmtilegar á sinn hátt. 14

lÍfið Sara Guðný Jónsdóttir hannar nærföt fyrir konur á blæðingum. 20

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

Fréttablaðið í dag

fréttir Sex íslenskir stjórnmálamenn tengjast aflandsfélögum. 
Boðað hefur verið til mótmæla við fyrsta þingfund eftir páska. 4-6

Fréttablaðið/Ernir



Þjáist þú af mígreni?

Sölustaðir: Lyfja, Apótekið og Heilsuhúsið

TVEGGJA
MÁNAÐA

SKAMMTUR

Veður

 Á morgun er útlit fyrir fallegt vor-
veður með hægri austlægri átt og 
góðar líkur á að sjáist til sólar þó að 
hærri ský verði á sveimi, en síðdegis 
bætir heldur í vind sunnanlands með 
stöku skúr. Hiti 0 til 8 stig, svalast 
norðaustanlands.
 sjá síðu 16

Tilfinningaþrungin Talent-úrslit 

Jóhanna Ruth bar sigur úr býtum í Ísland Got Talent í kvöld. Hún fær að launum Íslandsfrægð og tíu milljónir króna. Hin hæfileikaríka Jóhanna, 
sem er 14 ára gömul, grét af gleði þegar úrslitin voru ljós. Í öðru sæti voru tónlistarmennirnir Símon og Halla. Fréttablaðið/Daníel Þór

Viðskipti   Samkaup festi um 
mánaðamótin kaup á Sunnubúð, 
hverfisbúðinni í Hlíðunum. Þetta 
staðfestir Eysteinn Sigurðsson, 
eigandi verslunarinnar. „Þetta er 
bara orðinn svo erfiður bisness. 
Þegar Bónus opnar orðið á hverju 
horni þá hefur litli kaupmaðurinn 
ekki roð við þessum körlum,“ segir 
Eysteinn.

Búðin verður að sögn Eysteins 
starfrækt áfram í óbreyttri mynd 
og með sama nafni. „Hún verður 
hugsuð til að þjóna hverfinu og það 
verður óbreyttur opnunartími og 
óbreytt starfsfólk, nema ég hætti. 
Svo verður sett upp nýtt kassakerfi 
og þeir  ætla að gera umbætur á 
versluninni sem eru löngu orðnar 
tímabærar, svo hún mæti kröfum 
nútímans varðandi útlit og annað. 
Þetta kostar allt peninga og það er 
ekki fyrir karl eins og mig að gera 
þetta.“

Sunnubúð á sér langa sögu, 
Eysteinn hefur rekið Sunnubúð í 
sjö ár en verslunin verður sextíu 
og fimm ára þann 1. maí næstkom-
andi. Eysteinn seldi Samkaupum 
Krambúðina fyrir nokkrum árum 
og segist treysta forsvarsmönnum 
Samkaupa vel fyrir Sunnubúðinni.

„Þeir gerðu vel með Krambúðina, 
þessar verslanir eru með mikið sjálf-
stæði innan Samkaupa og ég ákvað 
bara að treysta þeim fyrir þessu. Ég 
verð þarna viðloðandi eitthvað 
áfram til þess að tryggja það að 
allt gangi vel fyrir sig og kúnninn 
verði ánægður áfram, svo að mínir 
viðskiptavinir verði ekki fyrir ein-

hverjum áföllum.  Það er það sem 
skiptir öllu máli, bæði fyrir mig og 
fyrir þá, og raunar fyrir alla aðila.

Eysteinn er hins vegar ekki sestur 
í helgan stein. „Ég hef ekki farið 
í sumarfrí í sjö ár og ætla að byrja 
á því, svo fer maður  á stúfana og 
finnur sér eitthvað að gera,“ segir 
Eysteinn. saeunn@frettabladid.is

Samkaup festa kaup á 
Sunnubúð í Hlíðunum
Sunnubúð verður starfrækt í óbreyttri mynd eftir að Samkaup eignast hana. 
Fyrrverandi eigandi verslunarinnar segir erfitt að keppa við stórmarkaði.

eysteinn Sigurðsson hefur rekið Sunnubúð í sjö ár, en verslunin verður 65 ára í vor. 
Fréttablaðið/Valli

1951
Árið sem Sunnubúð var 
stofnuð þann 1. maí

félagsmál „Það er ljóst að rekstrarfé 
stofnunarinnar er ekki nægjanlegt 
þegar óska þarf eftir styrk frá Gjafa- 
og minningarsjóði til kaupa sem 
þessara,“ segir stjórn Gjafa- og minn-
ingasjóðs Skjólgarðs í Hornafirði um 
umsókn frá hjúkrunar- og sjúkradeild 
Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands 
vegna kaupa á sjö rúmdýnum.

„Stjórnin lýsir yfir áhyggjum sínum 
að sú staða sé uppi að stofnunin sé 
þannig stödd fjárhagslega að ekki sé til 
fjármagn til endurnýjunar á nauðsyn-
legum húsbúnaði. Markmið Gjafa- og 
minningasjóðs eru að bæta aðbúnað 
stofnunarinnar umfram grunnþarfir,“ 
áréttar stjórnin sem samþykkti þó 
að veita 380 þúsund króna styrk til að 
kaupa dýnurnar. - gar

Borga dýnur 
fyrir sjúkradeild

Ferðamenn á leið í Jökulsárlón er hluti 
skýringarinnar hvað Mýrdalssand 
varðar. Fréttablaðið/VilhelM

samgöngur Umferðin í mars á þjóð-
vegi 1 jókst um ríflega tuttugu prósent 
frá sama mánuði í fyrra. Aldrei hefur 
mælst jafn mikil aukning milli mán-
aða á hringveginum, mismunandi 
tímasetning páska skýrir þetta ekki að 
öllu leyti og er talið líklegt að umferð 
erlendra ferðamanna skýri aukning-
una að miklu leyti.

Umferðin um Mýrdalssand jókst 
um 83 prósent og hefur verið að aukast 
gríðarmikið undanfarin ár, til dæmis 
jókst umferðin um sandinn um 77 
prósent milli aprílmánaða 2013 og 
2014.

Frá þessu segir á vef Vegagerðar-
innar.

Umferðin eykst gríðarlega á öllum 
landsvæðum en mest um Austurland 
eða um tæp 54 prósent og næst mest 
um Suðurland eða um tæp 33 prósent. 
Minnst eykst umferðin við og um höf-
uðborgarsvæðið en þar mælist samt 
tæplega þrettán prósent aukning. - shá

Stóraukin 
umferð um 
þjóðveg 1

83%
 aukning varð á umferð um 
Mýrdalssand.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050    Tilboðsbílarnir fara

beint á Facebook!

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17  
og laugardaga 12-16.

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

NOTAÐIR BÍLAR 
 TIL SÖLU Gerðu góð kaup á notuðum bíl  

Mikið úrval gott verð

Skoðaðu úrvalið á
   notadir.brimborg.is

VERÐ: 990.000 kr.
Honda Jazz LS YI331
Skráður maí 2007, 1,3i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 134.000 km. 

TILBOÐ 2.290.000 kr.
Ford Focus Trend Edition YXJ59
Skráður apríl 2014, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 70.000 km. Í ábyrgð
Verð: 2.590.000 kr.

TILBOÐ 3.390.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD FAJ42
Skráður apríl 2013, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. 
Verð: 3.690.000 kr.

VERÐ 1.490.000 kr. 
Ford Focus Trend Collection JKN67
Skráður ágúst 2010, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 111.000 km. 

VERÐ: 1.090.000 kr. 
Ford Fusion Trend NNP06
Skráður apríl 2008, 1,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 83.000 km. 

VERÐ 1.490.000 kr.
Hyundai i30 Comfort AFS33
Skráður mars 2011, 1,6TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 154.000 km. 

VERÐ 690.000 kr.
Volkswagen Golf TL249
Skráður janúar 2006, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 177.000 km. 

TILBOÐ 3.890.000 kr. 
Ford Mondeo Titanium YOX82
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 121.000 km. 
Ásett verð: 4.290.000 kr.

TILBOÐ 3.490.000 kr.
Suzuki Grand Vitara ZRJ19
Skráður febrúar 2013, 2,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. 
Verð: 3.950.000 kr.

TILBOÐ: 3.890.000 kr.
Ford Mondeo Titanium FNU14
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 65.000 km. Í ábyrgð
Verð: 4.190.000 kr.

TILBOÐ 2.590.000 kr. 
Renault Clio Sport Tourer Expression PKM46
Skráður júní 2015, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 29.800 km. Í ábyrgð
Verð: 2.790.000 kr.

TILBOÐ: 4.190.000 kr.
Audi A4 KXP63
Skráður júní 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 39.000 km.
Verð: 4.880.000 kr.

Notaðirbílar_bilar_5x38_20160201_END.indd   1 1.4.2016   13:06:12



Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be
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Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is 

HEYRNARSTÖ‹IN

Stjórnmál Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson forsætisráðherra seldi 
helmingshlut sinn í aflandsfélaginu 
Wintris á gamlársdag 2009, daginn 
áður en ný lög um aflandsfélög tóku 
gildi. Þetta kom fram í Panamaskjöl-
unum sem fjallað var um í Kastljósinu 
í gær. Sigmundur gat félagsins ekki í 
hagsmunaskrá þingmanna sem tók 
gildi í mars 2009.

Upplýsingarnar um Sigmund eru 
hluti af einum  stærsta gagnaleka 
sögunnar, Panamaskjölunum svo-
kölluðu, um aflandsfélög í skatta-
skjólum víðsvegar um heiminn og 
birt voru í gærkvöldi og var sérstök 
umfjöllun um íslenska stjórnmála-
menn sem þeim tengjast í Kastljósinu 

í gær. Í þættinum kom meðal annars 
fram að sex fyrrverandi og núverandi 
íslenskir stjórnmálamenn séu tengdir 
aflandsfélögum. Auk Sigmundar eru 
það  Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra, Ólöf Nordal innanríkisráð-
herra, Júlíus Vífill Ingvarsson, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Þorbjörg 
Helga Vigfúsdóttir, fyrrverandi 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og 
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. 
Samtals tengjast sex hundruð Íslend-
ingar átta hundruð aflandsfélögum.

Fjölmiðlar um allan heim fjölluðu 
um Panamaskjölin svokölluðu í gær, 
um er að ræða 11 milljón skjöl um 
214 þúsund aflandsfyrirtæki í tvö 

Ísland miðpunktur í skattaskjólsleka 
Sex núverandi og fyrrverandi íslenskir stjórnmálamenn tengjast aflandsfélögum í skattaskjóli samkvæmt Panamaskjölunum sem birt 
voru í gærkvöldi. Fjölmiðlar úti um allan heim hafa sýnt Íslandi sérstaka athygli þar sem forsætisráðherra tengist aflandsfélagi.

Upplýsingar um 600 Íslendinga birtar á næstunni
Um átta hundruð félög tengd 
sex hundruð Íslendingum eru í 
Panamaskjölunum.

Jóhannes Kr. Kristjánsson 
segir að frekari umfjöllun 
um félög tengd Íslend-
ingum verði á næstu 
vikum og mánuðum.

„Ég er sáttur við 
þessa vinnu, þetta er 
búið að vera samstarfs-
verkefni margra miðla úti í 
heimi og ég er mjög sáttur með 
það. Það skiptir mig mestu málið 
að fréttin er farin út og þetta 
samstarf hafi gengið svona vel. 
Það er fullt af fréttum í undirbún-

ingi sem tengjast þessum leka og 
tengjast Íslandi. Við munum kafa 
dýpra ofan í þessi félög," segir 

Jóhannes. Hann segir að 
búið sé að fjalla um alla 

íslensku stjórnmála-
mennina sem tengjast 
aflandsfélögum. 

„Þða er óljóst hvar 
umfjöllunin verður. Við 

birtum allar fréttir okkar á 
rme.is en svo er óljóst hvernig 

birtingin verður á þessum fréttum 
í framhaldinu," segir Jóhannes. 
Hann segir að hann hafi vitað 
frá byrjun að Íslendingar yrðu 
áberandi í umfjölluninni. 

Ýmsir núverandi og fyrrverandi 
þjóðhöfðingjar eiga eða eru ná-
tengdir fólki sem á aflands félög. 
Þetta kemur fram í Panamaskjöl-
unum svokölluðu. Flestir þeirra 
eru frá Mið-Austurlöndum, þó 
ekki allir.

Þau félög sem erlendir fjöl-
miðlar, á borð við Guardian, BBC 
og Washington Post, fjalla einna 
mest um eru aflandsfélög Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
forsætisráðherra, og Sergei 
Rolgudin. Rolgudin er æskuvinur 
Vladimírs Pútíns Rússlandsfor-
seta og guðfaðir dóttur hans.

Í umfjöllun BBC um mál Pút-
íns kemur fram að Rússlands-
banki hafi stýrt að minnsta kosti 
tveggja milljarða Bandaríkjadala 
peningaþvætti fyrir nána vini 
forsetans. Á meðal þeirra er 
Sergei Rolgudin.  - þea

Mörg félög tengd  
forsætisráðherrum  
og forsetum

Þrír ráðherrar og tveir núverandi og einn fyrrverandi borgarfulltrúi tengjast aflandsfélögum í skattaskjóli. 

hundruð löndum og skattaskjólum 
úti um allan heim.  Gögnin koma 
frá  Mossack Fonseca, lögfræðistofu 
í Panama sem sérhæfir sig í rekstri 
aflands félaga. Ísland var í aðalhlut-
verki á fjölmörgum miðlum, má 
nefna sjónvarpsstöðvarnar BBC, DR1, 
og dagblöðin The Guardian og Aften-
posten. Að sögn Jóhannesar Kr. Krist-
jánsson, eiganda Reykjavik Media, 
sem vann umfjöllunina í samstarfi við 
Kastljós, alþjóðasamtök rannsóknar-
blaðamanna og þýska blaðið Süd-
deutsche Zeitung, eru erlendir blaða-
menn nú þegar komnir til landsins. 
„Ég hef fundið fyrir miklum áhuga 
þeirra á Íslandi frá því að ég byrjaði 
að vinna í verkefninu og ég veit að 
það eru einhverjir erlendir miðlar á 
landinu í dag og verða næstu daga. 
Þeir eru meðal annars frá samstarfs-
miðlunum,“ segir Jóhannes.

Landsbankinn í Lúxemborg nýtti 
sér þjónustu Mossack Fonseca, mest 
íslenskra banka, en bankinn setti upp 
414 aflandsfélög.

Fram kom í umfjölluninni að 
aflands félög íslenskra stjórnmála-
manna væru einsdæmi í vestrænum 
ríkjum. „Við erum að ræða hluti hér 
sem hafa verið löngu afgreiddir í 
pólitískri menningu nágrannalanda 
okkar. Leiðtogar þjóðarinnar eiga 
ekki að koma sér í þá stöðu að vera 
með fé í skattaskjólum nema þá að 
almenningur viti af því,“ sagði Vil-
hjálmur Árnason siðfræðingur.

Sigmundur Davíð var miðpunktur 
umfjöllunar Kastljóss en hann er eini 
vestræni leiðtoginn sem tengist félög-

unum á listanum. Sigmundur Davíð 
átti þar til lok árs 2009 helmingshlut í 
félaginu Wintris Inc. sem er aflandsfé-
lag skráð á Tortóla. Hann fékk úthlut-
að prókúru fyrir Wintris þegar það var 
stofnað. Prókúran gerði honum kleift 
að skuldbinda félagið og meðhöndla 
eignir þess sem sínar eigin.

Sigmundur Davíð seldi Önnu 
Stellu, eiginkonu sinni, helmingshlut 
sinn á gamlársdag 2009, daginn áður 
en ný lög um aflandsfélög tóku gildi á 
Íslandi. Kaupverðið var einn dollari.

Í umfjölluninni kom fram að Sig-
mundur hefði sagt eignarhald sitt 
vera byggt á misskilningi og því hafi 
salan verið leiðrétting. Ekkert bendir 
til þess að prókúra Sigmundar hafi 
verið afturkölluð og ekkert bendir til 
mistaka í gögnum Mossack Fonseca. 
Í viðtali við sænskan blaðamann 
þann 11. mars síðastliðinn neitaði 
Sigmundur Davíð því að hafa tengst 
eða tengjast aflandsfélögum í skatta-
skjólum. Hann gekk síðan út úr við-
talinu.

Á morgun er boðaður þingfundur 
klukkan þrjú þar sem forsætisráð-
herra og fjármálaráðherra hafa boðað 
komu sína í óundirbúnar fyrirspurn-
ir. saeunn@frettabladid.is

414
aflandsfélög voru stofnuð af 
Landsbankanum í Lúxemborg
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SUZUKI SWIFT
GERIR LÍFIÐ OG SUMARIÐ SKEMMTILEGRA

Suzuki Swift er meðal vinsælastu bíla á Íslandi undanfarin ár enda
mjög sparneytinn og með einstaklega skemmtilega aksturseiginleka. 
Hann er fáanlegur beinskiptur, sjálfskiptur og einnig fjórhjóladrifinn 
beinskiptur. 

Meðal staðalbúnaðar eru vönduð hljómtæki með sex hátölurum, 
USB tengi, ESP stöðugleikakerfi, sjö öryggisloftpúðar, hiti í sætum 
og loftkæling.

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

VERÐ FRÁ

2.280.000.

 KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN !

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki Swift



 

…eru betri en aðrar

Fjölskyldudagar Fjölskyldudagar 
SumarferðaSumarferða

Almeria | Mallorca | Tenerife  | Albir | Benidorm | Kanarí

FÁÐU 10.000 KR. AFSLÁTT Á MANN
 MEÐ KÓÐANUM SUMAR2016  

 
Fjögurra manna �ölskylda sparar 40.000 þúsund 

krónur með því að bóka á Fjölskyldudögum. 
Kíktu á sumarferdir.is og bókaðu í sólina.

 

Flogið með Icelandair

Ferðakynning
Lúxus skemmtisiglingar

 

 

Fararstjórarnir Þóra Björk 
Valsteinsdóttir og Kristinn R. 
Ólafsson kynna siglingarnar í 
Skógarhlíð 12, þriðjudagskvöldið 
5. apríl kl. 20:00.

Gengið inn neðan við húsið, 
gegnt Hlíðarenda.

Miðjarðarhaf og Asía

Stjórnmál Stjórnarandstaðan 
hyggst leggja fram tillögu um van-
traust á ríkisstjórnina og þingrof á 
næstu dögum.

„Í alþjóðlegu samhengi kemur 
þetta skelfilega út fyrir íslenskt 
samfélag og forsætisráðherra segir 
Katrín Jakobsdóttir, formaður 
Vinstri-grænna.

Fjallað var um aflandsfélög tengd 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni for-
sætisráðherra og öðrum íslenskra 
stjórnmálamönnum í fjölmiðlum 
um allan heim í gær. Katrín segir að 
Sigmundur hefði átt að gera grein 
fyrir félaginu Wintris, þegar hann 
var kosinn á þing árið 2009 og með 
því hafi Sigmundur ákveðið að spila 
ekki eftir reglum samfélagsins með 
því að halda félaginu leyndu.

Helgi Hrafn Gunnarsson, þing-
maður Pírata segist ekki sjá aðra 
leið en að lýsa yfir vantrausti á 
stjórnina og rjúfa þing. „Ef ekki 
undir þessum kringumstæðum, 
hvenær í ósköpunum ætti þingið 
að lýsa yfir vantrausti,“ segir Helgi. 
Þá segir Helgi Hrafn skýringar Sig-
mundar á aðkomu sinni að félaginu 
Wintris ekki standast. Til að mynda 
segist Helgi Hrafn ekki skilja þá 
útskýringu Sigmundar að mistök 
bankans hafi orðið til þess að for-
sætisráðherra hafi átt helmingshlut 
í Wintris, miðað við upplýsingar 
sem birtust í gær.

Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar, segir málið mun 
alvarlegra en hann hafi búist við. Þá 
dugi ekki þær skýringar sem forsæt-
isráðherra og fjármálaráðherra hafi 
gefið á sínum málum. Ríkisstjórnin 
sé rúin trausti og að hans mati er 
engin leið að komast hjá vantrausts-
tillögu við þessar aðstæður „Við 
þessar aðstæður, þegar þessi ásýnd 
af Íslandi blasir við, einu vestrænna 
lýðræðisríkja, að þar sé stjórnmála-
stéttin á bólakafi í skattsvikum það 
kallar auðvitað á það að við sam-
einumst hér á vettvangi Alþingis 
um það að bjarga ásýnd lýðræðis 
og góðra stjórnarhátta í landinu,“ 
segir Árni Páll.

Stjórnarandstaðan hafði óskað 
eftir því að Tryggvi Gunnarsson, 
umboðsmaður Alþingis yrði kallað-
ur fyrir stjórnskipunar og eftirlits-
nefnd Alþingis. Árni Páll segir Birgi 
Ármannsson, starfandi formann 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
hafa sagt að ekki væri ástæða til að 
kalla Tryggva fyrir nefndina en ekki 
náðist í Birgi í gær.

Brynjar Níelsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir stöðu 
ríkisstjórnarinnar verða rædda 
á þingflokksfundi í dag og hvort 
styðja eigi áfram Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson sem forsætisráð-
herra. Nú bíði hann hins vegar eftir 
því að forsætisráðherra svari því 
sem kom fram í þætti Kastljóssins 
í gær. Hann segir það hins vegar 
þannig að hann treysti Sigmundi 
sem forsætisráðherra og það hafi 
ekki breyst. „Ég tala auðvitað ekki 
fyrir hönd flokksins en þetta verður 
rætt á fundi í dag. Við ræðum stöðu 
ríkisstjórnarinnar í hverri viku og 
á því verður engin breyting á þing-
flokksfundinum,“ segir Brynjar. 

„Þetta lítur hins vegar verr út fyrir 
Sigmund eftir Kastljósþáttinn og 
þetta er pólitískt erfitt fyrir forsætis-
ráðherrann.“

Sigmundur Davíð og Bjarni Bene-
diktsson, fjármálaráðherra hafa 
boðað komu í óundirbúinn fyrir-
spurnartíma Alþingi klukkan þrjú 
í dag.

Hvorki náðist í Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra né 
aðra ráðherra í ríkisstjórninni þrátt 
fyrir ítarlegar tilraunir. Þá náðist 
ekki heldur í Vigdísi Hauksdóttir, 
formann fjárlaganefndar, Ásmund 
Einar Daðason, þingsflokksfor-
mann Framsóknarflokksins,  eða 
Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann 
Sjálfstæðisflokksins.  Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, þingflokksfor-
maður Sjálfstæðisflokksins, og 
Vilhjálmur Bjarnason, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, vildu ekki tjá 
sig um málið. ingvar@frettabladid.is

Þingmenn 
boða vantraust 
á ríkisstjórn á 
næstu dögum 
Stjórnarandstaðan mun leggja fram vantrauststil-
lögu þar sem ljóst sé að forsætisráðherra hefði átt 
að upplýsa um hagsmunatengsl sín. Forsætis- og 
fjármálaráðherra munu sitja fyrir svörum á Alþingi í 
dag.  Fjölmargir hafa boðað komu sína á mótmæli.

Forsætisráðherra 
verður strax að 

segja af sér og ríkisstjórnin 
öll að fara frá. Það er ekki 
bara trúverðugleiki þjóðar-
innar gagnvart alþjóðasam-
félaginu sem er í húfi – 
heldur mun þjóðin aldrei 
líða það sem ráða-
menn hafa 
orðið upp-
vísir að.
Jóhanna Sigurðar-
dóttir, fyrrverandi 
forsætisráðherra

Það kom ekkert 
fram í þessum 

þætti sem ekki er búið að 
svara milljón sinnum áður. 
Að öðru leyti var þetta illa 
unnið layout-stríð. Það 
kom mér á óvart hvernig 
RÚV vinnur. Ég skil ekki af 
hverju þú ert að spyrja um 
viðbrögð við þættinum. 
Hví spyrðu ekki hvernig 
RÚV vinnur. Mér finnst 
þau alveg skelfileg. Þau eru 
svo hlutdræg. 
Gunnlaugur Sigmundsson faðir  
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
og fyrrverandi þingmaður  
Framsóknarflokksins

 

Skýringin er sú að 
við erum komin 

svo hrikalega stutt miðað 
við þær þjóðir sem við 
miðum okkur við. Okkur 
finnst hagsmunaskráning 
vera eitthvað sem við 
notum á tyllidögum og það 
fer enginn eftir henni. Fólk 
spyr hvað lagaramminn 
segir og reynir að fara eins 
langt og hann leyfir. 
Íslensk stjórnmálamenn-
ing er svo grátlega barnaleg 
í þessu sambandi.

 Henry Alexander 
Henrysson, sér-
fræðingur á Sið-
ferðisstofnun

Þrír ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru með tengsl við aflandsfélög. Fréttablaðið/GVa 

Rúm fimm þúsund 
ætla að mótmæla 
Um 5.300 manns höfðu boð-
að komu sína á mótmæli klukkan 
tíu í gærkvöldi. Jæja og Skilta-
karlarnir boða til mótmælanna á 
Facebook. Þar að auki hafa um 
4.500 lýst yfir áhuga sínum á mót-
mælunum sem eiga að fara fram 
á Austurvelli klukkan fimm í dag. 
Mikið fjölgaði í hópnum í kjölfar 
Kastljóssþáttar gærkvöldsins.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglu verður fundað um við-
búnað í dag.

Í boðinu er kosninga krafist 
og sagt er að ríkisstjórnin sé um-
boðslaus. „Í rúmt ár hafa skoðana-
kannanir sýnt að ríkisstjórnin 
nýtur ekki meirihlutafylgis meðal 
þjóðarinnar. Ekki er um að ræða 
sveiflu í skoðankönnunum eins og 
er vel þekkt þegar líður á kjörtíma-
bilið heldur er stöðugt verið að 
lýsa vantrausti á þessa ríkisstjórn,“ 
segir í boðinu. - þea

Við þessar aðstæður, 
þegar þessi ásýnd af 

Íslandi blasir við, einu 
vestrænna lýðræðisríkja að 
þar sé stjórnmálastéttin á 
bólakafi í skattsvikum það 
kallar auðvitað á það að við 
sameinumst hér á vettvangi 
Alþingis.
Árni Páll Árnason 
formaður Sam-
fylkingarinnar

Kosninga er krafist 
og sagt er að ríkis-
stjórnin sé umboðslaus
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ATH. morgunverð eru eInungIS Í BoðI Á 
eFTIrFArAnDI SKoðunArSTöðum FrumHerJA

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

gildir fyrir fólksbíla 
í einkaeign

kl. 8-11

kr.

ViÐ bJóÐUM

bifreiÐaskOÐUn
ódÝrari

reyKJAvÍK
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.

KópAvogur
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

HAFnArFJörður
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður

reyKJAneSBÆr 
Njarðarbraut 7, 260 Reykjanesbær

grInDAvÍK 
Seljabót 3, 240 Grindavík

AKureyrI 
Frostagötu 3a. 603 Akureyri

“morgunverð” gILDA TIL 25. AprÍL 
ALLA vIrKA DAgA KL. 08:00 TIL 11:00.

AP   23417

KomDu Í „morgunverð“ 
HJÁ FrumHerJA Á mILLI KLuKKAn 8-11 
vIrKA morgnA. AðALSKoðun FyrIr 

Kr. 7.710. rúnSTyKKI, gÆðA KAFFI og 
FrÍTT WI-FI Á meðAn þú BÍður.

(gILDIr Á meðAn BIrgðIr enDAST)



Bregðumst 
við NÚNA!

Vegna þurrka í Eþíópíu eru 10 milljónir manns á barmi hungursneyðar:

Valgreiðsla í heimabanka

Söfnunarsími 907 2003 (2500 krónur)
Söfnunarreikningur 0334-26-886
kt. 450670-0499

Frá kr.
85.900
m/morgunmat

ALBIR

BENIDORM

TENERIFE

COSTA DEL SOL

MADEIRA

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

2FYRIR1

Frá kr. 85.900
m/morgunverð innif.  
Netverð á mann frá 
kr. 85.900 m.v. 2 í 
herbergi.
9. apríl í 7 nætur.

Frá kr. 89.900
m/allt innifalið 
Netverð á mann frá 
kr. 89.900 m.v. 2 í 
herbergi.
9. apríl í 7 nætur.

Frá kr. 119.900
m/allt innifalið 
Netverð á mann frá 
kr. 119.900 m.v. 2 í 
herbergi.
11. apríl í 7 nætur.

Frá kr. 124.900
m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá 
kr. 124.900 m.v. 2 í 
stúdíó.
13. apríl í 11 nætur.

Frá kr. 109.900
m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá 
kr. 109.900 m.v. 2 í 
herbergi.
24. apríl í 10 nætur.

Hotel Kaktus 
Albir

Hotel 
Mediterraneo

Park Club 
Europe

Aparthotel 
Aguamarina

Hotel 
Girassol

Bir
t m

eð
 fy

rir
va

ra
 um

 pr
en

tvi
llu

r. 
He

im
sfe

rð
ir 

ás
kil

ja 
sé

r r
étt

 til
 le

iðr
étt

ing
a á

 sl
íku

. A
th.

 að
 ve

rð
 ge

tur
 br

ey
st 

án
 fy

rir
va

ra
.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 •

 N
M

74
59

6

BÓKAÐU SÓL
Í VOR

Flóttafólk hefur reynt ýmislegt til þess að komast til Evrópu en mörgum verður nú smalað til baka. Nordicphotos/AFp

Tyrkland Ríkjum Evrópusam-
bandsins er heimilt að senda hvern 
þann flóttamann sem kom til Evr-
ópu (ESB)  í gegn um Tyrkland frá 
tuttugasta mars síðastliðnum aftur til 
Tyrklands frá og með deginum í dag 
samkvæmt samningi sem ESB gerði 
við Tyrki umræddan dag. Einnig er 
þeim heimilt að senda flóttamenn 
sem sóttu ekki um hæli fyrir dag-
setninguna.

Eiríkur Bergmann, prófessor í 
stjórnmálafræði, segir samninginn 
viðkvæman. „Við sjáum það ekki 
fyrr en líður á mánuðinn hvernig 
þetta mun ganga. Fyrsti dagurinn er 
á morgun þegar þessir endurflutn-
ingar frá Grikklandi hefjast,“ segir 
hann og bendir á að til að auðvelda 
sér að senda flóttamenn til baka hafi 
Grikkir lokað marga inni. „Það hefur 
verið gagnrýnt að flóttamannabúð-
um hefur verið breytt í flóttamanna-
fangelsi.“

Þá segir Eiríkur Tyrki hafa orðið 
uppvísa að því að senda sýrlenska 

flóttamenn sem þangað eru komnir 
aftur til heimalandsins. „Hugsan-
lega hefur þetta í för með sér að 
Tyrkir auki þá hegðun sína að senda 
fólk til hins stríðshrjáða Sýrlands, sem 
er gegn alþjóðalögum. Það er brot á 
samningnum. Klárlega,“ segir hann.

Eiríkur segir það stóran vanda að 

Tyrkir virðist ekki vera búnir að gera 
það sem þarf til að taka á móti fólk-
inu. „Þeir eru ekki búnir að koma upp 
þeirri aðstöðu sem þeir áttu að vera 
búnir að koma upp.“

„Ég held þetta sé það viðkvæmt að 
þessi samningur getur ekki aðeins 
bara raknað upp heldur leitt til upp-
lausnar ef þetta fer illa. Það þarf 
algjörlega allt að ganga upp. Það þarf 
velvild sem er ekki til staðar. Svo 
þurfa ríki Evrópusambandsins að 
taka á móti flóttamönnum frá Tyrk-
landi á móti,“ segir Eiríkur.

Eitt ákvæða samningsins var að 
greiða fyrir aðildarviðræðum Tyrkja 
við Evrópusambandið. Eiríkur segir 
það þó ekki stóra málið fyrir Tyrkina 
eins og er. „Stóra málið er ferðafrelsið 
á Schengensvæðinu. Það er búið að 
lofa þeim því ef þetta gengur upp.“ 
Eiríkur segir ríki ESB hins vegar ekki 
tilbúin til að veita þá heimild, það 
sé til að mynda einn staðurinn þar 
sem samningurinn gæti sprungið.  
thorgnyr@frettabladid.is

Samningurinn gæti 
sprungið í loft upp
Samkvæmt samningi við Tyrki frá 20. mars mega ríki ESB senda flóttamenn 
aftur til Tyrklands frá og með deginum í dag. Eiríkur Bergmann, prófessor í 
stjórnmálafræði, segir samninginn geta sprungið af mörgum ástæðum. 

Ég held þetta sé það 
viðkvæmt að þessi 

samningur getur ekki aðeins 
bara raknað upp heldur leitt 
til upplausnar ef þetta fer 
illa. Það þarf algjörlega allt 
að ganga upp. Það þarf 
velvild sem er 
ekki til staðar.

Eiríkur Bergmann 
stjórnmála fræði
prófessor
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Frá degi til dags

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 verslun um 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

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Ef allt væri eðlilegt ættu neytendur ekki að þurfa 
að hafa áhyggjur af því að neysluvörur gætu 
innihaldið varasöm efni. En því miður hafa 

hagsmunir framleiðenda oftar en ekki ráðið ferð og 
leitt til þess að alls kyns skaðleg efni sem enginn bað 
sérstaklega um eru notuð í algengar neysluvörur. Upp 
úr seinni heimsstyrjöldinni fór efnaiðnaðurinn á fullt 
og í nokkra áratugi kom aragrúi efna á markað án þess 
að þau væru áhættumetin með tilliti til áhrifa á heilsu 
og umhverfi. Fjölmörg þessara efna eru enn í notkun. 
Sum efnanna eru þrávirk, þau safnast upp í vefjum 
manna og dýra, önnur geta valdið skertri æxlunargetu 
(hormónaraskandi þar sem þau líkja eftir estrógeni í 
líkamanum), sum efni geta verið ofnæmisvaldandi eða 
jafnvel krabbameinsvaldandi. 

Um margvísleg efni og efnasambönd er að ræða sem 
finna má í hinum ýmsu vörum svo sem snyrtivörum, 
hreinsivörum, leikföngum, fatnaði, raftækjum o.fl. Á 
undanförnum árum hefur vitneskjan um skaðleg áhrif 
ýmissa efna á heilsu og umhverfi orðið ráðamönnum 
tilefni til aðgerða og hefur Evrópusambandið m.a. sett 
lög sem miða að því að stemma stigu við þessari þróun.

Í Danmörku og Svíþjóð hafa stjórnvöld tekið þessi 
mál föstum tökum og mótað stefnu sem miðar að því 
að minnka skaðleg efni í okkar daglega lífi. Lagt hefur 
verið kapp á að upplýsa fólk um skaðsemi ýmissa efna 
og hvernig hægt sé að forðast þau. Í fyrra samþykkti 
síðan norska þingið þingsályktun um að stjórnvöld 
skyldu gera aðgerðaáætlun um „giftfri hverdag“ eða líf 
án eiturefna.

Ekki hefur verið mótuð nein slík stefna hér á landi og 
þessi mál lítið verið rædd á þingi. Nú hafa þingmenn 
úr öllum flokkum lagt fram þingsályktunartillögu sem 
gengur út á að umhverfisráðherra móti stefnu um að 
draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum 
og ekki síður að upplýsa neytendur um tilvist þessara 
efna og hvaða áhrif þau geta haft. Það er okkar mat 
að stjórnvöldum beri beinlínis skylda til að grípa til 
aðgerða og þótt fyrr hefði verið.

Skaðleg efni í 
neysluvörum

Brynhildur 
Pétursdóttir
þingkona Bjartrar 
framtíðar

Það er okkar 
mat að 
stjórnvöld-
um beri 
beinlínis 
skylda til að 
grípa til 
aðgerða og 
þótt fyrr 
hefði verið.

Innan afmarkaðs blómareits á allt að því afviknum 
stað á Klambratúni í Reykjavík stendur brjóst-
stytta af Þorsteini Erlingssyni og á stöplinum orð 
skáldsins. „Jeg trúi því sannleiki að sigurinn þinn 
/ að síðustu vegina jafni,“ upphafslínur erindis úr 

ljóðinu Brautin. Í brjósti Þorsteins bjó sannleikur, rétt-
lætiskennd og ábyrg siðferðishugsjón og þarna geym-
um við hana; á litlum fáförnum reit á Klambratúni.

En það getum við ekki gert lengur. Orð Þorsteins 
þurfa að standa við inngang Alþingis og borgarstjórnar 
og hvar þar sem fólk hefur valist til þjónustustarfa þjóð 
sinni til heilla. Atburðir liðinna vikna og í raun undan-
genginna ára og jafnvel áratuga í íslenskum stjórn-
málum sýna okkur það svo ekki verður um villst. Við 
sem samfélag þurfum að komast á rétta braut. Braut 
sannleika og réttlætis. Stjórnmálin á Íslandi þurfa að 
einkennast af gagnsæi og almannahagsmunum fremur 
en leyndarhyggju og sérhagsmunum.

Umfjöllun Reykjavik Media í Kastljósi RUV í gær-
kvöldi sýndi okkur þetta svo ekki verður um villst. 
Sýndi okkur að það er ekki og hefur ekki verið allt 
uppi á borðinu í hagsmunamálum forsætisráðherra né 
annarra ráðamann. Kjósi fjársterkur einstaklingur að 
nýta sér þjónustu skjattaskjóla og andfélagslegra fyrir-
tækja á borð við Mossack Fonseca, lögfræðisþjónustu 
sem er tengd við vopnasölu og aðra ógæfustarfssemi, þá 
þarf hver og einn að eiga það við sig og sína samvisku 
svo lengi sem starfsemin er lögleg og talin fram til skatts 
í heimalandinu lögum samkvæmt. Það er þó óneitan-
lega dapurlegt að heyra að Íslendingar hafi sótt í slíkan 
ósóma umfram aðrar þjóðir Vesturlanda á meðan svig-
rúm gafst.

En kjósi þjóðkjörinn fulltrúi og það ráðherra, þing-
maður eða borgarfulltrúi að leyna slíkum hagsmunum 
þá horfir málið öðruvísi við, vegna þess að þar með geta 
hagsmunir þjóðarinnar sem unnið er fyrir og einka-
hagsmunir viðkomandi stangast á svo um munar. 
Önnur verk viðkomandi, eins og til að mynda störf 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, breyta þar engu 
um. Þjóðin var leynd upplýsingunum sem streyma nú 
fram úr myrkum skúmaskotum og það reynist vera 
margt sem myrkrið veit en fjármálaráðherra vissi ekki. 
Og þegar ljósi er varpað á þessar upplýsingar hverfur 
traust almennings á viðkomandi ráðamönnum eins og 
dögg fyrir sólu.

Að horfa á blóðrjóðan forsætisráðherra ganga út úr 
miðju viðtali við sænskan blaðamann og Jóhannes Kr. 
Kristjánsson, fulltrúa Reykjavik Media, var með því 
verra sem sést hefur í íslensku sjónvarpi. Sigmundur 
Davíð gekk út og henti trausti íslensku þjóðarinnar í 
ruslið í leiðinni. Forsætisráðherra þjóðarinnar á aldrei 
að geta valið að sniðganga hvorki spurningar né fjöl-
miðla sem gegna lykilhlutverki í því að upplýsa þjóðina 
um stöðu, þróun og hagsmuni í íslensku stjórnmála-
lífi. Þessar upplýsingar eru sannleikurinn sjálfur og 
grunnforsenda upplýsts og ábyrgs lýðræðis. Forsenda 
gagnsæis og almannahagsmuna í stjórnmálum sem og 
stjórnsýslu allri og eina rétta leiðin til þess að koma 
þessari þjóð á rétta braut til nýrra tíma og betra sam-
félags.

Sannleikurinn

Og þegar ljósi 
er varpað á 
þessar 
upplýsingar 
hverfur traust 
almennings á 
viðkomandi 
ráðamönnum 
eins og dögg 
fyrir sólu.

Gróa á Leiti
Kastljósþáttur gærkvöldsins og 
mánaða rannsóknarvinna blaða-
manna víðsvegar að sýna að það 
átti ekki að segja íslensku þjóðinni 
allt er snýr að forsætisráðherra 
þjóðarinnar. Eiginkona ráðherra 
sagði í frægri færslu sinni að nú 
ætti þjóðin að gefa Gróu á Leiti frí. 
Ekki var vitað á þeim tíma hver 
þessi Gróa væri en nú veit alþjóð 
að skrif hennar birtust fjórum 
dögum eftir eitt ótrúlegasta 
viðtal Íslandssögunnar. Komið 
hefur í ljós að Gróa þessi er víst 
ekki einhver óútskýrð sögu-
smetta heldur skilgetið afkvæmi 
blaðamannsins Jóhannesar Kr. 
Kristjánssonar og sænska blaða-
mannsins Sven Bergman.

„Ég, nei“
„En hvað með þig, hefur þú eða 
hefur þú sjálfur haft einhver 
tengsl við aflandsfélag?“ spurði 
Bergman. Forsætisráðherra svar-
aði: „Ég, nei, íslensk fyrirtæki, 
og ég hef starfað hjá íslenskum 
fyrirtækjum, höfðu tengsl við 
aflandsfélög og meira að segja, 
hvað heitir það nú, verkalýðs-
félögin, svo það hefði verið í 
gegnum slíkt fyrirkomulag.“ Í 
stjórnarsáttmálanum segir að 
ríkisstjórnin muni leitast við að 
virkja samtakamátt þjóðarinnar 
og vinna gegn því sundurlyndi 
og tortryggni sem einkennt 
hefur íslensk stjórnmál. Aug-
ljóst er að honum hefur mis-
tekist, meðvitað eða ómeðvitað. 
sveinn@frettabladid.is
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Við vitum ekki margt – en 
þeim mun fleira er okkur 
sagt. Þegar þetta er skrifað 
um hádegisbil á sunnu-
degi hefur enn ekki verið 

sýndur margboðaður Kastljósþáttur um 
hið ljúfa aflandseyjalíf íslenskra ráða-
manna, kaupahéðna, hálaunamanna 
og þeirra sem slegið hafa eign sinni á 
auðlindir Íslendinga og flutt arðinn af 
þeim í skattaskjól og forboðnar myntir. 
Við vitum að Íslendingar eiga rúmlega 
þúsund milljarða erlendis. Við vitum 
að almenningur býr við gjaldeyrishöft 
og gjaldmiðil sem hentar einkum vel til 
kjaraskerðinga og launalækkunar. Við 
vitum að íslenskt heilbrigðiskerfi er eins 
og í stríðshrjáðu landi. Við vitum að 
það vantar alltaf peninga, nánast hvert 
sem litið er í opinberri þjónustu. Og við 
vitum að þarna er beint samhengi á milli 
og að um þetta er tekist á í íslenskum 
stjórnmálum, arðinn af auðlindunum: 
það er „stóra málið“.

Annars vitum við ósköp fátt. Þegar 
þetta er skrifað um hádegisbil á sunnu-
degi er ótal margt sem við vitum ekki 
og það sem við þó vitum – það er alltaf 
verið að reyna að snúa því og bjaga það 
og skekkja, þannig að við vitum það ekki 
lengur.

Við erum lítið frædd – en þeim mun 
meira er okkur sagt.

110 ára reglan fundin?
Framsóknarþingmenn standa sem 
einn maður að baki foringjanum og 
sverja honum trúnaðareiða með frukti 
og bugti. Svo einhuga eru Framsóknar-
menn að þeir hafa beinlínis þjappað sér 
saman um að birta hver af öðrum sömu 
greinina, hver undir sínu nafni, þar sem 
öll vandræði ráðherrans eru rakin til 

Ríkisútvarpsins, nema hvað, og fárast yfir 
því talað sé til dæmis við siðfræðinga um 
siðferðileg álitamál en ekki látnar duga 
flokkssamþykktir Framsóknar um að 
þar gildi sjálfdæmi og annáluð dóm-
greind ráðherrans. Í hinni margbirtu 
grein er það harðlega átalið að fréttastofa 
Ríkisútvarpsins skuli ekki leita ráða hjá 
Framsóknarmönnum um æskilega en 
þó einkum óæskilega viðmælendur og 
ekki sé nóg talað við Framsóknarmenn. 
Og samt er téð fréttastofa einmitt alltaf 
að reyna að ná tali af hinum eina sanna 
Framsóknarmanni, sjálfum formanni 
flokksins, sem hefur sett sér það siða-
lögmál að tala ekki við RÚV.

Ásmundur Einar Daðason, einn úr 
vaskri sveit aðstoðarmanna Sigmundar 
Davíðs, mætti að vísu í þáttinn Í viku-
lokin á RÚV – enda eru Framsóknar-
menn þar tíðir gestir hvað sem öllu líður. 
Ásmundur virtist eins og við hin vita 
mjög fátt, eiginlega bara eitt – og sagði 
það sjö sinnum, til að ekkert færi á milli 
mála. Hann þrástagaðist á því að „stóra 
málið“ væri að forsætisráðherra og eigin-
kona hans hefðu greitt skatta af eignum 
sínum á erlendum aflandseyjum. En það 
er alveg óvart eitt af því sem við vitum 
einmitt ekki. Við vitum bara að forsætis-
ráðherrann segir að skattar hafi verið 
greiddir af öllum innistæðum þeirra á 
aflandseyjum – það jafngildir ekki endi-
lega veruleikanum, þó að ráðherrann 
segi eitthvað, eins og dæmin sanna. Og 
þegar einhver sér ástæðu til að segja mér 
eitthvað sjö sinnum verð ég að játa að á 
mig fara að renna tvær grímur.

Hitt vitum við að annar úr vaskri sveit 
aðstoðarmanna ráðherrans, Jóhannes 
Þór Skúlason, oft nefndur útskýrari, 
neitar að svara því hvort eiginkona 
ráðherrans hafi skilað svonefndu CFC 

(Controlled Foreign Corporation) fram-
tali vegna Wintris-félagsins á Tortóla, en 
Íslendingum sem eiga eignir á lágskatta-
svæðum ber samkvæmt lögum frá 2009 
að skila slíku framtali.

Kannski að hin dularfulla 110 ára 
leyndarregla hennar Vigdísar Hauks-
dóttur, sem enginn hefur fundið, gildi 
einmitt þarna.

Hið leynda evru-líf
Við vitum ekki margt – en þeim mun 
fleira er okkur sagt. Til dæmis er okkur 
nú tjáð af öðrum ráðherrum úr wintris-
stjórninni sem uppvísir eru að eignar-
haldi á aflandseyjafélögum, að þeir séu 
alls ekki að koma þaðan heldur miklu 
heldur af fjöllum. Ha ég? Neineinei, bara 
til málamynda … notaði það aldrei … mér 
óviðkomandi … bankafulltrúinn minn 
sagði … alveg búinn að steingleyma … 
vissi ekki neitt …

Við höfum bara þeirra orð, sem aldrei 
sáu ástæðu til að upplýsa kjósendur sína 

um sitt leynda evru-líf.
Og svo, þegar allt annað bregst, er 

alltaf reynt að segja okkur frá kylfunni 
og gulrótinni sem Sigmundur Davíð hafi 
beitt „erlendu kröfuhafana“ svo ótæpi-
lega og af svo miklu harðfylgi. Gerði 
hann það? Ýmsir hafa bent á að sam-
bærileg eða jafnvel betri niðurstaða úr 
uppgjöri þrotabúa bankanna hafi legið 
fyrir árið 2013, samkvæmt áætlunum 
seðlabankastjóra. Það hefur líka verið 
bent á að hefði stöðugleikaskattur 
verið lagður á þrotabúin, eins og til að 
mynda Indefence-hópurinn vildi, hefðu 
að minnsta kosti 300-500 milljarðar til 
viðbótar komið í hlut Íslendinga – það 
er að segja okkar hinna – ekki aflendinga 
á borð við forsætisráðherrahjónin. Þau 
högnuðust sem sé á þeirri leið sem farin 
var.

Kylfa og gulrót? Kannski nær væri að 
segja að forsætisráðherrann hafi farið í 
þessar viðræður vopnaður bakklóru og 
lakkrísröri.

Bakklóra og lakkrísrör

Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur

Í dag

Við höfum 
bara þeirra 
orð, sem 
aldrei sáu 
ástæðu til að 
upplýsa 
kjósendur 
sína um sitt 
leynda 
evru-líf.
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Stærstu úrslitin Norwich vann 
dramatískan 3-2 sigur í sex stiga 
leik á móti Newcastle í fallbar-
áttuslag en Martin Olsson skoraði 
sigurmarkið í uppbótartíma. 
Hetjan Fyrirliðinn Wes Morgan 
tryggði Leicester fjórða 1-0 sigur-
inn í röð og sjö stiga forystu með 
laglegu skallamarki á 38. mínútu. 
Kom á óvart Arsenal, Chelsea og 
Manchester City unnu öll sannfær-
andi sigra sama daginn og sýndu 
sparihliðarnar sem ekki hefur sést 
mikið af að undanförnu.

Í dag
18.45 Körfuboltakvöld Sport 
19.15 KR - Njarðvík  Sport 3
21.00 Messan  Sport  

19.15 KR - Njarðvík DHL-höllin

Nýjast

Aston Villa 0 – 4 Chelsea
Arsenal 4 – 0 Watford
Bournemouth 0 – 4 Man. City
Norwich 3 – 2 Newcastle
Stoke 2 – 2 Swansea
Sunderland 0 – 0 WBA
West Ham 2 – 2 Crystal Palace
Liverpool 1 – 1 Tottenham
Leicester 1 – 0 Southampton
Man. United 1 – 0 Everton

Efst 
Leicester 69
Tottenham 62
Arsenal 58
Man. City 54
Man. United 53

Neðst 
Cry. Palace 33
Norwich 31
Sunderland 27 
Newcastle 25
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

iPhone 6 og allir vinir 
hans á frábæru tilboði
Í tilefni af Kauphlaupi Smáralindar færð þú 20% afslátt 
af iPhone 6 og öllum aukahlutum í sömu kaupum.

Gríptu tækifærið og græjaðu þig upp fyrir vorið.

Vodafone
Við tengjum þig

Gríptu tækifærið og græjaðu þig upp fyrir vorið.

20%
afsláttur

Tilboðið gildir dagana 31.mars til 4.apríl.

Domino’s-deild karla 

Haukar - Tindastóll 73-61 
Stigahæstir: Brandon Mobley 17, Haukur 
Óskarsson 14, Kári Jónsson 13/6 stoðs., 
Hjálmar Stefánsson 11, Emil Barja 8, Finnur 
Atli Magnússon 6/11 frák.- Helgi Rafn 
Viggósson 18/8 frák., Pétur Rúnar Birgisson 
12/8 stoðs., Myron Dempsey 8,  Anthony 
Gurley 7, Darrel Lewis 7/5 stoðs 
Haukar 1-0 yfir í fyrsta sinn síðan 2003.

Vináttulandsleikur í handbolta 

Noregur - Ísland 29-25 
Mörk Íslands (skot): Ólafur Guðmundsson 
4 (9), Snorri Steinn Guðjónsson 4/1 (9/1), 
Kári Kristján Kristjánsson 3 (3), Bjarki Már 
Elísson 3 (4), Ásgeir Örn Hallgrímsson 3 (9), 
Guðmundur Árni Ólafsson 2 (2), Rúnar Kára-
son 2 (7), Vignir Svavarsson 1 (1), Stefán 
Rafn Sigurmannsson 1 (2), Arnór Þór Gunn-
arsson 1 (2), Arnór Atlason 1 (3). 
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðss. 16/1 (35/1, 
46%), Björgvin Páll Gústavs. 2 (12, 17%),  
 
Geir Sveinsson stýrði íslenska 
landsliðinu í fyrsta sinn í Þránd-
heimi í gær og byrjar ekki vel. Fyrri 
hálfleikurinn var hrein hörmung en 
leikur liðsins skánaði í þeim síðari. 

Góður OG SLæMur dAGur 
Fyrir hAukAkONur 
kvennalið hauka í handbolta og 
körfubolta áttu ólíku gengi að 
fagna á laugardaginn. handbolta-
liðið tryggði sér deildarmeistara-
titilinn með 32-25 sigri í Eyjum 
(og tapi Gróttu fyrir Fram) en 
körfuboltaliðið er aftur á móti 
komið 2-0 undir á móti Grindavík 
í úrslitakeppni domino´s deildar 
kvenna. Snæfell (2-0 á móti Val) og 
Grindavík vantar bæði bara 
einn sigur til að komast í 
lokaúrslitin.  haukakon-
ur eru því deildarmeist-
arar í bæði handbolta og 
körfubolta en hand-
boltaliðið 
var þarna 
að vinna 
sinn 
fyrsta titil 
frá árinu 
2009.

Nákvæmlega ellefu ár síðan

2. apríl 2005 Eiður Smári Guðjohnsen 
skoraði sitt tíunda mark  fyrir Chelsea 
á tímabilinu 2004-05 - á útivelli á móti 
Southampton. Fjórða tíu marka tímabil 
hans í ensku úrvalsdeildinni. 

2. apríl 2016 Gylfi Þór Sigurðsson skor-
ar sitt tíunda mark fyrir Swansea City 
á tímabiinu 2015-16 - á útivelli á móti 
Stoke.  Fyrsti tíu marka Íslendingurinn í 
ellefu ár í ensku úrvalsdeildinni.

FimleiKar Ármenningar gátu geng-
ið skælbrosandi út úr Laugabóli í 
gær enda gátu þeir verið ánægðir 
með flotta framkvæmd og ekki síst 
frábæran árangur síns fólks. Þetta 
hefur verið frábær vetur fyrir fim-
leikafólk Ármanns og það kristall-
aðist í níu gullverðlaunum félagsins 
á Íslandsmótinu um helgina. 

Ármenningarnir irina Sazonova 
og Jón Sigurður Gunnarsson unnu 
þrjá Íslandsmeistaratitla hvort en 
Ármenningarnir Sigurður Andrés 
Sigurðarson (tvö gull) og domin-
iqua Belányi unnu líka titla. 

Jón Sigurður Gunnarsson vann 
fjölþrautina í fyrsta sinn eins og 
irina og hann var sáttur. „Ég er 
búinn að vera að keppa í þessum 
flokki í fimm ár og nú er fjölþrautar-
gullið loksins komið í hús. Þetta er 
góð tilfinning,“ sagði Jón Sigurður. 

„Ég er búinn að vinna öll mótin 
á þessu ári og irina líka. Það er fullt 
hús stiga hjá okkur Ármenningum 
og næst er bara Norðurlandamótið 
á heimavelli. Á Norðurlandsmótinu 
fyrir tveimur árum var ég í öðru sæti 
í hringjum og það væri sætt að ná í 
gullið núna,” sagði Jón Sigurður. 

dominiqua Belányi átti flott 
Íslandsmót en varð enn á ný að 
sætta sig við silfrið í fjölþrautinni. 
Sexfaldi Íslandsmeistarinn Thelma 
rut hermannsdóttir setti fimleika-
bolinn upp í skáp eftir titil sinn í 
fyrra en þá hafði hún betur í keppni 
við dominiqu. 

Það var þó ekki komið að dom-
iniqu því að þessu sinni var irina 
Sazonova mætt á sviðið á sínu fyrsta 
stórmóti hér heima sem íslenskur 
ríkisborgari. dominiqua Belányi er 
þó ekkert að svekkja sig yfir þessari 

nýtilkomnu samkeppni frá irinu. 
„Laugardagurinn var frábær og 

ég gerði eiginlega mitt besta mót. 
Ég er sátt, silfur í fjölþraut eins og 
nokkrum sinnum áður en ég er 
mjög ánægð með að vinna minn 
fimmta Íslandsmeistaratitil á tví-
slánni,“ sagði dominiqua og grætur 
ekki innkomu irinu. 

„hún er einum til tveimur stigum 
betri en ég. Ég er samt að nálgast 
hana mikið. hún er aðeins betri en 
við en við þurfum bara að spýta í 
lófana til að ná henni. Þetta er góð 
samkeppni fyrir okkur hinar stelp-
urnar,“ sagði dominiqua.  

irina Sazonova var líka brosandi 
eins og dominiqua. „Það gekk vel,“ 
sagði irina sem er farin að reyna að 
tala meiri íslensku en áður. irina 
Sazonova er á leiðinni til ríó þar 
sem hún keppir í undankeppni fyrir 

óL en sú keppni fer fram 16. apríl. 
hún ætlar sér til ríó. „Við sjáum til. 
Ég þarf að æfa mikið og undirbúa 
mig vel. Ég þarf að ná 53 stigum,“ 
segir irina og bætti svo strax við: „Og 
ekki detta,“ sagði hún brosandi.  „Ég 
held að ég geti komist á ólympíu-
leikana,” sagði irina. 

„irina er á góðu róli og ég hef trú 
á henni,” segir Jón Sigurður. irina 
Sazonova náði 53 stigum þegar hún 
hjálpaði Ármanni að verða bikar-
meistari annað árið í röð en hún 
var aðeins undir því á Íslandsmót-
inu um helgina. Það kom ekki í veg 
fyrir að hún varð Íslandsmeistari 
Ármanns í kvennaflokki frá því að 
Sif Pálsdóttir vann 2003. 

hún hefur fulla trú á að ná því 
að verða fyrsta íslenskan konan til 
sem keppir í fimleikum á ólympíu-
leikum.   ooj@frettabladid.is

Þurfum bara að spýta í lófana
Ármenningarnir Irina Sazonova og Jón Sigurður Gunnarsson unnu bæði þrjú gull á Íslandsmeistaramótinu 
í áhaldafimleikum í Laugabóli um helgina en þau urðu bæði Íslandsmeistarar í fjölþraut í fyrsta sinn.

Jón Sigurður Gunnarsson og Irina Sazonova eru Íslandsmeistarar í fjölþraut 2016 og þau unnu einnig tvo Íslandsmeistaratitla á einstökum áhöldum. Fréttablaðið/Ernir
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Toppþjónusta, gæði og gott verð
Parket & gólf og stepp kynna Þó að parketið sé aðalsmerki Parket & gólf, er þar að finna ýmsar skemmtilegar nýjungar á 
borð við vínylparket, teppaflísar og ofna vínyldúka. Þá eiga veggfóður og gólfteppi auknum vinsældum að fagna.

 Veggfóðrið er að 
koma aftur og það 

er gaman að sjá. Við 
erum að byrja að taka 
fyrstu skrefin í veggfóðri 
sem er ofboðslega spenn-
andi efni enda er úrvalið 
nánast takmarkalaust

 
Elías H. Melsted

„Stefna okkar er að bjóða upp á 
toppþjónustu, gæði og gott verð,“ 
segir Elías H. Melsted, sölustjóri 
hjá Parket & gólf og stepp. „Flest 
okkar efni koma frá Þýskalandi 
en einnig erum við með vörur 
frá öðrum Evrópulöndum og eru 
birgjarnir okkar margir með 
langa framleiðslusögu. Til dæmis 
er okkar helsti parketbirgir, Haro, 
150 ára í ár,“ segir Elías sem legg
ur mikið upp úr því að reynslu
miklir starfsmenn fyrirtækisins 
veiti viðskiptavinum persónulega 
þjónustu.

Fjöldi nýjunga
Nýjungagirnin ræður ríkjum 
hjá Parketi & gólfum. „Við erum 
mikið fyrir það að prófa og sýna 
nýja hluti,“ segir Elías og tekur 
sem dæmi vínylparket. „Þar sem 
vínyl er vatnshelt gerir það fólki 
kleift að leggja parket í baðher
bergjum, eldhúsum og þvottahús
um. Vínyldúkurinn er núna fáan
legur með smellukerfi sem gerir 
lagningu hans auðveldari enda 
þarf ekki að líma hann,“ segir 
Elías og bendir á að þar sem vínyl
parketið sé slitsterkara en harð
parketið hafi þessi efni verið mjög 
vinsæl í leiguíbúðir auk þess sem 
stéttarfélög hafi valið það fyrir 
sumarbústaði sína.

umhverFisvæn hátæknivara
Önnur nýjung er ofinn vínyldúk
ur. „Bolon er sænskt fjölskyldu
fyrirtæki sem sérhæfir sig í að 
endurvinna vínylefni. Úr því eru 
búnir til vínylþræðir sem síðan 
eru ofnir eins og teppi,“ lýsir Elías 
en Bolon efnið þolir vel bleytu, 
er slitsterkt og auðvelt í þrifum. 
„Slíkt efni er sett víða á verslanir, 
veitingahús, hótel og gistiheimili 
og svo auðvitað á öll heimili. Þá er 
þetta efni mjög vinsælt í mottur.“

teppin sækja á
Teppaflísar eru alltaf að verða 
vinsælli, sér í lagi í fyrirtækj
um að sögn Elíasar. „Með þeim 
getum við leikið okkur með liti 
og mynstur,“ segir hann en bend
ir á að teppi almennt séu einnig 
að sækja í sig veðrið. „Klárlega 
eru það fyrst og fremst hótelin og 

Vínylparketið er áferðarfallegt og hentar sérstaklega vel á baðherbergi og eldhús.

„Við bjóðum upp á toppþjónustu,“ 
segir Elías H. Melsted, sölustjóri hjá 
Parket & gólf og stepp. 

Bolon er sænskt fjölskyldufyrirtæki 
sem sérhæfir sig í að endurvinna vínyl
efni. Úr því eru búnir til vínylþræðir 
sem síðan eru ofnir í teppi.

Teppaflísar eru alltaf að verða vinsælli.

GÆÐI  -  ENDING  -  ÁNÆGJA 

www.weber.is 

gistihúsin sem koma þar sterkast 
inn en fólk er einnig að kveikja á 
þessu gólfefni fyrir heimili sín. 
Kostir þeirra eru enda margir, 
bæði dempa þau vel hljóð og svo 
eru þau hlýleg og gott að ganga á 
þeim,“ segir hann.

veggFóðrið vinsælt
Ein helsta nýjungin hjá fyrirtæk
inu er veggfóðrið. „Veggfóðrið er 
að koma aftur og það er gaman 
að sjá. Við erum að byrja að taka 
fyrstu skrefin í veggfóðri sem er 
ofboðslega spennandi efni enda 
er úrvalið nánast takmarkalaust,“ 
segir Elías en fólk getur skoðað 
úrvalið bæði í gólfefnum og vegg

fóðri á heimasíðunni www.park
etoggolf.is. „Þá er mjög einfalt að 
panta og það tekur aðeins fimm 
virka daga að fá veggfóðrið af
hent.“

viðarparketið klassískt
Þó að gerviefnin sæki sífellt á í 
gólfefnum er alltaf kúnnahópur  
sem kýs heldur viðarparket. „Það 
er ákveðinn hópur sem vill ekta 
við en ekki gervi. Þar hefur eikin 
verið allsráðandi síðustu ár enda 
hægt að leika sér dálítið með hana 
hvað varðar litatóna,“ segir Elías 
og býður alla velkomna að skoða 
úrvalið í versluninni Parket & gólf 
og stepp í Ármúla 32.



„Verkefnið spratt upp úr samtali 
milli mín og Hildar Gunnarsdóttur, 
arkitekts. Hún vann að samkeppni 
um nýja fangelsið á Hólmsheiði og 
sagði mér hvað það væri lítið við að 
vera í fangelsunum. Ég var þá ný-
búin á námskeiði í að smíða bekki 
úr íslenskum skógarviði og datt 
strax í hug að bekkina væri hægt 
að vinna inni á Litla-Hrauni,“ út-
skýrir Dagný Bjarnadóttir, arkitekt 
og höfundur garðbekkjarins Fang.

„Nafnið Fang vísar í það hvar 
þeir eru framleiddir, en einnig í 
skammstöfunina: „Framleiðsla af-
urða úr nytjaskógi í grennd,“ bætir 
hún við.

Bekkina sýndi Dagný í Nesstofu 
á liðnum HönnunarMars. Þeir eru 
framleiddir úr alaskaösp og greni, 
sem fellur til úr görðum og skógum 
í nágrenninu. Viðurinn er ómeð-
höndlaður en Dagný segist vilja að 
hann geti brotnað niður í nátttúr-

unni þegar að vitjunartíma hans 
kemur. Með því að hafa viðinn upp 
á rönd leki væta vel af honum en 
búast megi við að endurnýja þurfi 
viðinn bekknum eftir um það bil 
50 ár.

Bekkirnir fengu frábærar við-
tökur á HönnunarMarsinum.

„Ég sýndi fjóra bogadregna 
bekki saman og lét lá liðast um 
rýmið og fyrir utan það líka. Það 
kom mjög skemmtilega út,“ segir 
Dagný. „Bekkirnir sem ég sýndi 
í Nesstofu fara í Grasagarðinn 
og þá eru komnir bekkir í Hellis-
gerði í Hafnarfirði, á Klambra tún 
og í Vatnsmýrina. Hver bekkur er 
framleiddur eftir pöntun og í gegn-
um mig. Það eru engir tveir bekk-
ir eins og þannig verða þeir pers-
ónulegri fyrir vikið. Þetta verð-
ur heldur aldrei fjöldaframleiðsla 
þar sem verkstæðið á Litla-Hrauni 
annar bara ákveðnu magni og eins 

þarf að útvega efni,“ segir Dagný.
Hún segir gefandi að geta komið 

að uppbyggilegu starfi innan fang-
elsismúranna og lætur vel af sam-
starfinu við fangana.

„Þar er verkstjóri yfir verk-
inu en ég fór og hitti fangana til 
að fara yfir verklag og annað. Það 
var virkilega gaman hvað þeir tóku 
verkefninu fagnandi og eru orðnir 
miklir sérfræðingar í þessu. Smíð-
in er einföld og því hentaði þetta 
vel þarna inn, það geta margir 
stokkið í verkefnið.“

Er frekara samstarf við Litla-
Hraun á döfinni? „Ég er með hug-
myndir í kollinum sem ég á alveg 
eftir að útfæra. Mig dreymir til 
dæmis um að útfæra bekkina í borð 
og bekk saman, eins og á nestis-
áningarstöðum.“ 

Nánar má forvitnast um hönnun 
Dagnýjar á www.dld.is

Hvað er svona merkilegt við það – 
að vera hvalur? er yfirskrift kvöld-
stundar sem haldin verður í Hann-
esarholti á Grundarstíg 10 í kvöld 
klukkan 20. Þar mun Gísli Víkings-
son, sem hefur starfað við hvala-
rannsóknir síðan 1986 og átti því 
nýlega 30 ára starfsafmæli í fag-
inu, veita áheyrendum innsýn í 
heim hvalanna.

Gísli mun stikla á stóru varðandi 
rannsóknir sínar og samstarfs-
manna undanfarna áratugi, m.a. 
út frá nýlegri doktorsritgerð sinni 

um hugsanleg áhrif loftslagsbreyt-
inga á fjölda, útbreiðslu og líffræði 
hvala. Hann mun skoða fyrirbær-
ið hvalur og hvalveiðar frá ýmsum 
sjónarhornum sem ekki eru endi-
lega öll líffræðilegs eðlis þar sem 
frægir hvalir eins og Moby Dick 
og Keiko kunna að koma við sögu. 
Edda Elísabet Magnúsdóttir dokt-
orsnemi mun spila og útskýra 
upptökur sínar af hvalahljóðum. 
Aðgangur að Kvöldstundinni er 
1.000 kr. og er hægt að kaupa miða 
á www.midi.is.

Gísli ræðir um hvali
Hvalir eru áhugaverðar skepnur.

Dagný Bjarnadóttir arkitekt hannar garðbekki úr íslenskum skógarviði. Bekkirnir 
eru framleiddir á Litla-Hrauni. myND/HaNNa aNDrésDóttirBekkirnir fengu góðar viðtökur á Hönnunarmars en Dagný sýndi þá í Nesstofu.

Fangar á litla-hrauni setja 
saman íslenska hönnun
Bekkurinn Fang er unninn úr íslenskum skógarviði og settur saman á Litla-Hrauni. Dagný Bjarnadóttir arkitekt hannar 
bekkina og segir gefandi að koma að uppbyggilegu starfi innan fangelsismúranna.

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í 
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um 
samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst við 
líka uppsetningu og endanlegan frágang.
Fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Fjölbreytt úrval aF hurðum, Framhliðum, 
klæðningum og einingum

styrkur - ending - gæði

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

HÁGÆða ÞvOttaHÚSiNNrÉttiNGar

FATASKÁPAR &
reNNiHUrðir

Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Laugardaga kl. 11 til 15

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn efnis: 
sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, vera@365.is, s. 
512 5357 | Sölumenn: atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  johannwaage@365.is, s. 512 5439,  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429
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FASTEIGNIR.IS
14. tbl.

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

 
Boðaþing 1-3 - fyrir 55+. Ein 2ja eftir !
Glæsilegar nýjar íbúðir fyrir 55 ára og eldri við Boðaþing í Kópa-
vogi, við hliðina á þjónustumiðstöðinni Boganum. Eftir er ein 
tveggja herbergja, fimm 3ja og glæsilegt “penthouse”. Afhending 
í maí, stærðir íbúða frá 91-172 fm, fullbúnar án gólfefna. Verð frá 
31,9 millj. Komið og fáið ítarlegan bækling á skrifstofu Heimili. 
Afhendingi í Júlí.  Nánari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. 

 
Freyjubrunnur - Endaraðhús
Vandað endahús tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er vel skipulagt og vandlega innréttað og vel tækjum búið.  
Fjögur  góð svefnherbergi, stofur með  mikilli lofthæð, 2 baðher-
bergi og vinnurými.  Einstaklega vel hannað hús sem nýtist mjög 
vel í alla staði.   Útsýni til suðurs.  Uplýsingar veitir Bogi 699-3444

 
Freyjubrunnur 16 – glæsileg hæð ásamt aukarými.
Glæsileg ný útsýnisíbúð um 150 fm ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er 4ra herbergja og afhendist í júní fullbúin án gólfefna. 
Á jarðhæð er sérrými  þar sem er mögulegt að hafa vinnuaðstöðu 
eða íbúðarrými.  Traustur byggingaraðili. Verð 49,9 millj.  
Nánari upplýsingar veita Brynjólfur, S: 896-2953 og Finnbogi,  
S: 895-1098. 

 
Holtsvegur 41 Grb. Aðeins 3 íb eftir. 
Glæsilegar nýjar íbúðir sem eru 3ja og 4ra herbergja. Stæði í 
bílageymslu. Útsýni til suðurs og vesturs yfir Urriðavatn. Húsið 
er lyftuhús og eru allar íbúðir með stórum svölum. Íbúðirnar eru 
afhentar fullbúnar, án gólfefna, með vönduðum innréttingum frá 
Birninum. Vandaður frágangur og mjög traustur byggingaraðili, 
Flotgólf ehf.  Afhending í júní 2016. Verð frá 48,9 millj. 

 
Berjavellir 3 - 3ja herb í lyftuh.
Vönduð rúmgóð 95 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  Stórar yfir-
byggðar svalir  til norðurs og vesturs.   Tvö stór svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar og vandaðar innréttingar. Bjart og falleg 
eign á góðum stað í Vallahverfi Hfj. 

 
Kvistavellir 24 - Endaraðhús 
Vandað og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr.  Húsið stendur á góðri afgirtri lóð.  Fjögur góð 
svefnherbergi á efri hæð . Upptekin loft, innfelld lýsing, vandaðar 
innréttingar og gólfefni ásamt stórum hellulögðum svölum.   
V. 57millj.  

 
Skipholt  - 3ja á jarðhæð. Opið hús. 
Góð þriggja herbergja, um 105 fm,  íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli 
í Skipholti. Sérinngangur, tvö góð svefnherbergi, stór stofa, gott 
eldhús með gluggum á tvenna vegu og sér þvottahús inn af 
eldhúsi.  Sér bílastæði fylgir eign. Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 
18:00.  Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, S: 896-2953, 

 
Sandavað 3 - glæsileg 4ra - opið hús.
4ra herb. 107 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) í lyftuhúsi. Stæði í bíla-
geymslu. Stórar svalir og fallegt útsýni. Vandaðar flísar og parket. 
Björt stofa opin við eldhús. Þrjú rúmgóð herbergi, þvottahús 
innan íbúðar. Verð 36,9 millj. Opið hús miðvikudaginn 6 apríl 
frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari uppl. veitir Finnbogi, 895-1098.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Nadia Katrín

Sölufulltrúi
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Fasteignasalan Fold hefur 
til sölu endaraðhús í 
Ásgarði 35.

Mjög gott 136,2 fm endaraðhús á 
þremur hæðum innst í botnlanga á 
vinsælum stað. Góð aðkoma. Merkt 
bílastæði. Frágengin lóð með palli og 
skjólgirðingu ásamt hellum. Garður-
inn snýr í suður og vestur. Þak var 
yfirfarið 2015 og skipt um rennur, raf-
magn endurnýjað og ný tafla, öll mið-
hæðin var endurnýjuð. Þá var skólp 

endurnýjað 2007 og húsið málað að 
utan fyrir þremur árum.

Komið er inn í forstofu þar sem er 
fatahengi og fataskápur. Í eldhúsinu 
er góð eldhúsinnrétting frá IKEA sem 
sett var upp 2014. Eldhústæki eru 
góð. Innbyggð uppþvottavél og ís-
skápur fylgja með í kaupunum. 
Opið er úr eldhúsi inn í stofu og 
borðstofu. Flotuð gólf eru á þessari 
hæð sem og borðplatan í eldhúsinn-
réttingunni. Útgengt er úr stofu út í 
garð. Tréstigi liggur upp á aðra hæð. 
Þar eru þrjú svefnherbergi, parket á 

gólfum ásamt flísalögðu baðherbergi 
með innréttingu og baðkari. Þakgluggi 
er á baðherbergi og gluggi á gafli við 
stiga sem hleypir inn góðri birtu.
Úr forstofu liggur steyptur stigi niður. 
Niðri er rými sem býður upp á mikla 
möguleika. Í dag er þar opið rými, 
málað gólf ásamt parketlögðu her-
bergi og flísalögðu salerni. Tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara. Í heildina er 
þetta gott hús í rótgrónu hverfi þaðan 
sem stutt er í margvíslega þjónustu. 
Nánari upplýsingar gefur Gústaf 
Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205

Gott hús í rótgrónu hverfi
Endaraðhús að Ásgarði 35.

Mánudagur 4. apríl 2016

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 •  
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Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

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

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

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

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

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frítt 
verðmat 

 Parhús á 2 hæðum 
 Innst í botnlanga 
 Jaðarlóð við opið svæði 
 238,6 fm: 210,8 fm hús + 27,8fm bíl-

skúr 
 5 mjög rúmgóð svefnherbergi 

 Stórt þvottahús 
 2 baðherbergi (gestasalerni og 

baðherb.) 
 Skjólgóður pallur m. potti. 
 Jeppa bílskúr 
 Sérlega vel skipulagt fjölskylduhús 

Opið hús þriðjudaginn 5. apríl kl. 17:00 - 17:30 
79,5m 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

Álftaland 15 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HVASSALEITI. EFRI SÉRHÆÐ.
Falleg 154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum og sér þvotta-
herbergi auk 54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur verið 
innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur 
verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. 
Húsið að utan var viðgert og málað fyrir um 10 árum. 

MARKLAND. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Mjög góð 95,9 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,7 fm. geymslu í kjallara á þessum 
eftirsótta stað í Fossvoginum. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. 
Tvö rúmgóð herbergi, voru áður þrju og er lítið mál að breyta til fyrra horfs. Hús var 
málað að utan 2015 og skipt um gler árið 2014. 

KIRKJULUNDUR - GBÆ. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 136,5 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í nýlegu fjöl-
býlishúsi.  Yfirbyggðar flísalagðar svalir til suðvesturs með útsýni að Reykjanesi og 
víðar. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum 
byggingarefnum. Hvíttað eikarparket með kvistum er á gólfum og granít er í glugga-
kistum. Strimlagardínur eru í allri íbúðinni. 

NORÐURBRÚ 5 - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri bíla-
geymslu 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. Verið velkomin.

FURUGRUND 70 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á 6. HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjólgóðar 
suðursvalir. Fossvogsdalur er í göngufæri, sem og Snælandsskóli. 

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
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. 

RAUÐALÆKUR 63. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
57,5 fm. íbúð, lítið niðurgrafin kjallaraíbúð að meðtöldum tveimur geymslum samtals 
5,1 fm við Rauðalæk. Sérinngangur. Frábær staðsetning við lokaða kyrrláta götu við 
Rauðalæk. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verið velkomin.

DRÁPUHLÍÐ 20.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 18.15 – 18.45  
Góð 64,7 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,1 fm. sér geymslu í kjallara í mjög góðu 
þríbýlishúsi. Rúmgóð stofa með góðum gluggum til norðurs og austurs. Húsið 
stenað að utan fyrir um 10 árum síðan. Verið velkomin.

26,0 millj.

GYÐUFELL. 
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð.

39,9 millj.

28,9 millj.

54,9 millj.

21,3 millj.

22,0 millj.

64,9 millj.

39,9 millj.

64,9 millj.

6 HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Freyjugata 38. Neðri hæð og jarðhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og vel skipulögð 157,2 fm. neðri hæð með suðursvölum og jarðhæð í virðulegu þríbýlishúsi (aðeins ein önnur 
íbúð í húsinu) við Freyjugötu.  Um er að ræða tvær samþykktar íbúðir sem sameinaðar hafa verið og eru nýttar sem ein íbúð.  
Eignin að innan og húsið að utan hafa alla tíð fengið gott og reglubundið viðhald og endurnýjun. Stór og gróin lóð, sameiginleg 
með íbúð á efri hæð hússins með stórri verönd og fallegum gróðri.   Auðvelt væri að breyta eigninni aftur í tvær íbúðir.  Verið 
velkomin.

Verð 75,0 millj.

Skólagerði 33 – Kópavogi. Parhús.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð og alla tíð fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fagmönnum. Stofa með 
stórum gluggum til suðurs. Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað baðherbergi. Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð 
innkeyrsla. Verið velkomin 

Verð 64,9 millj.

FREYJUGATA 38SKÓLAGERÐI 33
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

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. Sam-
liggjandi 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 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.

Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús. 

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

 Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

181,6 fm. tvílyft raðhús með innbyggðum 20,8 fm. 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Hvassaleitinu. 

Í húsinu eru m.a. 5 svefnherbergi auk bílskúrs 
sem notaður er sem íbúðarherbergi í dag. Svalir 
til vesturs út af hjónaherbergi. Rúmgóður garður á 
baklóð og góð aðkoma að húsinu. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

Verð 59,9 millj.

Hvassaleiti. 

Mjög mikið endurnýjað/endurbyggt 200,7 fm. 
einbýlishús á einni hæð.  Árið 2012 var húsið ein-
angrað upp á nýtt að utan og klætt með vönduðu 
flísakerfi. Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
innfelld lýsing í nánast öllum loftum. Stórar sam-
liggjandi stofur með útsýni til fjalla. Sjónvarpsstofa. 
Endurnýjuð baðherbergi. Fataherbergi og baðher-
bergi innaf hjónaherbergi. 

Eignin stendur á 1.096,0 fermetra lóð og heimilt 
væri að stækka húsið ef vill. 

Verð 79,5 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Vel skipulögð 114,4 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara. 

Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 
Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti 5. Endaíbúð.

Glæsilegt og vel skipulagt 212,1 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 30,0 fm. bílskúr 
á stórri lóð í Fossvogi. Húsið er teiknað af Knuti 
Jeppesen og hefur verið haldið í upprunalegan 
stíl eignarinnar. Stofur með arni. Gólfsíðir gluggar í 
stofum og í eldhúsi. Opið rými á efri hæð með mik-
illi lofthæð. Þrjú herbergi.  Garðurinn er teiknaður af 
skrúðgarðyrkjumeistaranum Mark MacFairlane. 

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á grónum og skjólsælum 
stað þaðan sem stutt er í útivistarparadís, 
skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Verð 89,9 millj.

Markarvegur.

Vel staðsett 197,0 fm. einbýlishús á einni hæð 
að meðtöldum 57,0 fm. bílskúr við Lindarflöt í 
Garðabæ. 

Húsið er í nokkuð góðu ástandi, en þarfnast þó 
einhverrar endurnýjunar. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi á viðarverönd til suðurs. Fjögur 
herbergi. 

Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði. 

Verð 59,9 millj.

Lindarflöt - Garðabæ.

Vel skipulagt 214,3 fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,5 fm. bílskúr á útsýnisstað 
við Goðasali. 

Stórar svalir til suðurs og vesturs útaf stofum og 
stór, skjólsæl og afgirt verönd á baklóð hússins. 
Mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Stórar og 
bjartar stofur. Sjónvarpsstofa. Fjögur herbergi. 

Lóðin er viðhaldslítil með hellulagðri innkeyrslu og 
stétt og afgirtri verönd. 

Stutt í skóla og leikskóla. 

Verð 69,5 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

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

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

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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.
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.isÓðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HVASSALEITI. EFRI SÉRHÆÐ.
Falleg 154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum og sér þvotta-
herbergi auk 54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri hæð hefur verið 
innréttuð sem stúdíóíbúð og er með sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur 
verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. 
Húsið að utan var viðgert og málað fyrir um 10 árum. 

MARKLAND. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Mjög góð 95,9 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri 4,7 fm. geymslu í kjallara á þessum 
eftirsótta stað í Fossvoginum. Rúmgóð stofa með útgengi á stórar svalir til suðurs. 
Tvö rúmgóð herbergi, voru áður þrju og er lítið mál að breyta til fyrra horfs. Hús var 
málað að utan 2015 og skipt um gler árið 2014. 

KIRKJULUNDUR - GBÆ. GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 136,5 fm. útsýnisíbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í nýlegu fjöl-
býlishúsi.  Yfirbyggðar flísalagðar svalir til suðvesturs með útsýni að Reykjanesi og 
víðar. Sér bílastæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð úr vönduðum 
byggingarefnum. Hvíttað eikarparket með kvistum er á gólfum og granít er í glugga-
kistum. Strimlagardínur eru í allri íbúðinni. 

NORÐURBRÚ 5 - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 94,5 fm. íbúð á 3. hæð í Sjálandinu í Garðabæ. Sérstæði í lokaðri bíla-
geymslu 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. Verið velkomin.

FURUGRUND 70 - KÓPAVOGI. ÍBÚÐ Á 6. HÆÐ.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjólgóðar 
suðursvalir. Fossvogsdalur er í göngufæri, sem og Snælandsskóli. 

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
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. 

RAUÐALÆKUR 63. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
57,5 fm. íbúð, lítið niðurgrafin kjallaraíbúð að meðtöldum tveimur geymslum samtals 
5,1 fm við Rauðalæk. Sérinngangur. Frábær staðsetning við lokaða kyrrláta götu við 
Rauðalæk. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verið velkomin.

DRÁPUHLÍÐ 20.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 18.15 – 18.45  
Góð 64,7 fm. íbúð í kjallara að meðtaldri 2,1 fm. sér geymslu í kjallara í mjög góðu 
þríbýlishúsi. Rúmgóð stofa með góðum gluggum til norðurs og austurs. Húsið 
stenað að utan fyrir um 10 árum síðan. Verið velkomin.

26,0 millj.

GYÐUFELL. 
63,5 fm. íbúð á 3. hæð við Gyðufell. Íbúðin er vel skipulögð og björt. Útgengt er á 
tæplega 5 fm. suðursvalir með svalalokun sem eru ekki í skráðri fm. tölu.  Möguleiki 
væri að stúka af lítið svefnherbergi á kostnað stofu. Eldhús opið að hluta inn í stofu. 
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúð á lóð.

39,9 millj.

28,9 millj.

54,9 millj.

21,3 millj.

22,0 millj.

64,9 millj.

39,9 millj.

64,9 millj.

6 HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Freyjugata 38. Neðri hæð og jarðhæð.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og vel skipulögð 157,2 fm. neðri hæð með suðursvölum og jarðhæð í virðulegu þríbýlishúsi (aðeins ein önnur 
íbúð í húsinu) við Freyjugötu.  Um er að ræða tvær samþykktar íbúðir sem sameinaðar hafa verið og eru nýttar sem ein íbúð.  
Eignin að innan og húsið að utan hafa alla tíð fengið gott og reglubundið viðhald og endurnýjun. Stór og gróin lóð, sameiginleg 
með íbúð á efri hæð hússins með stórri verönd og fallegum gróðri.   Auðvelt væri að breyta eigninni aftur í tvær íbúðir.  Verið 
velkomin.

Verð 75,0 millj.

Skólagerði 33 – Kópavogi. Parhús.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
205,2 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 36,6 fm. bílskúr sem er innréttaður sem íbúð. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð og alla tíð fengið mjög gott viðhald. Allar breytingar og viðhaldsframkvæmdir hafa verið unnar af fagmönnum. Stofa með 
stórum gluggum til suðurs. Sérlega rúmgott og bjart eldhús. Endurnýjað baðherbergi. Skjólgóður garður til suðurs og hellulögð 
innkeyrsla. Verið velkomin 

Verð 64,9 millj.

FREYJUGATA 38SKÓLAGERÐI 33
OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG
OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAG

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. Sam-
liggjandi 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 47,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.

Að innan er eignin virkilega vönduð með sérsmíð-
uðum innréttingum, gólfhita, mikilli lofthæð og inn-
byggðri lýsingu í stóra hluta lofta. Að utan er húsið 
í góðu ástandi, staðsteypt og byggt úr  vönduðum 
byggingarefnum. Lóðin er fullfrágengin með helllu-
lagðri stétt og innkeyrslu fyrir framan húsið og 
stórri harðviðarverönd til suðurs neðan við hús. 

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mjög 
mikils og fallegs útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, 
til fjalla og víðar.

 Verð 84,9 millj.

Búðavað. Parhús á frábærum stað.

181,6 fm. tvílyft raðhús með innbyggðum 20,8 fm. 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Hvassaleitinu. 

Í húsinu eru m.a. 5 svefnherbergi auk bílskúrs 
sem notaður er sem íbúðarherbergi í dag. Svalir 
til vesturs út af hjónaherbergi. Rúmgóður garður á 
baklóð og góð aðkoma að húsinu. 

Eignin er laus við kaupsamning. 

Verð 59,9 millj.

Hvassaleiti. 

Mjög mikið endurnýjað/endurbyggt 200,7 fm. 
einbýlishús á einni hæð.  Árið 2012 var húsið ein-
angrað upp á nýtt að utan og klætt með vönduðu 
flísakerfi. Verulega aukin lofthæð er í öllu húsinu og 
innfelld lýsing í nánast öllum loftum. Stórar sam-
liggjandi stofur með útsýni til fjalla. Sjónvarpsstofa. 
Endurnýjuð baðherbergi. Fataherbergi og baðher-
bergi innaf hjónaherbergi. 

Eignin stendur á 1.096,0 fermetra lóð og heimilt 
væri að stækka húsið ef vill. 

Verð 79,5 millj.

Hörpulundur – Garðabæ.

Vel skipulögð 114,4 fm. endaíbúð með gluggum í 
3 áttir á 2. hæð í fjölbýlishúsi fyrir eldri borgara. 

Samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Stórar svalir til 
vesturs eru yfirbyggðar að stórum hluta. 

Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílageymslu og að-
gengi er að sameiginlegum leikfimisal á 5. hæð. 
Húsvörður. 

Verð 54,5 millj.

Miðleiti 5. Endaíbúð.

Glæsilegt og vel skipulagt 212,1 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðtöldum 30,0 fm. bílskúr 
á stórri lóð í Fossvogi. Húsið er teiknað af Knuti 
Jeppesen og hefur verið haldið í upprunalegan 
stíl eignarinnar. Stofur með arni. Gólfsíðir gluggar í 
stofum og í eldhúsi. Opið rými á efri hæð með mik-
illi lofthæð. Þrjú herbergi.  Garðurinn er teiknaður af 
skrúðgarðyrkjumeistaranum Mark MacFairlane. 

Staðsetning eignarinnar er í algjörum sérflokki 
neðarlega í Fossvogi á grónum og skjólsælum 
stað þaðan sem stutt er í útivistarparadís, 
skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Verð 89,9 millj.

Markarvegur.

Vel staðsett 197,0 fm. einbýlishús á einni hæð 
að meðtöldum 57,0 fm. bílskúr við Lindarflöt í 
Garðabæ. 

Húsið er í nokkuð góðu ástandi, en þarfnast þó 
einhverrar endurnýjunar. Rúmgóðar samliggjandi 
stofur með útgengi á viðarverönd til suðurs. Fjögur 
herbergi. 

Góð staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og 
íþróttasvæði. 

Verð 59,9 millj.

Lindarflöt - Garðabæ.

Vel skipulagt 214,3 fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 31,5 fm. bílskúr á útsýnisstað 
við Goðasali. 

Stórar svalir til suðurs og vesturs útaf stofum og 
stór, skjólsæl og afgirt verönd á baklóð hússins. 
Mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Stórar og 
bjartar stofur. Sjónvarpsstofa. Fjögur herbergi. 

Lóðin er viðhaldslítil með hellulagðri innkeyrslu og 
stétt og afgirtri verönd. 

Stutt í skóla og leikskóla. 

Verð 69,5 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

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

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

• Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. 
• Íbúðirnar sem eru 4ra herbergja eru frá 115,2 fm upp í 120,0 fm. 
• Íbúðirnar eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum
   og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. 
• Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 

• Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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.
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Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

   

• Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara  
• Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-íbúðir  
• Stærðir frá 90 til 140 fm  
• Þriggja til fjögurra herbergja íbúðir

Allar nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Eignamiðlunar:

Holtsvegur 37-39  
Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti í Garðabæ 

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

 BIRKIMELUR 8A 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Frábærlega staðsett 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu og virðulegu 
fjölbýli. Íbúðin er 3ja herbergja með svölum til suðvesturs en auk þess fylgir 
gott herbergi í risi með aðgangi að snyrtilegu baðherbergi. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 4.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9  m. 9463

LANGHOLTSVEGUR 99 104 RVK
ÍBÚÐ MERKT 00-01.  

Mjög björt og falleg 85,8 m2 4ra herbergja íbúð, ásamt 28 m2 bílskúr með 
rafmagni, hita og hurðaopnara. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 9495

SUÐURGATA 75 220 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Vel skipulögð og björt 84,6 fm 4ra herbergja íbúð í litlu 
fjölbýli við Suðurgötu í Hafnarfirði. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum en möguleiki er að 
breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Góð staðsetning. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 29,9 m. 9490

ÞINGVAÐ 57 
110 RVK. 

Fullbúið glæsilegt raðhús á 2 hæðum ásamt  bílskúr sem 
innangengt er í. Heildarstærð hússins er 201,2 fm með 
bílskúr sem er 23,9 fm. Húsið afhendist fullbúið (án skápa) 
við kaupsamning. Gott skipulag eða 4 svefnherbergi, 
baðherbergi á báðum hæðum fullbúin, flísalögð. Gólfhiti 
er í húsinu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 57,9 m. 9392

HOLTSVEGUR 31 
210 GBÆ

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

HRAUNBÆR 70 
110 RVK.

Falleg og björt 112 fm 5 herbergja endaíbúð á 3.hæð 
(efstu). Fjögur stór herbergi. Tvennar svalir og útsýni.  
V. 34,9 m. 9492

VINDAKÓR 1 203 KÓP. 
TVENNAR SVALIR  OG BÍLSKÚR

Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
húsi. Gott skipulag, tvennar svalir. Sér 30,4 fm bílskúr í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Laus strax.   V. 43 m. 8627

STRANDVEGUR 7 
210 GARÐABÆ

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

LÆKJARBAKKI Í GRÍMSNESI
BJÁLKAHÚS

Fallegt  95,2 fm bjálkahús á fallegum útsýnisstað. Stór 
eignarlóð. Húsið er á 88,6 fm að grunnfleti ásamt 6,6 fm 
svefnlofti og mjög stórri yfirbyggðri verönd með glerjuð- 
um hliðarlokunum. Húsið stendur á steyptum stöplum. 
Góð staðsetning á rólegum stað með miklu útsýni og er 
einungis 15 mín akstur niður á Selfoss.   V.  26,0 m. 9480

KLYFJASEL 14 
109 RVK.

Þrílyft vel byggt og mjög vel staðsett 258,2 fm einbýlishús. 
Sex til sjö svefnherbegi og góðar stofur. V. 65 m. 292

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einstaklega vel skipulögð 154,2 fm efri sérhæð auk 27,2 fm bílskúrs í þríbýlishúsi á frábærum stað í austurborginni. Mjög gott skipulag.Tvennar svalir. 
Endurnýjaðar skólp og drenlagnir. Endurnýjað eldhús. Fjögur svefnherbergi á teikningu en þrjú í dag. Tvær stofur. Sérþvottahús.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 4.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58,5 m. 9494

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 229,3 fm einbýlishús á einni hæð við Sólbraut á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, fjölskylduherbergi 
og þrjú rúmgóð herbergi. Herbergin eru fimm skv. teikningu og auðvelt væri að breyta því aftur. Mikil lofthæð er í hluta hússins. Glæsilegur garður sem 
hefur verið standsettur. Timburverönd og heitur pottur. 9498

Safamýri 93 105 Rvk. - íbúð merkt 02-01. 

Sólbraut – Seltjarnarnesi

OPIÐ 

HÚS

Opið hús á Holtsvegi 37-39 á mánudaginn 4. apríl milli kl 17 og 18  

OPIÐ HÚS

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

Bergþórugata 55, heil húseign 
 einstakt tækifæri

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og 
   baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar 
   á baðherberg og í þvottahúsi. 

Glæsileg samtals 364 fm fasteign á þremur hæðum auk kjallara. Einar Sveinsson arkitekt teiknaði húsið fyrir föður 
sinn Svein Jónsson trésmið. Húsið hefur verið mjög mikið standsett á síðustu árum á vandaðan og smekklegan 
hátt. Upprunalega voru þrjár íbúðir í húsinu en nú er húsið nýtt sem ein heild. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
eldhús, 6 rúmgóð herbergi, þrjú baðherbergi og glæsilega vinnustofu á þakhæð hússins með mikilli lofthæð.  
Þrennar svalir. Garðurinnn hefur einnig verið standsettur en þar er timburverönd. Einstök eign í miðbænum.  
Verð tilboð.
Nánari upplýsingar veita Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali s: 861 8511 magnea@eignamidlun.is og  
Kjartan Hallgeirsson fasteignasali 824 9093 kjartan@eignamidlun.is



Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

   

• Vandaðar íbúðir í lyftuhúsi ásamt stæði í bílakjallara  
• Á efstu hæð eru glæsilegar penthouse-íbúðir  
• Stærðir frá 90 til 140 fm  
• Þriggja til fjögurra herbergja íbúðir

Allar nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum Eignamiðlunar:

Holtsvegur 37-39  
Glæsileg fjölbýlishús í Urriðaholti í Garðabæ 

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

 BIRKIMELUR 8A 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-02. 

Frábærlega staðsett 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu og virðulegu 
fjölbýli. Íbúðin er 3ja herbergja með svölum til suðvesturs en auk þess fylgir 
gott herbergi í risi með aðgangi að snyrtilegu baðherbergi. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 4.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9  m. 9463

LANGHOLTSVEGUR 99 104 RVK
ÍBÚÐ MERKT 00-01.  

Mjög björt og falleg 85,8 m2 4ra herbergja íbúð, ásamt 28 m2 bílskúr með 
rafmagni, hita og hurðaopnara. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 9495

SUÐURGATA 75 220 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Vel skipulögð og björt 84,6 fm 4ra herbergja íbúð í litlu 
fjölbýli við Suðurgötu í Hafnarfirði. Íbúðin er með tveimur 
svefnherbergjum og tveimur stofum en möguleiki er að 
breyta annarri stofunni í svefnherbergi. Góð staðsetning. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 29,9 m. 9490

ÞINGVAÐ 57 
110 RVK. 

Fullbúið glæsilegt raðhús á 2 hæðum ásamt  bílskúr sem 
innangengt er í. Heildarstærð hússins er 201,2 fm með 
bílskúr sem er 23,9 fm. Húsið afhendist fullbúið (án skápa) 
við kaupsamning. Gott skipulag eða 4 svefnherbergi, 
baðherbergi á báðum hæðum fullbúin, flísalögð. Gólfhiti 
er í húsinu. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 5.apríl milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 57,9 m. 9392

HOLTSVEGUR 31 
210 GBÆ

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

HRAUNBÆR 70 
110 RVK.

Falleg og björt 112 fm 5 herbergja endaíbúð á 3.hæð 
(efstu). Fjögur stór herbergi. Tvennar svalir og útsýni.  
V. 34,9 m. 9492

VINDAKÓR 1 203 KÓP. 
TVENNAR SVALIR  OG BÍLSKÚR

Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
húsi. Gott skipulag, tvennar svalir. Sér 30,4 fm bílskúr í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Laus strax.   V. 43 m. 8627

STRANDVEGUR 7 
210 GARÐABÆ

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

LÆKJARBAKKI Í GRÍMSNESI
BJÁLKAHÚS

Fallegt  95,2 fm bjálkahús á fallegum útsýnisstað. Stór 
eignarlóð. Húsið er á 88,6 fm að grunnfleti ásamt 6,6 fm 
svefnlofti og mjög stórri yfirbyggðri verönd með glerjuð- 
um hliðarlokunum. Húsið stendur á steyptum stöplum. 
Góð staðsetning á rólegum stað með miklu útsýni og er 
einungis 15 mín akstur niður á Selfoss.   V.  26,0 m. 9480

KLYFJASEL 14 
109 RVK.

Þrílyft vel byggt og mjög vel staðsett 258,2 fm einbýlishús. 
Sex til sjö svefnherbegi og góðar stofur. V. 65 m. 292

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Einstaklega vel skipulögð 154,2 fm efri sérhæð auk 27,2 fm bílskúrs í þríbýlishúsi á frábærum stað í austurborginni. Mjög gott skipulag.Tvennar svalir. 
Endurnýjaðar skólp og drenlagnir. Endurnýjað eldhús. Fjögur svefnherbergi á teikningu en þrjú í dag. Tvær stofur. Sérþvottahús.   
Eignin verður sýnd mánudaginn 4.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 58,5 m. 9494

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 229,3 fm einbýlishús á einni hæð við Sólbraut á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, fjölskylduherbergi 
og þrjú rúmgóð herbergi. Herbergin eru fimm skv. teikningu og auðvelt væri að breyta því aftur. Mikil lofthæð er í hluta hússins. Glæsilegur garður sem 
hefur verið standsettur. Timburverönd og heitur pottur. 9498
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Sólbraut – Seltjarnarnesi

OPIÐ 

HÚS

Opið hús á Holtsvegi 37-39 á mánudaginn 4. apríl milli kl 17 og 18  

OPIÐ HÚS

Mánatún 7-17 
Glæsilegar og nútímalegar íbúðir 

Bergþórugata 55, heil húseign 
 einstakt tækifæri

Geir Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9096
geir@eignamidlun.is

Brynjar Þór Sumarliðason
Sölufulltrúi  

GSM 896-1168
brynjar@eignamidlun.is

• 2ja–4ja herbergja íbúðir frá 110 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og 
   baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru flísar 
   á baðherberg og í þvottahúsi. 

Glæsileg samtals 364 fm fasteign á þremur hæðum auk kjallara. Einar Sveinsson arkitekt teiknaði húsið fyrir föður 
sinn Svein Jónsson trésmið. Húsið hefur verið mjög mikið standsett á síðustu árum á vandaðan og smekklegan 
hátt. Upprunalega voru þrjár íbúðir í húsinu en nú er húsið nýtt sem ein heild. Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, 
eldhús, 6 rúmgóð herbergi, þrjú baðherbergi og glæsilega vinnustofu á þakhæð hússins með mikilli lofthæð.  
Þrennar svalir. Garðurinnn hefur einnig verið standsettur en þar er timburverönd. Einstök eign í miðbænum.  
Verð tilboð.
Nánari upplýsingar veita Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali s: 861 8511 magnea@eignamidlun.is og  
Kjartan Hallgeirsson fasteignasali 824 9093 kjartan@eignamidlun.is



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

www.fstorg.is 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Nýhöfn 3    210 Garðabæ 61.900.000

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

Stærð: 152,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 18:30 – 19:00

Garðhús 10   112 Reykjavík 42.900.000

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

Stærð: 168,1 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl.17:30-18:00

Norðurás 2   110 Reykjavík 40.900.000

Mjög góð 4-5 herb endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskúr, innangengt er úr 
sameigninni í bílskúrinn. Íbúðin er á tveimur hæðum, stofa með mikilli lofthæð og 
stórar s-svalir, fallegt óhindrað útsýni til norðurs og vesturs. Nýlegt parket í stofu 
og halogenlýsing. Í snyrtilegri sameign er saunaklefi og ljósbekkur. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 147,2 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Gyðufell 6   111 Reykjavík 23.500.000

Fasteignasalan TORG kynnir: 84,1 fm 3ja herbergja í búð á 3. hæð við Gyðufell í 
Reykjavík.  Stutt er í skóla, verslun og aðra þjónustu.  Húsið er álklætt að utan og 
hafa gluggar og gler verið endurnýjað.  
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 84,1 m2 

 ÍBÚÐA 
LYFTUHÚS

17
HERBERGJA 

ÍBÚÐIR

3ja  4ra FRÁBÆRT 
ÚTSÝNI

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÝTT Í EINKASÖLU: 
17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í 
Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum, fimm íbúðir með 
bílskúrum og næg bílastæði við húsið. Mjög stutt í leikskóla, skóla, 
golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt.  

Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 4.apríl kl.17.30 -18.00

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

Dæmi um íbúð

4ja herbergja
Stærð: 162,9 m2 

Bílskúr 
Kr. 54.900.000

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

Dæmi um íbúð

3ja herbergja
Stærð: 108,9 m2

Sérafnotareitur
Kr. 39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 18.30-19.00 

Vesturvallagata 1  101 Reykjavík 25.900.000

Björt, falleg  og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í vel við höldnu fjöl-
býlishúsi á einum besta staðnum í gamla Vesturbænum. Svefnherbergi og stofa 
rúmgóð og útgengt er á svalir frá stofu.  Eldhús með eldri innréttingu. Á baðher-
berginu er baðkar með sturtuaðstöðu og gluggi.  Gólfefni er flísar og parket. 
Frábært útsýni. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 63,0 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 18.30-19.00

Hverafold 21  112 Reykjavík 32.900.000

Mjög falleg og björt  íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á þessum eftirsótta 
stað í Foldahverfi. Um er að ræða íbúð á 2.hæð  í góðu fjölbýlishúsi. Fallegt útsýni 
er frá íbúðinni sem hefur fengið gott viðhald og er nýmáluð að hluta. Þvottahús er 
innan íbúðar. Húsið er frábærlega staðsett og bæði skóli og leikskóli í göngufæri. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,1 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17.30-18.00

Grettisgata 79  101 Reykjavík 26.500.000

Mjög vel skipulagða risíbúð skráð 50,3fm en gólfflötur stærri þar sem eignin er að 
hluta undir súð. Um er að ræða eign sem er búið að skipta upp í tvær útleigu-
einingar og mögulegt er að yfirtaka leigusamninga. Tilvalin eign fyrir fjárfesta, 
góðar leigutekjur.  Á sameiginlegri lóð eru bílastæði sem íbúðareigndur hafa 
aðgang að. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 50,3 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð 47.500.000

Glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorradals-
vatn. 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

Herbergi: 5     Stærð: 153,1 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði 
í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og 
því viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
Kirngluna, Salinn og Gerðasafn.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-6     Stærð: 98,2 - 238,1 m2

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

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

Herbergi: 2-4      Stærð: 108-189 m2  

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17.30-18.00

Hólmatún 15  225 Álftanesi 49.900.000

Fallegt raðhús við Hólmatún á Álftanesi. Fimm svefnherbergi.  Stórt eldhús með 
fallegu útsýni.  Nýuppgert baðherbergi. Stórt bílaplan. Stórar suðvestur svalir.  
Þetta er hús fyrir stóra fjölskyldu sem þarf mörg svefnherbergi. Stutt í náttúruna, 
fjöruna og góðar gönguleiðir.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 160,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17.30-18.00

Maríubaugur 137   113 Reykjavík 33.900.000

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

Herbergi: 3     Stærð: 103,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl 17.30-18.00

Arnarhraun 4-6  1ö4 Hafnarfirði 30.900.000 

Mjög rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stóra stofu, rúmgott eldhús, 3
svefnherbergi og geymslu.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 119.7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 18.30-19.00

Háaleitisbraut 40   108 Reykjavík 24.900.000

Björt og falleg tveggja herbergja íbúð í húsi sem hefur fengið gott viðhald. Íbúðin 
er töluvert endurnýjuð og einstaklega rúmgóð. Eldhús er með fallegri innréttingu 
í vinkil úr dökkum viðarspón og miklu skápaplássi. Opið er frá eldhúsi yfir í stofu. 
Þvottahús er sameiginlegt með einni annari íbúð á sömu hæð.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 53,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl Kl.17:30-18:00

Rjúpnahæð 11  210 Garaðbæ

Verð: 95.000.0000

Glæsilegt fjölskylduhús m/5 svefnherb. Á efri hæð er aðalrými, eldhús, borðstofa og stofa, hjónaherb. 
m/fataherbergi innaf., baðherbergi og eitt barnaherb. Á neðri hæð eru 3 svefnherb. fjölskyldu-rými, 
þvottaherb., baðherbergi, geymslur og bílskur sem er skráður 34fm. Mikið hefur verið lagt í hönnun 
og útfærslur á húsinu og allur frágangur vandaður. Hátt er til lofts í aðlrými, stórir gólfsíðir gluggar og 
í aðlrými er rennihurð útúr borðstofu út á stórar suður-svalir. Mikið útsýni er yfir bæinn úr aðalrými.  
Húsið skilast fullbúið að utan, t.d. m/innfeldri lýsingu í skyggnum og tilbúið til innréttingar að innan. 
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 

Herbergi: 7     Stærð: 294 m2        Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5.apríl. kl 17.30-18.00

Óðinsgata 11   101 Reykjavík 43.900.000

Falleg, björt og sjarmerandi íbúð á tveimur hæðum á frábærri staðsetningu í Þing-
holtunum. Íbúðin skipti í tvöfalda stofu, tvö góð svefnherbergi, fataherbergi (sem 
var áður barnaherbergi), baðherbergi, stórt eldhús og þvottaherbergi/geymsla. 
Töluvert hefur verið endurnýjað af lögnum í íbúðinni og húsinu. Járn á þaki er 
nýlegt. nýlegt. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4-5     Stærð: 95,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17:30-18:00

Falleg sérhæð í Vesturbænum. Íbúðin er á miðhæð og er 
143,3 fm, bílskúr 27 fm og með c.a 6 sér geymslu í kjallara 
sem er ekki skráð í heildar fm fjölda.  Eignin skiptist fjögur 
svefnherbergi (möguleiki á 5 svefnherberginu), stofu, 
borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu og 
bílskúr. 

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

7Herbergi: 7     Stærð: 170,3 m2

Kvisthagi 2   107 Reykjavík 69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 44.900.000

LÆKKAÐ VERÐ: Rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt opið rými eld-
hús/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

Herbergi: 4     Stærð: 151,7 m2      Bílskýli: x2

INNBÚ 

FYLGIR
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k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

www.fstorg.is 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Nýhöfn 3    210 Garðabæ 61.900.000

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

Stærð: 152,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 18:30 – 19:00

Garðhús 10   112 Reykjavík 42.900.000

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

Stærð: 168,1 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl.17:30-18:00

Norðurás 2   110 Reykjavík 40.900.000

Mjög góð 4-5 herb endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskúr, innangengt er úr 
sameigninni í bílskúrinn. Íbúðin er á tveimur hæðum, stofa með mikilli lofthæð og 
stórar s-svalir, fallegt óhindrað útsýni til norðurs og vesturs. Nýlegt parket í stofu 
og halogenlýsing. Í snyrtilegri sameign er saunaklefi og ljósbekkur. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 147,2 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Gyðufell 6   111 Reykjavík 23.500.000

Fasteignasalan TORG kynnir: 84,1 fm 3ja herbergja í búð á 3. hæð við Gyðufell í 
Reykjavík.  Stutt er í skóla, verslun og aðra þjónustu.  Húsið er álklætt að utan og 
hafa gluggar og gler verið endurnýjað.  
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 84,1 m2 

 ÍBÚÐA 
LYFTUHÚS

17
HERBERGJA 

ÍBÚÐIR

3ja  4ra FRÁBÆRT 
ÚTSÝNI

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÝTT Í EINKASÖLU: 
17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í 
Urriðaholti, stórkostlegt útsýni frá öllum íbúðum, fimm íbúðir með 
bílskúrum og næg bílastæði við húsið. Mjög stutt í leikskóla, skóla, 
golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt.  

Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

OPIÐ HÚS 
mánudaginn 4.apríl kl.17.30 -18.00

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

Dæmi um íbúð

4ja herbergja
Stærð: 162,9 m2 

Bílskúr 
Kr. 54.900.000

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

Dæmi um íbúð

3ja herbergja
Stærð: 108,9 m2

Sérafnotareitur
Kr. 39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 18.30-19.00 

Vesturvallagata 1  101 Reykjavík 25.900.000

Björt, falleg  og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í vel við höldnu fjöl-
býlishúsi á einum besta staðnum í gamla Vesturbænum. Svefnherbergi og stofa 
rúmgóð og útgengt er á svalir frá stofu.  Eldhús með eldri innréttingu. Á baðher-
berginu er baðkar með sturtuaðstöðu og gluggi.  Gólfefni er flísar og parket. 
Frábært útsýni. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 63,0 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 18.30-19.00

Hverafold 21  112 Reykjavík 32.900.000

Mjög falleg og björt  íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu á þessum eftirsótta 
stað í Foldahverfi. Um er að ræða íbúð á 2.hæð  í góðu fjölbýlishúsi. Fallegt útsýni 
er frá íbúðinni sem hefur fengið gott viðhald og er nýmáluð að hluta. Þvottahús er 
innan íbúðar. Húsið er frábærlega staðsett og bæði skóli og leikskóli í göngufæri. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 93,1 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17.30-18.00

Grettisgata 79  101 Reykjavík 26.500.000

Mjög vel skipulagða risíbúð skráð 50,3fm en gólfflötur stærri þar sem eignin er að 
hluta undir súð. Um er að ræða eign sem er búið að skipta upp í tvær útleigu-
einingar og mögulegt er að yfirtaka leigusamninga. Tilvalin eign fyrir fjárfesta, 
góðar leigutekjur.  Á sameiginlegri lóð eru bílastæði sem íbúðareigndur hafa 
aðgang að. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 50,3 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð 47.500.000

Glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorradals-
vatn. 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

Herbergi: 5     Stærð: 153,1 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 17-23  200 Kópavogi

Við hönnun íbúðinna var haft að leiðarljósi að hafa þær bjartar og 
rúmgóðar. Hiti er í gólfum og vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði 
í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Íbúðirnar skilast án gólfefna en 
á baðherbergjum og þvottahúsi eru flísar á gólfi. Húsin eru álklætt og 
því viðhaldslétt. Flestar íbúðirnar hafa gott útsýni á þessum veðursæla 
stað. Einstök staðsetning á Stór-höfuðborgarsvæðinu þar sem stutt 
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu s.s Smáralindina, 
Kirngluna, Salinn og Gerðasafn.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-6     Stærð: 98,2 - 238,1 m2

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 28-32    210 Garðabæ

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

Herbergi: 2-4      Stærð: 108-189 m2  

SJÁVAR-

ÚTSÝNI  

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17.30-18.00

Hólmatún 15  225 Álftanesi 49.900.000

Fallegt raðhús við Hólmatún á Álftanesi. Fimm svefnherbergi.  Stórt eldhús með 
fallegu útsýni.  Nýuppgert baðherbergi. Stórt bílaplan. Stórar suðvestur svalir.  
Þetta er hús fyrir stóra fjölskyldu sem þarf mörg svefnherbergi. Stutt í náttúruna, 
fjöruna og góðar gönguleiðir.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Íbúð      Stærð: 160,4 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17.30-18.00

Maríubaugur 137   113 Reykjavík 33.900.000

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

Herbergi: 3     Stærð: 103,1 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl 17.30-18.00

Arnarhraun 4-6  1ö4 Hafnarfirði 30.900.000 

Mjög rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, stóra stofu, rúmgott eldhús, 3
svefnherbergi og geymslu.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 119.7 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 18.30-19.00

Háaleitisbraut 40   108 Reykjavík 24.900.000

Björt og falleg tveggja herbergja íbúð í húsi sem hefur fengið gott viðhald. Íbúðin 
er töluvert endurnýjuð og einstaklega rúmgóð. Eldhús er með fallegri innréttingu 
í vinkil úr dökkum viðarspón og miklu skápaplássi. Opið er frá eldhúsi yfir í stofu. 
Þvottahús er sameiginlegt með einni annari íbúð á sömu hæð.  
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 53,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl Kl.17:30-18:00

Rjúpnahæð 11  210 Garaðbæ

Verð: 95.000.0000

Glæsilegt fjölskylduhús m/5 svefnherb. Á efri hæð er aðalrými, eldhús, borðstofa og stofa, hjónaherb. 
m/fataherbergi innaf., baðherbergi og eitt barnaherb. Á neðri hæð eru 3 svefnherb. fjölskyldu-rými, 
þvottaherb., baðherbergi, geymslur og bílskur sem er skráður 34fm. Mikið hefur verið lagt í hönnun 
og útfærslur á húsinu og allur frágangur vandaður. Hátt er til lofts í aðlrými, stórir gólfsíðir gluggar og 
í aðlrými er rennihurð útúr borðstofu út á stórar suður-svalir. Mikið útsýni er yfir bæinn úr aðalrými.  
Húsið skilast fullbúið að utan, t.d. m/innfeldri lýsingu í skyggnum og tilbúið til innréttingar að innan. 
Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 

Herbergi: 7     Stærð: 294 m2        Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5.apríl. kl 17.30-18.00

Óðinsgata 11   101 Reykjavík 43.900.000

Falleg, björt og sjarmerandi íbúð á tveimur hæðum á frábærri staðsetningu í Þing-
holtunum. Íbúðin skipti í tvöfalda stofu, tvö góð svefnherbergi, fataherbergi (sem 
var áður barnaherbergi), baðherbergi, stórt eldhús og þvottaherbergi/geymsla. 
Töluvert hefur verið endurnýjað af lögnum í íbúðinni og húsinu. Járn á þaki er 
nýlegt. nýlegt. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4-5     Stærð: 95,2 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. apríl kl. 17:30-18:00

Falleg sérhæð í Vesturbænum. Íbúðin er á miðhæð og er 
143,3 fm, bílskúr 27 fm og með c.a 6 sér geymslu í kjallara 
sem er ekki skráð í heildar fm fjölda.  Eignin skiptist fjögur 
svefnherbergi (möguleiki á 5 svefnherberginu), stofu, 
borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús, geymslu og 
bílskúr. 

Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

7Herbergi: 7     Stærð: 170,3 m2

Kvisthagi 2   107 Reykjavík 69.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. apríl kl. 17:30-18:00

Langalína 2, íbúð 304  210 Garðabær 44.900.000

LÆKKAÐ VERÐ: Rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 3. hæð. Sameiginlegt opið rými eld-
hús/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

Herbergi: 4     Stærð: 151,7 m2      Bílskýli: x2

INNBÚ 

FYLGIR



535 1000 

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
aðstoðamaður 
fasteignasala
gsm 660 4777

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur
fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

EINAR S. 
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali
gsm 840 0314

EDWIN 
ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
gsm 893 2121

BERGÞÓRA
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 
gsm 690 4966

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

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

SKARPHÉÐINN 
EIRÍKSSON
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gsm 699 0101

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

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

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

 LYNGÁS 1D - 210 GARÐABÆR                              41,2M

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.

  LAXATUNGA 205-207 - 270 MOS                        44,9M

Einstaklega vel hannað 187,3 fm parhús með innbyggðum 
bílskúr við Laxatungu 205 í Mosfellsbæ. Húsið afhendist 
fullfrágengið að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan 
afhendist húsið nánast tilbúið til innréttingar.

  HESTAVAÐ 5 - 110 RVK                                        35,9M

Sölusýning fimmtudaginn 11. feb. kl. 17:30-18:00. 
Falleg 3ja herb. íbúð með sér inngangi, íbúðin skiptist í 
anddyri, gang, þvottahús, baðherbergi, tvö svefnhergi, 
eldhús og sér geymslu í sameign. Möguleiki að setja upp 3ja 
svefnherbergið. Verönd í suður.

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        30,9M

Sölusýning mánudaginn 4. apríl milli kl 17:30 og 18
í einkasölu: Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja 
íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. Einnig 
fylgir íbúðinni köld geymsla (með hita).

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS

 VINDÁS 2 - 110 RVK                                             29,8M

Sölusýning þriðjudaginn 5. apríl milli kl 17:30 og 18
Rúmgóð og vel skipulögð 82,8 fm. íbúð á 4. (efstu) hæð, 
ásamt 21,8 fm. stæði í bílageymslu. Góð stofa, fallegt 
eldhús, stór borðstofa, tvö svefnherbergi og baðherbergi. 
Geymsla innan íbúðar. Gróið umhverfi.

OPIÐ HÚS

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

  SKÓGARVEGUR 12-14 -108 RVK                                      FRÁ: 35,3M

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

  MARARGRUND 18 - 210 GARB                               

Sölusýning þriðjudaginn 5. apríl. kl. 17:30-18:00. 
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Húsið er mjög vandað, sérsmíðaðar innréttingar og hurðar 
úr eik, gegnheilt eikar parket, halogen lýsing, arinn, mikil 
lofthæð o.fl.

ÞORLÁKUR Ó. EINARSSON gsm 820 2399

OPIÐ HÚS

    MEISTARAVELLIR 5 - 107 RVK                              52,5M

Sölusýning þriðjudaginn 5. apríl 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.

OPIÐ HÚS

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

  UGLUHÓLAR 2 - 111 RVK                                        26,5M

Sölusýning miðvikudaginn 6. apríl milli kl 17 og 17:30
Vel skipulögða 73,4 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð í grónu og 
barnvænu umhverfi í fjölbýlishúsi við Elliðaárdalinn. Gengið 
er út á stórar suðsvalir frá stofu. Þvottahús og sérgeymsla 
á fyrstu hæð. 

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

BYGGINGARAÐILAR OG FJÁRFESTAR ATHUGIÐ! 
Erum með í sölu töluvert af áhugaverðum byggingarverkefnum 

og lóðum víðsvegar um Stór-Reykjavíkursvæðið. Um ræðir lóðir 

og þróunarverkefni auk atvinnuhúsnæðis af ýmsum stærðum og 

gerðum. Ýmis áhugaverð tækifæri fyrir trausta aðila og framsýna 

verktaka. Allar nánari upplýsingar gefa: Þorlákur Ómar s. 820-2399 

og Stefán Hrafn s. 895-2049.



Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum 

ásamt um 100 fm bílskúr 

Eign með mikla möguleika 

Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt 

820 Eyrarbakki 

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

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Háeyrarvellir
Vel skipulagt 275 fm endaraðhús á tveimur 

hæðum. Frábært útsýni. Hiti í gólfum 

beggja hæða Vandaðar innréttingar frá Brúnas 

Flísalagður bílskúr 4 svefnherbergi, 

stofa, sjónvarsstofa. Frágengin lóð

Aðalþing 7 

Verð : 84,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
með glæsilegum garði við Steinás í Garðabæ 
5 herbergja 217 fm - Tvöfaldur bílskúr 
Glæsilegur garður með palli og heitum potti 
Vel skipulögð eign á einni hæð þar sem vandað 
hefur verið til verka á við góða götu í Ásahverfinu 
í Garðabæ 

Steinás 1

Verð : 95,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Mjög glæsileg 203,6 fm 5 herbergja raðhús 

á 2 hæðum með innbyggðumn bílskúr 

á góðum stað í Norðlingaholti 

Húsin eru laus til afhendingar strax

Þingvað 41-45-47

Verð frá: 59,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Gullfalleg og mjög mikið endurnýjuð 

108,3 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð 

í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi 

Glæsilegar innréttingar og gólefni

Völvufell

Verð frá: 35,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð frá: 64,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bakkasel 
Vel viðhaldið 270 fm endaraðhús

2ja til 3ja herbergja íbúð m/sérinngangi í kjallara

Lóð nýlega endurgerð

Upphitaðir göngustígar á sameiginlegri lóð

Verð : 56,6 millj.

Bókaðu skoðun:

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

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

Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í 

Fossvogi Eignin er skráð 48,6 fm 

Nýlega endurnýjað baðherbergi 

Sérgeymsla og þvottahús í kjallara 

Falleg og vel skipulögð eign 

Markland 14 

Verð : 24,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð 

Eignin er 125,8 fm, þar af stæði 

í bílageymslu 26,8 fm Bílastæði í kjallara 

Tvennar svalir 

Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús

Keilugrandi 4 

Verð : 41,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á fjórðu 

og efstu hæð ásamt bílskúr 

Tvennar svalir og gott útsýni 

Sér þvottaherbergi innan íbúðar 

Laus við kaupsamning 

Vindakór 1  

Verð : 43,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Rúmlega 300 fm einbýlishús 

Frábært hús fyrir stóra fjölskyldu 

Stutt í skóla 

Möguleiki á aukaíbúð

  Víkurströnd 11 

Verð frá: 84,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Fallegt raðhús neðan götu 

230 fm með bílskúr

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr 

Brúnaland 

Verð : 69,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



.

Hraunbær 154

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 

109 fm 

Góð staðsetning 

.

Urðarbrunnur 2

Verð : 44,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í  febrúar 2016

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

.

Heiðargerði 114

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Rúmgóð 77,7 fm 3ja herbergja íbúð 

í kjallara í þríbýlishúsi 

Sérinngangur vel staðsett 

í lokuðum botnlanga 

Mikið endurnýjuð eign miðsvæðis í borginni 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

.

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

.

Þrastarás 14

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Frábærlega vel skipulögð 4ra herb 94 fm

Björt íbúð með fallegu útsýni 

Efsta hæð m/sérinngang af svölum

Stutt í skóla

.

Miðleiti 3

Verð : 42,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Vel staðsett 101,7 fm 3-4 herbergja 

íbúð á 1. hæð 

Sér garður í suður

Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni 

Örstutt í Kringluna og aðra þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

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

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 

Austurkór 109 

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja Bílskúr 

Stór pallur Stór vel hirtur garður  

Útsýni til sjávar 

Sjávargata 21 

Verð : 58,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur við fallega 

götu neðst í Fossvogdalnum

Um er að ræða 256,2 fm vandað einbýlishús við Bjarmalan

Eignin er 6/8 herbergja með glæsilegum gróðursælum suðurgarði 

Húsið hefur fengið gott viðhald að innan sem utan og hefur verið 

vandað til í öllu efnsivali - Einstök eign á veðursælum stað

Bjarmaland

Verð :135,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Skúlagata 40

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Gullfalleg 164,2 fm 5-6 herbergja endaíbúð á 

tveim efstu hæðum húsins í mjög góðu fjölbýlishúsi 

á þessum vinsæla stað 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Gott útsýni

Galtalind

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hraungata 3 
Glæsilegar útsýnisíbúðir 

í Urriðaholti Garðabæ

Um er að ræða 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 143-147 fm 
meðstórum suður svölum / verönd 

Húsið eru einkar viðhaldslétteinangrað og klætt að utan,  
gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og  
fullbúnar án gólfefna 

Aðeins tvær íbúðir eftir

- 143 fm íbúð á jarðhæð með sér verönd

- 142 fm íbúð á 2. hæð með  25 fm suður svölum

Verð frá: 52,9 millj.

Aðeins tvær íbúðir eftir

SÖLUSÝNING
mánudaginn 4.apríl kl.18:00-19:00

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt viðarklætt steinhús á góðum stað 
í Seljahverfi alveg við Salahverfi 
Skráð 227,4 fm auk 2ja mjög góðra herbergja
í kjallara. Auka 2ja herbergja íbúð 
Sex herbergi plús aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr 
Stór falleg lóð, vel staðsett innst í botnlanga 

Stallasel 1 

Verð : 58,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Vel skipulögð 3ja herb, 62,5 fm kjallaraíbúð 
á þessum vinsæla stað
Stofa, svefnherbergi og lítið barnaherbergi
Örstutt í alla þjónustu og Klamratún
Verið er að taka húsið í gegn að utan
kaupandi greiðir yfirstandandi framkæmdir 

Rauðarárstígur 42 

Verð : 22,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 3ja herb, laus til afhendingar

Efsta hæð Glæsilegt útsýni yfir sundin 

Mikil lofthæð í stofu 

Sér þvottahús innan íbúðar 

Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu 

Flétturimi

Verð : 29,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Bókaðu skoðun:

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

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

mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS Í DAG

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Húsnæðið er með leigusamning 

Reykjavíkurvegur 66 

Verð : 37,4 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög gott 103,6 fm atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð í snyrtilegu vel staðsettu 

húsi við Núpalind 1 í Kópavogi

Núpalind 

Verð : 23,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög gott 377,1 fm endahúsnæði í góðu húsi 

á Höfðanum 

Jarðhæð : 124,4 fm, jarðhæðin er : 123,1fm 

og efri hæðin er : 129,6fm

Höfðabakki

Verð frá: 63,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

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

Hraunbær 154

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 

109 fm 

Góð staðsetning 

.

Urðarbrunnur 2

Verð : 44,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í  febrúar 2016

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

.

Heiðargerði 114

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Rúmgóð 77,7 fm 3ja herbergja íbúð 

í kjallara í þríbýlishúsi 

Sérinngangur vel staðsett 

í lokuðum botnlanga 

Mikið endurnýjuð eign miðsvæðis í borginni 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:00-17:30

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

.

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

.

Þrastarás 14

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Frábærlega vel skipulögð 4ra herb 94 fm

Björt íbúð með fallegu útsýni 

Efsta hæð m/sérinngang af svölum

Stutt í skóla

.

Miðleiti 3

Verð : 42,3 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5.apríl kl.17:30-18:00

Vel staðsett 101,7 fm 3-4 herbergja 

íbúð á 1. hæð 

Sér garður í suður

Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni 

Örstutt í Kringluna og aðra þjónustu

Bókaðu skoðun:

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

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

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 

Austurkór 109 

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja Bílskúr 

Stór pallur Stór vel hirtur garður  

Útsýni til sjávar 

Sjávargata 21 

Verð : 58,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Skaftahlíð

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur við fallega 

götu neðst í Fossvogdalnum

Um er að ræða 256,2 fm vandað einbýlishús við Bjarmalan

Eignin er 6/8 herbergja með glæsilegum gróðursælum suðurgarði 

Húsið hefur fengið gott viðhald að innan sem utan og hefur verið 

vandað til í öllu efnsivali - Einstök eign á veðursælum stað

Bjarmaland

Verð :135,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Skúlagata 40

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað í 

hjarta miðborgarinnar 

Húsið er 142,2 fm á tveimur hæðum 

3 svefnherbergi möguleiki á 4 

Stór stofa og borðstofa Suður svalir 

Hverfisgata

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

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Gullfalleg 164,2 fm 5-6 herbergja endaíbúð á 

tveim efstu hæðum húsins í mjög góðu fjölbýlishúsi 

á þessum vinsæla stað 

Snyrtilegar innréttingar og gólfefni 

Gott útsýni

Galtalind

Verð : 46,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hraungata 3 
Glæsilegar útsýnisíbúðir 

í Urriðaholti Garðabæ

Um er að ræða 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 143-147 fm 
meðstórum suður svölum / verönd 

Húsið eru einkar viðhaldslétteinangrað og klætt að utan,  
gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og  
fullbúnar án gólfefna 

Aðeins tvær íbúðir eftir

- 143 fm íbúð á jarðhæð með sér verönd

- 142 fm íbúð á 2. hæð með  25 fm suður svölum

Verð frá: 52,9 millj.

Aðeins tvær íbúðir eftir

SÖLUSÝNING
mánudaginn 4.apríl kl.18:00-19:00

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt viðarklætt steinhús á góðum stað 
í Seljahverfi alveg við Salahverfi 
Skráð 227,4 fm auk 2ja mjög góðra herbergja
í kjallara. Auka 2ja herbergja íbúð 
Sex herbergi plús aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr 
Stór falleg lóð, vel staðsett innst í botnlanga 

Stallasel 1 

Verð : 58,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Vel skipulögð 3ja herb, 62,5 fm kjallaraíbúð 
á þessum vinsæla stað
Stofa, svefnherbergi og lítið barnaherbergi
Örstutt í alla þjónustu og Klamratún
Verið er að taka húsið í gegn að utan
kaupandi greiðir yfirstandandi framkæmdir 

Rauðarárstígur 42 

Verð : 22,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 3ja herb, laus til afhendingar

Efsta hæð Glæsilegt útsýni yfir sundin 

Mikil lofthæð í stofu 

Sér þvottahús innan íbúðar 

Stærð 93,2 fm auk stæðis í bílageymslu 

Flétturimi

Verð : 29,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Bókaðu skoðun:

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

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

mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Sýningaríbúð - Garðatorg 4

OPIÐ HÚS Í DAG

Íbúðirnar í 2A afhendast í júlí/ágúst 
og 2B næsta haust. 

Íbúðirnar tilbúnar til afhendingar 
í Garðatorgi 4.

Glæsilegar 77-130fm útsýnisíbúðir

Aukin lofthæð í öllum íbúðum

Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi

Sérlega vandaðar innréttingar og tæki

Húsið einangruð að utan og klædd

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 

ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

118,5 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 

Húsnæðið er með leigusamning 

Reykjavíkurvegur 66 

Verð : 37,4 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s.  897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög gott 103,6 fm atvinnuhúsnæði 

á 2. hæð í snyrtilegu vel staðsettu 

húsi við Núpalind 1 í Kópavogi

Núpalind 

Verð : 23,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög gott 377,1 fm endahúsnæði í góðu húsi 

á Höfðanum 

Jarðhæð : 124,4 fm, jarðhæðin er : 123,1fm 

og efri hæðin er : 129,6fm

Höfðabakki

Verð frá: 63,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307
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Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Eignarland tæpur hektari 

Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 

Teikningar fylgja af fallegu húsi 

Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 

Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes eignarland 

Verð : 4,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um 

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland 

1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum 

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn 

Þrastarstekkur 

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

23 fm hús á 1,1 hektara eignarlandi

Staðsett í landi Ásgarðs Grímsnesi

Leyfi til byggingar allt að 150 fm hús

Kalt vatn og rafmagn, hiti v lóðarmörk

Vel byggt hús

Freyjustígur

Verð : 10,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 

16 fm viðbyggingu (glerskála)

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land

Eyrarskógur

Verð : 12,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús 

Skorradalur

Vatnsendahlíð

Verð : 16,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vel byggt 84 fm heilsárshús ásamt 

15 fm geymslu 8700 fm eignarland, gróðri vaxið 

Næg bílastæði og grasblettur við hús 

Heitt og kalt vatn, heitur pottur á skjólgóðri 

verönd. Þrjú svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Vaðnes

Verð : 32,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi 

Stóra Hofs Gnúpvhreppi

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm 

Leigulóð - Tryggur samningur

Hrútalágar

Verð : 18,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvær lóðir í landi Kílhrauns á Skeiðum, samtals 1,6 ha 
15 fm. gestahús ásamt 5 fm smáhýsi og 5 fm geymslu 
á annari lóðinni. Kalt vatn og þriggja fasa rafmagn 
Töluverður gróður á landi, stór og mikill pallur við hús. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja njóta þess að 
vera á staðnum meðan stórt hús væri í smíðum. 
Umræða um heitt vatn á svæðinu er hafin.

Áshildarvegur

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Gott 50 fm heilsárshús á eignarlandi 

Tvö svefnherbergi og gestahús

Innbú getur fylgt með

Eyrarskógur

Verð : 14,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

ÍBÚÐIR OG HÆÐIR

þriggja til fjögurra herbergja 
íbúð í pnr. 103, 104, 105 
eða 108, og helst með  
þvottahúsi innan íbúðar.   
Nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali 

s. 773-6000 og thorunn@miklaborg.is

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

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Hólahverfi Breiðholts, margir 
kaupendur á skrá.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

4/5 herbergja íbúð 
í Fossvoginum. 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Hæð í vesturbænum eða 
101 Reykjavík, æskileg 
stærð ca. 130 fm
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri 108 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Ca 150 fm 4 herbergja hæð 
á Seltjarnarnesi. 
Kostur ef hún er tekin 
í gegn en ekki skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

4 herbergja íbúð í Sjálands 
eða Ásahverfinu í Garðabæ.  
Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

lítilli 1-2ja herbergja 
íbúð í miðbænum 
Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar 

Guðlaugsson í  S: 697 9300 eða svan@

miklaborg.is eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali í 

síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is,

3ja herbergja íbúð með 
aukaherbergi og/eða bílskúr, 
staðsetning opin 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali 

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð helst 
með bílskúr í póstnúmeri 
105 eða 108
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson 

í S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali  

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Breiðholti 
má þarfnast endurbóta 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson 

í S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali  

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 
Norðlingaholti eða Hvörfum í 
Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s. 697-3080, david@miklaborg.is  

eða Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali 

í s.569-7000

4-5 herbergja íbúð í Linda, 
Sala eða Smárahverfi, rúmur 
afhendingartími.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

Óska eftir 3-4ra herbergja 
íbúð í Hafnafirði
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
miðsvæðis í Reykjavík 
fyrir fagurkera
Nánari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Háaleitisbraut
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Sléttuveg, þar sem 
búseta er fyrir +60 ára
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

 

3ja herbergja íbúð 
í VR blokkinni þar sem 
búsetuskilyrði eru +60 ára 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð við 
Sóleyjarima, fyrir borgara 
+55 ára, stæði í bílakjallara 
þarf að fylgja.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

2ja til 3ja herbergja íbúð 
sem er miðsvæðis 
í Reykjavík fyrir Bryndísi, 
má kosta allt að 30 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
í Grafarholti
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3j-4ra herbergja íbúð við 
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

SÉRBÝLI

Einbýli eða raðhúsi helst í 
Garðabæ eða í Kópavogi í 
kringum Smárann.  
Lágmark 4 svefnherbergi og 
verð að 70 M. 
Nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali 

s. 773-6000 og thorunn@miklaborg.is

einbýlishúsi í Garðabæ 
(Flatir), Árbæ (Ásum). 
Hús sem er með aukarými. 
Má þarfnast endurbóta 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

Nýlegu einbýlishúsi 
í Garðabæ, 450 – 500 
fermetra. 150 -190 millj. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

 

Einbýlishúsi í með 
sjávarútsýni 350 – 500 
fermetra. 120-130 millj. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

Góðri eign eða sérbýli (4-5 
svefnherbergi) í Kópavogi 
eða við Fossvoginn. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

raðhús/parhús/einbýli  í 
hverfi 108 eða 103
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali 

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Einbýli við Þinghólsbraut 
eða Sunnubraut 29 
og upp úr.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali 

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Einbýli á höfuðborgar-
svæðinu sem hægt væri að 
nýta sem daggæsluheimili 
f. börn. Ekki verra ef einbýlið 
er með nægum bílastæðum 
og mögulega utan við önnur 
hús í götu.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

250 fm einbýli á einni hæð 
í Höfða eða Tangahverfi 
Mosfellsbæjar.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Sérbýli í Smárahverfi 
Kópavogi fyrir Sigurð 
sem er búin að selja
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ. 
Hraunhólar, lækjarfit, 
Ásahverfi og Flatir koma 
til greina. 
Verð allt upp að 115 millj 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Óska eftir rað eða parhúsi 
í 201 eða 203 Kópavogi 
á bilinu 140-200 fm
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 
 

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli 
í Linda eða Salahverfi. 
Bein kaup eða skipti á eign 
í hverfinu.
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

Góðri byggingarlóð fyrir rað, 
par eða einbýli í Garðabæ 
eða Kópavogi
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

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

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

rúmgóðu einbýli á 
byggingarstigi á Selfossi 
eða í Hveragerði  
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali í síma 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

Stóru 5 herbergja einbýli 
í Grafarholti.  Er með 
ákveðinn kaupanda sem 
hefur þegar selt sína eign. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s.697-3080, david@miklaborg.is eða 

Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali í s.569-7000

Glæsilegu einbýli á einni 
hæð fyrir vandláta  
í Akrahverfinu í Garðabæ. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s.697-3080, david@miklaborg.is eða 

Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali í s.569-7000

par eða raðhúsi, má vera 
einbýlishús í Árbæ, helst 
kvíslunum
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

húsi, par- eða raðhúsi 
í Lauganeshverfi,
má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

ATVINNUHÚSNÆÐI

atvinnuhúsnæði með 
leigusamningum sem má 
kosta á bilinu 100-1000 millj.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

verslunar og lagerhúsnæði 
800-1000 ferm. í Skeifunni 
eða í póstnúmeri 105-108 
í Reykjavík. 
Góðar greiðslur í boði.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

atvinnuhúsnæði að öllum 
stærðum og gerðum á 
höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

Óska eftir atvinnuhúsnæði 
með góðum leigusamning 
Verð: 400-800 millj. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Verslunar og skrifstofu-
húsnæði frá 300 - 900 fm 
fyrir útsöluvörur. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Hótelhúsnæði og rekstur 
fyrir 60-90 herbergi á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Leitum að 300-500 fm 
atvinnuhúsnæði í Vogum 
eða Sundum
Helst á efstu hæð - ástand 
skiptir ekki máli
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali í síma 695-5520 

eða jon@miklaborg.is,

SUMARHÚS

Sumarhús, allar tegundir, 
allir landshlutar.  
Töluverð eftirspurn.  
Ókeypis skoðun löggilts 
fasteignasala.  
Fagleg ljósmyndataka.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali 

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Sumarhúsi í nágrenni 
við golfvelli í Öndverðarnesi 
eða Kiðjabergi. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

leitar að ...

Lækkað verð

Austurkór 91-99
 

Kópavogi

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

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.
Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Akureyri
Ásatún 40 Frábær fyrsta eign eða sem orlofsíbúð

Flott skipulagðar 3ja-4ra herb

Fullbúnar með gólfefnum

67 og 86 fm íbúðir

Útsýni til allra átta
Verð : 23,2 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Gott einbýlishús 

Ólafsgeisli 111

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm
Bílskúr er 26,8 fm
Möguleiki á fimmta svefnherberginu
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn
Innbyggðar suðursvalir og  
franskir gluggar setja mikinn  
svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir 
framan bílskúr
Afgirtur suður garður með 
stórum palli

Verð : 75,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Eignarland tæpur hektari 

Falleg staðsetning neðarlega í botnlanga 

Teikningar fylgja af fallegu húsi 

Heitt/kalt vatn við lóðarmörk 

Rafmagn við lóðarmörk

Vaðnes eignarland 

Verð : 4,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Húsið er 57,0 fm að stærð 

Eignarland 1,0 hektari / útsýni, kjarrland 

Tengiréttur við hitaveitu Hæðargarði 

Húsið upphitað með rafmagni 

Hús sem hefur hugsað vel um 

Klausturhólar

Verð : 17,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegur bústaður m svefnlofti. Eignarland 

1,976 m², 1790 m² getur fylgt með í kaupunum 

Svefnaðstaða fyrir sex 

Kjarrivaxtið land með fallegum trjám 

Leiktæki /Þingvallavatn 

Þrastarstekkur 

Verð : 16,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

23 fm hús á 1,1 hektara eignarlandi

Staðsett í landi Ásgarðs Grímsnesi

Leyfi til byggingar allt að 150 fm hús

Kalt vatn og rafmagn, hiti v lóðarmörk

Vel byggt hús

Freyjustígur

Verð : 10,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 

16 fm viðbyggingu (glerskála)

Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land

Eyrarskógur

Verð : 12,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

50 fm notalegt sumarhús með góðu útsýni 

Þrjú svefnherbergi 

Stór pallur umhverfis hús 

Skorradalur

Vatnsendahlíð

Verð : 16,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vel byggt 84 fm heilsárshús ásamt 

15 fm geymslu 8700 fm eignarland, gróðri vaxið 

Næg bílastæði og grasblettur við hús 

Heitt og kalt vatn, heitur pottur á skjólgóðri 

verönd. Þrjú svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Vaðnes

Verð : 32,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Vel byggt sumarhús í landi 

Stóra Hofs Gnúpvhreppi

Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Mjög vel viðhaldið hús 5500 fm 

Leigulóð - Tryggur samningur

Hrútalágar

Verð : 18,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvær lóðir í landi Kílhrauns á Skeiðum, samtals 1,6 ha 
15 fm. gestahús ásamt 5 fm smáhýsi og 5 fm geymslu 
á annari lóðinni. Kalt vatn og þriggja fasa rafmagn 
Töluverður gróður á landi, stór og mikill pallur við hús. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja njóta þess að 
vera á staðnum meðan stórt hús væri í smíðum. 
Umræða um heitt vatn á svæðinu er hafin.

Áshildarvegur

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Gott 50 fm heilsárshús á eignarlandi 

Tvö svefnherbergi og gestahús

Innbú getur fylgt með

Eyrarskógur

Verð : 14,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

ÍBÚÐIR OG HÆÐIR

þriggja til fjögurra herbergja 
íbúð í pnr. 103, 104, 105 
eða 108, og helst með  
þvottahúsi innan íbúðar.   
Nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali 

s. 773-6000 og thorunn@miklaborg.is

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

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 
Hólahverfi Breiðholts, margir 
kaupendur á skrá.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali S: 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

4/5 herbergja íbúð 
í Fossvoginum. 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Hæð í vesturbænum eða 
101 Reykjavík, æskileg 
stærð ca. 130 fm
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja-4ra herbergja íbúð við 
Álftamýri 108 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Ca 150 fm 4 herbergja hæð 
á Seltjarnarnesi. 
Kostur ef hún er tekin 
í gegn en ekki skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

4 herbergja íbúð í Sjálands 
eða Ásahverfinu í Garðabæ.  
Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

lítilli 1-2ja herbergja 
íbúð í miðbænum 
Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar 

Guðlaugsson í  S: 697 9300 eða svan@

miklaborg.is eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali í 

síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is,

3ja herbergja íbúð með 
aukaherbergi og/eða bílskúr, 
staðsetning opin 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali 

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð helst 
með bílskúr í póstnúmeri 
105 eða 108
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson 

í S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali  

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
í Breiðholti 
má þarfnast endurbóta 
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson 

í S: 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali  

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 
Norðlingaholti eða Hvörfum í 
Kópavogi. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s. 697-3080, david@miklaborg.is  

eða Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali 

í s.569-7000

4-5 herbergja íbúð í Linda, 
Sala eða Smárahverfi, rúmur 
afhendingartími.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð í 
Linda, Sala eða Smárahverfi.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

Óska eftir 3-4ra herbergja 
íbúð í Hafnafirði
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178 

eða atli@miklaborg.is

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð 
miðsvæðis í Reykjavík 
fyrir fagurkera
Nánari upplýsingar veitir 

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Háaleitisbraut
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við 
Sléttuveg, þar sem 
búseta er fyrir +60 ára
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

 

3ja herbergja íbúð 
í VR blokkinni þar sem 
búsetuskilyrði eru +60 ára 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð við 
Sóleyjarima, fyrir borgara 
+55 ára, stæði í bílakjallara 
þarf að fylgja.
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

2ja til 3ja herbergja íbúð 
sem er miðsvæðis 
í Reykjavík fyrir Bryndísi, 
má kosta allt að 30 milljónir. 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3ja herbergja íbúð 
í Grafarholti
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

3j-4ra herbergja íbúð við 
Sléttuveg fyrir íbúa +55 ára
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

SÉRBÝLI

Einbýli eða raðhúsi helst í 
Garðabæ eða í Kópavogi í 
kringum Smárann.  
Lágmark 4 svefnherbergi og 
verð að 70 M. 
Nánari upplýsingar veitir 

Þórunn Pálsdóttir lögg. fasteignasali 

s. 773-6000 og thorunn@miklaborg.is

einbýlishúsi í Garðabæ 
(Flatir), Árbæ (Ásum). 
Hús sem er með aukarými. 
Má þarfnast endurbóta 
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is 

Nýlegu einbýlishúsi 
í Garðabæ, 450 – 500 
fermetra. 150 -190 millj. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

 

Einbýlishúsi í með 
sjávarútsýni 350 – 500 
fermetra. 120-130 millj. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

Góðri eign eða sérbýli (4-5 
svefnherbergi) í Kópavogi 
eða við Fossvoginn. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

raðhús/parhús/einbýli  í 
hverfi 108 eða 103
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is 

eða Jón Rafn löggiltur fasteignasali 

í síma 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Einbýli við Þinghólsbraut 
eða Sunnubraut 29 
og upp úr.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali 

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Einbýli á höfuðborgar-
svæðinu sem hægt væri að 
nýta sem daggæsluheimili 
f. börn. Ekki verra ef einbýlið 
er með nægum bílastæðum 
og mögulega utan við önnur 
hús í götu.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

250 fm einbýli á einni hæð 
í Höfða eða Tangahverfi 
Mosfellsbæjar.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Sérbýli í Smárahverfi 
Kópavogi fyrir Sigurð 
sem er búin að selja
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ. 
Hraunhólar, lækjarfit, 
Ásahverfi og Flatir koma 
til greina. 
Verð allt upp að 115 millj 
Nánari upplýsingar veitir 

Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali 

í síma 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Óska eftir rað eða parhúsi 
í 201 eða 203 Kópavogi 
á bilinu 140-200 fm
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 
 

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli 
í Linda eða Salahverfi. 
Bein kaup eða skipti á eign 
í hverfinu.
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

Góðri byggingarlóð fyrir rað, 
par eða einbýli í Garðabæ 
eða Kópavogi
Upplýsingar veitir 

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

 

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

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

Gunnar s: 615-6181 eða gh@miklaborg.is

rúmgóðu einbýli á 
byggingarstigi á Selfossi 
eða í Hveragerði  
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali í síma 695-5520 

eða jon@miklaborg.is

Stóru 5 herbergja einbýli 
í Grafarholti.  Er með 
ákveðinn kaupanda sem 
hefur þegar selt sína eign. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s.697-3080, david@miklaborg.is eða 

Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali í s.569-7000

Glæsilegu einbýli á einni 
hæð fyrir vandláta  
í Akrahverfinu í Garðabæ. 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

í s.697-3080, david@miklaborg.is eða 

Gunnar Helgi löggiltur fasteignasali í s.569-7000

par eða raðhúsi, má vera 
einbýlishús í Árbæ, helst 
kvíslunum
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

húsi, par- eða raðhúsi 
í Lauganeshverfi,
má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir  

Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

í síma 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

ATVINNUHÚSNÆÐI

atvinnuhúsnæði með 
leigusamningum sem má 
kosta á bilinu 100-1000 millj.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

verslunar og lagerhúsnæði 
800-1000 ferm. í Skeifunni 
eða í póstnúmeri 105-108 
í Reykjavík. 
Góðar greiðslur í boði.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

atvinnuhúsnæði að öllum 
stærðum og gerðum á 
höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali 

s. 8970634 eða throstur@miklaborg.is

Óska eftir atvinnuhúsnæði 
með góðum leigusamning 
Verð: 400-800 millj. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Verslunar og skrifstofu-
húsnæði frá 300 - 900 fm 
fyrir útsöluvörur. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Hótelhúsnæði og rekstur 
fyrir 60-90 herbergi á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Vertu í sambandi við Jason í síma 775-1515 

jassi@miklaborg.is eða Þórunni Pálsdóttur, 

thorunn@miklaborg.is

Leitum að 300-500 fm 
atvinnuhúsnæði í Vogum 
eða Sundum
Helst á efstu hæð - ástand 
skiptir ekki máli
Nánari upplýsingar veitir 

Svan Gunnar Guðlaugsson í  S: 697 9300 

eða svan@miklaborg.is eða 

Jón Rafn löggiltur fasteignasali í síma 695-5520 

eða jon@miklaborg.is,

SUMARHÚS

Sumarhús, allar tegundir, 
allir landshlutar.  
Töluverð eftirspurn.  
Ókeypis skoðun löggilts 
fasteignasala.  
Fagleg ljósmyndataka.  
Nánari upplýsingar veitir 

Jón Rafn lögg. fasteignasali 

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Sumarhúsi í nágrenni 
við golfvelli í Öndverðarnesi 
eða Kiðjabergi. 
Vertu í sambandi við 

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

Þórunni Pálsdóttur, thorunn@miklaborg.is

leitar að ...

Lækkað verð

Austurkór 91-99
 

Kópavogi

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

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.
Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun

300 hektara jörð í Borgarbyggð, einstök 

staðsetning Liggur meðfram bökkum Norðurár 

Einbýli, bílskúr, vélaskemma, fjós o.fl á jörð 

Fjölmargir möguleikar fyrir hendi

Borgir við Norðurá

Verð :132,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Akureyri
Ásatún 40 Frábær fyrsta eign eða sem orlofsíbúð

Flott skipulagðar 3ja-4ra herb

Fullbúnar með gólfefnum

67 og 86 fm íbúðir

Útsýni til allra átta
Verð : 23,2 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Gott einbýlishús 

Ólafsgeisli 111

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm
Bílskúr er 26,8 fm
Möguleiki á fimmta svefnherberginu
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn
Innbyggðar suðursvalir og  
franskir gluggar setja mikinn  
svip á eignina
Stórt og mikið upphitað plan fyrir 
framan bílskúr
Afgirtur suður garður með 
stórum palli

Verð : 75,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir lögg. fasteignasali

Stofnað  
1983
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NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Krókamýri 6 - Garðabær - 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, borðsto-
fu, herbergi, eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru fjögur 
góð herbergi, sjónvarpshol,baðherbergi og geymsluloft. 
Sérstæður 28 fermetra bílskúr. Verð 59,9 millj

Kelduhvammur - Hafnarfjörður  - Sérhæð með bílskúr

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, sam-
eiginlegt þvottahús, sér geymslu og bílskúr.  
Verð 40,9 millj.

Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð

Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og 
ris með 4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar inn-
réttingar, 2 baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu 
umhverfi, stutt í skóla. Útsýni. Verð 37,9 millj.

Strandvegur - Garðabær - 4ra herbergja - Bílgeymsla

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.

Holtsvegur 29 - Gbæ - Glæsilegt fjölbýli á útsýnisstað

• 3ja herbergja íbúðir 104 fm.
• 4ra til 5  herbergja íbúðir 154 fm.
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu
• Níu íbúða lyftuhús
• Frábær útsýnisstaður
• Afhendast fullbúnar með gólfefnum

Afhending strax.

Asparás- Garðabær - 2ja herbergja.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu 73,5 
fermetra 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu 
fjölbýli, vel staðsett innst í botnlanga í Ásahverfi í Garðbæ. 
Húsið er við fallegt friðað svæði og gott útsýni til suðurs og 
vesturs. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, herbergi, 
baðherbergi, geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Laus við 
kaupsamning. Verð 30,5 millj.

Ögurás - Garðabær   
Nýkomin í einkasölu sérlega fallega 117 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á jarðhæð  í litlu fjölbýli með sérinngang vel 
staðsett í Áshverfi í Garðabæ. Gott aðgengi er að íbúðinni og 
stendur hún við grænt svæði innst í botnlanga.Skemmtileg 
aðkoma. Góður sér inngangur.  Gott baðherbergi, baðkar m/
sturtu, vönduð innrétting, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott 
svefnherbergi með góðum skápum. Tvö rúmgóð barnaher-
bergi með skápum. Parket og flísar á gólfum. Allt sér. Frábær 
staðsetning stutt í skóla og leikskóla. Verð  44,9 millj.

Norðurtún  - Álftanes - Einbýli 

Nýkomið í einkasölu einbýlishús á einni hæð með innbyg-
gðum 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.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

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

Heiðvangur 78 - Hafnarfjörður  - Einbýli 
Nýkomið í sölu sérlega gott vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum mjög góðum bílskúr (57,5 fm), samtals 
skráð 200,9 fm en þar utan er glæsileg ný garðstofa ca 12 
fm. Eldhús ný standsett með glæsilegri eykar innréttingu frá 
Brúnás, góð tæki, borðkrókur. Parket og flísar á gólfum.  
Fallega ræktaður garður með garðhúsi og fallegum 
trjágróðri. Verð 58,9 millj.

Smárarimi - Reykjavík - Einbýli

Glæsilegt einbýli innst í botnlanga á einni hæð með innb. bílskúr 
samtals 200 fm. Suður garður. Húsið er steypt og byggt 2005. 4 
svefnh. , auðvelt að hafa 5 herb. í húsinu.Ljósar flísar á öllum gól-
fum með hita, halegon lýsing, tengt fyrir sjónvarp ofl í herbergjum, 
hellulagt bílaplan með hita, suðurgarður í rækt, með hellulögðum 
gangstígum, verönd og léttri skjólgirðingu. Stutt í skóla og 
þjónustu. Eignarlóð.  Virkilega góð fullbúin eign.  Verð 68,5 millj.

• 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

SÝNINGAR-
ÍBÚÐ



Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

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

Langamýri 28, Garðabæ
OPIÐ HÚS MÁN 4/4 KL. 17:15-17:45

Langamýri 28, íbúð 104 
(endaíbúð). 

Mjög góð og mikið 
endurnýjuð 85,3 fm 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Parket 
og flísar á gólfum.  
Þvottahús innan íbúðar. 
Stór hellulögð verönd. 
Verð 36,9 millj. 

Opið hús mán 4/4 
kl. 17:15-17:45, verið 
velkomin

Hringbraut 119, íb. 505
OPIÐ HÚS ÞRI 5/4 KL.17-17:30

Hringbraut 119: 
Falleg íbúð í lyftuhúsi á 
frábærum stað í vestur-
borginni. Íbúðin skiptist 
í eldhús, baðherbergi 
og rúmgóða stofu með 
útgengi á suðursvalir. 
Rúmgott svefnherbergi 
er í risi og vinnukrókur. 
Hinum megin við gang er 
stúdíó með sérbaðherb.. 
Verð 29,5 millj.

Opið hús þri 5/4 frá 
kl. 17-17:30, verið 
velkomin.

Ásgarður, 108 Rvk
ENDARAÐHÚS

Mjög gott 136,2 fm enda-
raðhús á þremur hæðum 
innst í botnlanga á 
vinsælum stað í rótgrónu 
hverfi. Frágengin lóð með 
palli og skjólgirðingu 
ásamt hellum. Fjögur 
svefnherbergi. Gólf eru 
flotuð eða lögð parketi 
og flísum. Hús sem bíður 
uppá mikla möguleika.  
Verð 42,9 millj.

Kríuhólar
5 HERBERGJA

Nýtt á skrá í einkasölu, 
Kríuhólar 6: 

Góð 111,6 fm 5 herberja 
íbúð á 2. hæð í litlu fjöl- 
býli við hliðina á 
Hólagarði verslunar- 
miðstöðinni. 

Fjögur svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. 
Ný gler og gluggar í allri 
blokkinni. Endurnýjað 
eldhús og bað. Gott innra 
skipulag. Verð 28,9 millj.

Leirubakki
3JA HERB MEÐ STÚDÍÓÍBÚÐ Í KJALLARA

Ca. 95 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð á góðum 
stað í Breiðholti.

Íbúðinni fylgi rými í 
kjallara sem hefur verið 
innréttað sem stúdíóíbúð. 

Kjörið til útleigu eða fyrir 
unglinginn. 

Verð 28,5 millj.

Gljúfrasel
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM.

Ca. 364 fm. vel viðhaldið 
einbýli á mjög góðum 
stað í Seljahverfi á tveimur 
hæðum. Á efri hæð húss- 
ins eru 4 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi auk 
stofu og sólstofu sem 
er nýlega endurnýjuð 
og með frábæru útsýni. 
Húsinu fylgja tvær nýlega 
innréttaðar aukaíbúðir 
sem henta vel til útleigu 
eða fyrir fjölskyldu-
meðlimi. Góður tvöfaldur 
bílskúr. Verð 76,9 millj.

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt ein-
býli við Austurgerði sem 
er lokuð einbýlishúsagata. 

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

Sérinngangur á jarðhæð 
fyrir séríbúðir. 

Verð 94,8 millj.

Urriðakvísl
EINBÝLI

Urriðakvísl: Glæsilegt 
265,8 fm einbýli á tveimur 
hæðum. 

Góð aðkoma og gott innra 
skipulag. Parket og flísar á 
gólfum. Stórar stofur. 

Húsið  er einstaklega 
vandað og vel viðhaldið.  

Verð 76,9 millj.

Ægisíða 
M. SÉRINNANGI

Falleg mikið endurnýjuð 
ca. 80 fm. 3ja herbergja 
íbúð í kjallara í fallegu 
húsi á góðum stað í 
vesturbæ Reykjavíkur. 

Nýlegt eldhús og tæki. 
Nýleg gólfefni. 

Laus við kaupsamning. 
Lyklar á skrifstofu. Bókið 
skoðun. 

Verð 29,9 millj.

Kaldakinn, Hfj.
 EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ 

Kaldakinn, Hafnarfirði: 
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. 

Eignin er til afhendingar í 
vor. Skipti möguleg. 

Verð 52,,5 millj.

Möðruvellir Kjós
SUMARHÚS.

Möðruvellir, sveitasetur 
á stóru eignarlandi í 
Kjósinni. 

Rúmgott hús, sem 
skiptist í 3 svefnherbergi, 
svefnloft, baðherbergi, 
stóra stofu og opið eldhús 
á fallegum stað með 
útsýni yfir Laxá, nálægt 
Meðalfellsvatni í Kjós. 
Húsið stendur á ca. 3,4 
ha. eignarlandi sem býður 
upp á mikla möguleika. 
Vandað, vel viðhaldið hús 
á góðum stað, nálægt 
borginni.

Sumarhús í Eilífsdal, Kjós
HAMRAR 7

Ca. 43 fm. fm. vel staðsett 
sumarhús á góðum stað, 
innarlega í landi Vals- 
hamra, Kjós. 

Rafmagn er komið að 
lóðarmörkum og vatn til 
staðar í bústaðnum. 

Húsið stendur hátt og er 
útsýni frá því fallegt. 

Fallegt umhverfi.

Verð 5,9 millj.

Sumarhús
GRÍMSNESI 

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. 

Eyrarskógur
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

Vandaður og vel 
viðhaldinn bústaður með 
svefnlofti. 

Bústaðurinn er vel stað-
settur á gróinni eignarlóð 
í Eyrarskógi 61 nálægt 
Hvalfirði. 

Möguleiki á að yfirtaka 
lán allt að 10 millj. 

Verð 14,6  millj

Kiðárbrekkur 5
HÚSAFELLI

Kiðárbrekkur 5, Húsafelli: 
Mjög vel staðsett og gott 
sumarhús við Kiðár- 
brekkur í Húsafelli. 

Fallegt umhverfi nálægt 
ánni, náttúrulegur gróður 
á lóðinni. 

Sundlaug, golfvöllur, 
veitingarekstur o.fl. á 
svæðinu.

Verð 17,9 millj. 

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.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Austurvegur á Selfossi.
Glæsilegt tveggja hæða einbýli í miðbænum á Selfossi.  
Húsið er í topp viðhaldi , samt 330  fm.  ‘A efri hæð eru 3 
svefnh., 2 baðh. stofur og eldhús.  Á neðri hæð með sér 
inngangi eru 2 svefnh., baðherbergi, geymsla og þvottahús. 
Síðan salur  sem hægt er breyta í íbúð.  Verð: 59,8 m. 

Lækjasmári.
Vel staðsett 161 fm. hæð með 20 fm. bílskúr. Flottar 
innréttingar,  parket og flísar.  Góð bílsatæði. Eign  með 
mikla möguleika.. Verð: 49,5 m. 

Auðbrekka  25R
Til sölu Lundur veislusalur og skrifstofuhúsnæði á efstu 
hæð við Auðbrekku í Kópavogi. Lyftuhúsnæði. Húsnæðið er 
597.6 fm og þar af er veilsusalurinn ca 480 fm. Leyfi fyrir 
250 manns. Bar með setustofu, stórt svið, hljóðkerfi, Stórt 
og mikið dansgólf. Eldhús s  vel tækjum búið.  
    

Stórikriki. Mosfellsbæ.
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 ýmislegt smálegt.  Verð: 69,5  millj. 

Eyrarvegur á Selfossi. 
Mjög vandað og vel byggt  130 fm.  atvinnu- og skrifstofu- 
húsnæði. Límtréseiningar og viðhalslítil klæðning. Flott 
aðkoma, allt malbikað og næg bílastæði. Upptekin loft 
og stór vinduhurð.  Góðar Skriftofur. Allt nýmálað og topp 
viðhald. Getur losnað strax. Hagstætt verð: 18,9 m. 

Búagrund á Kjalarnesi.
Vel staðsett 107 fm. parhús við Búagrund á Kjalarnesi.  3 
góð svefnherbergi . Góðar innréttingar.  Upptekin loft. Góður 
garður og skjólveggir. Verð: 30,7 m. Rólegt og barnvænt 
hverfi. 

Arnarklettur í Borgarnesi. 
Mjög falleg  3ja. herb.  80 fm.  íbúð á 3. og efstu hæð í 
nýlegu lyftuhúsi við Arnarklett í Borgarnesi. Flott útsýni af 
svölum Parket og flísar á gólfum Góður frágangur. Næg 
bílastæði. Húsið stendur á glæsilegum útsýnisstað.   
Verð. 19,3 m. 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

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

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

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

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

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali

Daniel G. Björnsson 
lögg. leigumiðlari. 

Stefán Bjarki Ólafsson
lögg. fasteignasali

NESBÆR

REYKJAVÍK

REYKJA

ÁSBRÚ

Fasteignir til sölu á Ásbrú 

Spennandi �árfestingartækifæri
Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við 
Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, 
�ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. 
Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við 
Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Íslenska ríkið er eigandi �ölda fasteigna af öllum stærðum og gerðum á Ásbrú, Reykjanesbæ.  

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, sem fer með umsjón og þróun svæðisins, óskar eftir tilboðum í allar fasteignir ríkisins eða stóran hluta þeirra. 

Margar fasteignanna eru nú þegar í útleigu en allar eru þær til sölu. Eignirnar eru í aðskildum félögum og því er einnig mögulegt að kaupa einstök félög.

Tilboðum í allar fasteignirnar, eða hluta þeirra, þarf að fylgja lýsing á því hvernig tilboðsgjafar hyggjast nýta þær 

og þróa svæðið í þágu atvinnulífs og samfélags. Farið verður yfir öll tilboð mánudaginn 11. apríl nk.

Allar fasteignir ríkisins í umsýslu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar eru til sölu, þær eru eftirfarandi:

Aðaltröð  •  2  •  4  Bogatröð  •  1  •  10  •  10a  •  17  •  31  •  33  Borgarbraut  •  953  •  960-963  •  962  Breiðbraut  •  643-647  •  643R  •  668-669  •  668R  •  670  •  671-679  •  671R  •  672  •  
674  •  675 Ferjutröð  •  9  Flugvallarbraut  •  710  •  732  •  749  •  740  •  752  •  770  •  771  •  773  •  778  •  790  •  937  •  941  Grænásbraut  •  501  •  506  •  614  •  602R  •  603-607 •  619  •  
700  •  920  •  999  Heiðartröð  •  517  Keilisbraut  •  745  •  747-748  •  747R  •  749  •  762  •  770-778  •  770R  •  771  •  773  Lindarbraut   •  636  •  639  Skógarbraut  •  914  •  915  •  916R  •  
916-918  •  917  •  919  •  921  •  922  •  923  •  924  •  925  •  932  •  946  Suðurbraut  •  758  Valhallarbraut  •  738  •  743  •  744  •  763-764  •  763R 
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Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun eignanna, 

s.s. áhrif á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og almennt á nærsamfélagið. Ekki er um útboð á eignunum að ræða heldur sölu. Þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem það telur hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum, eða hafna þeim öllum. 

Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is.



Furuás 30 Hafnarfirði -  Einbýlishús. 

Opið hús kl. 17-18.
Í dag á  milli kl. 17-18 verður til sýnis gott og vel byggt einbýlishús við 
Furuás 30 í Hafnarfirði.  Húsið er 294,4 fm á tveimur hæðum og er í dag 
rúmlega tilbúið til innréttinga.Verð: Tilboð.  
Nánari upplýsingar veitir Brynjar á Höfða  s: 698-6919

Sóleyjarimi 3 – 4ra herb. 

Falleg 4ra herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er skráð 104,5 fm., þar 
af geymsla 6,9 fm. skv. Þjóðskrá. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni fylgir 
stæði í bílakjallara. Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri. Verð kr. 37,9 millj.  
Uppl. Runólfur lögg.fast. á Höfða s. 892 7798. 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
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Brynjar Baldursson
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Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Árni Þorsteinsson  
Rekstrarhagfræðingur Msc. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Súðavík – Matsölustaður  -  Tækifæri

Til sölu er matsölustaður í eigin húsnæði við þjóðveginn í Súðavík.  
Húsnæðið er 107 fm og er töluvert endurnýjað. Staðurinn rúmar 35 
manns í sæti og er innréttaður að Amerískri fyrirmynd.  Staðsetning er 
góð við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn er stór malbikuð lóð.  Góð 
velta er yfir ferðamanna tímann og eru erlendir ferðamenn vaxandi 
hluti af veltunni. Verð kr. 12,9 millj.  Uppl. veitir Brynjar s: 698-6919  

OPIÐ HÚS

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsileg 541,1 m2 eign við Ennishvarf 8 í Kópavogi. Eignin skiptist í glæsilegt 428 m2 ein-
býlishús á tveimur hæðum 53,1 m2 bílskúr og 60 m2 hesthús. V. 144,0 m.

Falleg 144,2 m2 íbúð með sérinngangi á efstu hæð(önnur hæð frá götu), ásamt 24,4 m2 bílskúr í 
þriggja hæða sexbýlishúsi. Glæsilegt útsýni í nálægð við einstaka náttúrperlu, mikil kyrrð . Gott 
skipulag. Fallegar innréttingar og gólfefni. V.  58,8 m.

Ennishvarf 8 - 203 Kópavogur 

Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur 

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

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

Rúmgóð 119,3 m2, 5 herbergja íbúð með 
timburverönd á jarðhæð við Blikahöfða 1 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í fjögur svefn-
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Sérgeymsla í kjallara. 
Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, 
sundlaug og golfvöll. V. 37,9 m.

Blikahöfði 1 – 270  Mosfellsbær 

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær  Tröllateigur 19 - 270 Mos. 

 
122,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist 
í þrjú svefnherbergi, forstofu, geymslu, 
baðherbergi, þvottahús, hol, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir köld útigeymsla á lóð. 
V. 37,9 m.

Miðtún 84 - 105 Rvk.

 
83,4 m2, 3ja herbergja risíbúð. Íbúðin skiptist 
í 2 svefnherbergi, hol, stóra stofu, eldhús 
með borðkrók, baðherbergi og geymslu.  
Eignin þarfnast endurbóta. V. 28,9 m.

Mávahraun 17 - 220 Haf. 

 
166,9 m2 einbýlishús með bílskúr . Eignin 
skiptist í fjögur herbergi, forstofu, baðher-
bergi, þvottahús, hol, eldhús, stofu og 
borðstofu.  V. 50,0 m.

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

90,8 m2, 3-4ra herbergja íbúð með sérinngangi 
á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
eldhús og stofu. Mjög fallegt útsýni. Stutt í skóla, 
leikskóla og sund. V. 23,9 m.

Jörfagrund 34 - 116 Kjalarnes(Reykjavík) 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Opið hús þriðjud. 5. apríl frá kl. 17:20 til 17:50

Falleg 2ja herbergja 52,7 m2 íbúð á fyrstu hæð 
með sólpalli við Rekagranda 8 í Reykjavík. Falleg 
íbúð á vinsælum stað. V. 28,8 m.

Rekagrandi 8 - 107 Reykjavík 

Opið hús þriðjud. 5. apríl 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 svefnher-
bergi, forstofu, geymsluherbergi innan íbúðar, 
eldhús, stofu, baðherbergi og þvottahús. Frábær 
staðsetning, stutt er í leikskóla og grunnskóla og 
glæsilega sundlaug. V. 29,9 m.

Klapparhlíð 24, íbúð 202  -270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

Laus strax
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Vantar allar gerðir eigna á skrá
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

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

www.lundur.is • lundur@lundur.is

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

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 698 9056



Fáðu Fréttablaðið ókeypis í símann eða spjaldtölvuna.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á 
Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið hvar 
og hvenær sem er.



Fasteignafélag til sölu
Um er að ræða verslunarhúsnæði í nýlegu  

húsi við Laugaveg og verslunarhúsnæði við 
Hverafold í Grafarvogi. Leigusamningar  

eru í gildi.

Nánari upplýsingar veita sölumenn  
Kjöreignar í síma:  533-4040. 

- ATVINNUTÆKIFÆRI -
 GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU. 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.  
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254. 

Búseti auglýsir eftirfarandi búseturétti
Umsóknarfrestur til og með 12. apríl kl. 16:00
Úthlutun 13. apríl kl. 12:00

Búseti húsnæðissamvinnufélag
Síðumúli 10  108 Reykjavík  S:5205788   

     www.buseti.is   
buseti@buseti.is

Búsetugjald innifelur fjármagnskostnað, fasteignatryggingu, bruna-    
trygging, fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í í viðhalds-
sjóð.  Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði.  
Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Lán sem kaupandi getur fengið hjá viðskiptabanka Búseta vegna kaupa á 
búseturétti.  Háð samþykki og greiðslumati. Hægt er að velja verðtryggt 
eða óverðtryggt lán - hvort tveggja með breytilegum vöxtum. Hámarks 
lánstími 8 ár. Vextir eru í dag 4,30% og 7,45%.

Smiðjuholt - Reykjavík - 204 íbúðir í byggingu

Klapparstígur 20  íbúð 303
101 Reykjavík
2. herb. 43,7 m2
Afhending: Um 20 maí 2016
Búseturéttur hámark: 2.622.000,-
Búsetugjald:  139.707,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-
ATH: Íbúð að mestu uppgerð

Frostafold 20   íbúð 405
112 Reykjavík
3. herb. 78,1 m2
Afhending: Byrjun júní 2016
Búseturéttur hámark: 3.753.600,-
Búsetugjald:  152.989,- 
Mögulegt lán: 1.500.000,-
ATH: Íbúð nýuppgerð

Dvergholt 1   íbúð 202
220 Hafnarfjörður
2. herb. 76,3 m2
Afhending: 10. júní 2016
Búseturéttur hámark: 2.620.887,-
Búsetugjald:  81.189,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-
ATH: Íbúð með tekjumarki

Miðholt 5   íbúð 301
270 Mosfellsbær
3. herb. 83,5 m2
Afhending: Sem fyrst
Búseturéttur hámark: 3.163.942,-
Búsetugjald:  136.095,- 
Mögulegt lán: 1.000.000,-
ATH: Íbúð með tekjumarki

Nýjar og glæsilegar eignir á hverjum degi  

fasteignir.is  á

2.990 KR.*
ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

ENDALAUS
GSM 

1817 365.is

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is



Ellert 
27 ára reynsla
gsm 893 4477
ellert@tingholt.is

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

Ísak
Sölustjóri
gsm 822 5588
isak@tingholt.is

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

Jón Óli
í námi til lögg. fast.
gsm 777 6661 
jonoli@tingholt.is 

Garðar
markaðsstjóri
gsm 853 9779
gardar@tingholt.is

Artjon Árni
í námi til lögg. fast.
gsm 662 1441 
aa@tingholt.is 

Örn 
leigumiðlari
gsm 696 7070
orn@tingholt.is

Sigurður O. Sigurðsson lögg. fasteignasali

Sími 512 3600

METUM SAMDÆGURS • FRÍTT VERÐMAT • ENGIN SKULDBINDING FASTEIGNASALA Í 
• BÆJARLIND 4

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

• WWW.TINGHOLT.IS
• TINGHOLT@TINGHOLT.IS 40 ÁR

Löggiltur fasteignasali Aðstoðarmaður fasteignasala

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Rakel Árnadóttir
Skrifstofustjóri
rakel@trausti.is

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 864-1362

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2006, ekinn 181 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.991734.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2015, 
ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.280154. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ E 200 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 95 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Rnr.991597. Tilboð kr: 
4.980.000,-

TOYOTA Corolla active. Árgerð 2014, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.141737.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
mILLjÓn STGR!!

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 Viðgerðir

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

 Varahlutir

jAPAnSKAR VéLAR eHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGnIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

mASALA eHF. 

nýSmÍÐI oG VIÐHALd.
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

HúSAVIÐGeRÐIR - 
nýBYGGInGAR

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

Múrarameistari og málara-
meistari geta bætt við sig 
verkefnum. Uppl í s: 8966614 

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

 nudd

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

heilsa

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Spádómar

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

Spái í spil, tek fólk heim, spái einnig í 
gegnum síma. Tímap. í s. 445 8787.

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

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

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

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

 Viðgerðir

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

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

Lok Á heITA poTTA oG 
hITAVeITUSkeLjAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 217x174, 
8 hyrnd lok. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Vel einangruð 
og koma með 10 cm svuntu. Sterkustu 
lokin á markaðnum. Litir: Brúnt eða 
Grátt. Opnarar til þess að auðvelda 
opnun á loki. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

kAUpUM GULL - jÓN & 
ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

hARðVIðUR TIL 
húSAbyGGINGA. SjÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

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

 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

 Atvinnuhúsnæði

hAfNARfjöRðUR 
- SkRIfSTofUR 
-VINNUSTofUR

Nokkrar einingar til leigu í snyrtilegu 
húsnæði í Hafnarfirði, frá 22 til 65 
m2. Hagstætt leiguverð. Laust strax. 
S. 898 7820 Nánar á www.leiga.webs.
com

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR ehf. SíMI: 555-
3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

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

VeISLULIST SkúTAN
Óskar eftir starfsmanni í 

útkeyrslu og aðstoð í eldhús. frá 
08-16

Uppl. veitir Sigurpáll í síma 565 
1810 eftir kl. 13:00-17:00 eða 

spall@veislulist.is

hjÓLbARðAVeRkSTæðI
Röskva menn vantar í vinnu á eitt að 
betri hjólbarðaverkstæðum landsins. 
Upplýsingar á staðnum eða spdekk@
simnet.is Gúmmívinnustofan SP Dekk, 
Skipholti 35.

 Atvinna óskast

VANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
jÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

TILKYNNINGAR

 fundir

ÁTTUNDI fUNDUR 
STARfSÁRSINS okkAR í 
feRðAkLúbbNUM 4x4
verður haldinn þann 4.apríl í 
höfuðstöðvum klúbbsins að 

Síðumúla 31 kl 20:00. Á dagskrá 
er kynning í bílaverkfræði um 

breytingar á 38” Hilux. Kynning 
á Ofursúkku og hvort að ógnanir 
í ferðamennsku séu að eiga sér 

stað í Vatnajökulsþjóðgarði.
Kær kveðja Stjórnin

Aðalfundur
Aðalfundur Þorbjarnar hf vegna ársins 2015 verður 
haldinn þriðjudaginn 19. apríl nk. kl. 10:00 á skrifstofu 
félagsins í Grindavík

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. grein 
samþykkta félagsins

2. Önnur mál

Dagskrá, endanlegar tillögur og reikningar félagsins 
munu liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum 
til sýnis, viku fyrir aðalfund.

Stjórn Þorbjarnar hf.

til sölu

Notendur diesel olíu
- Sparið peninga –

Til sölu nýleg fullkomin tæki til framleiðslu 
Bio-Diesel olíu, og uppfylla Evrópustaðal. 
Þú getur sparað stóran pening að framleiða 
fyrir þig sjálfur. Býðst á góðu verði og 
ýmis skipti skoðuð.  

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, lögg.
fast.sali, í s. 773-4700, Fyrirtækjasölu Íslands

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

Pöntunarsími: 535 1300 - Verslun Draghálsi 4

Vönduð og endingargóð 
eldhúsáhöld í atvinnueldhús.  

- Nútímaleg hönnun.

Vönduð tæki í atvinnueldhúsið

Súpupottur
10 ltr - 69037

Fimm hólfa bar - 50x16x9 cm 
61135 - 600 mlConveyor ristavél 69065 Klakavél - 69314 -  (hólf 600 gr)  

Djúpsteikingarpottur 
Professional 69169

Luxe brauðrist
69164

Klakamulningsvél - 60327

Blandari Professional 69195

Tempo brauðrist - 69391

Rjómasprauta 
0,5 ltr - 

Djúpsteikingarpottur 
FKE 161DG

Pylsupottur CL3016B Brauðgrill TL5211/5212

Steikarpanna GL9660

Pylsupanna
GL9640 ta
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SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

atvinna

fundir 

til sölu



Bryan Ferry

16.05.16
Harpa, Eldborg
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og bróðir,

Ólafur Gunnarsson
Lundargötu 12, Akureyri,

andaðist að morgni 24. mars í faðmi 
fjölskyldunnar. Útför hans fer fram frá 

Akureyrarkirkju fimmtudaginn 7. apríl 
kl. 13.30. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja 

minnast hans er bent á Heimahlynningu á Akureyri. 
Sendum þeim hjartans þakkir fyrir ómetanlega hjálp og 

stuðning í veikindum hans.

Kristín Antonsdóttir
Rósa Björg Hema Ólafsdóttir Bragi Magnússon
Anton Gunnar Ólafsson

systkini og fjölskyldur.

Hnúfubakur stekkur upp úr Kyrrahafi. Slíka hvali má einnig finna umhverfis Ísland og er mögulegt að Gísli Víkingsson fjalli um þá í kvöld. 
NordicpHotoS/AFp

Gísli Víkingsson hvalafræðingur

„Ég veit ekki hvort það er nokkuð eitt 
sem stendur upp úr á ferlinum en það er 
mjög gaman að líta yfir þessa þrjá áratugi 
og sjá breytingarnar. Þekkingin hefur 
aukist gífurlega,“ segir Gísli Víkingsson 
sem starfað hefur við hvalarannsóknir frá 
árinu 1986. Í kvöld gefst áhugamönnum 
um hvali tækifæri á því að  kynnast dýrun-
um betur á kvöldstund með Gísla í Hann-
esarholti, en nauðsynlegt er að panta borð 
fyrir klukkan fjögur á midi.is.

„Þetta er svona kvöldstund í stíl við þær 
sem Hannesarholt hefur verið með. Þetta 
verður frekar óformlegt spjall en fræði-
legur fyrirlestur og ég hef hugsað mér að 
fara vítt og breitt yfir og skoða hvali frá 
ýmsum sjónarhornum og með ýmsum 
skynfærum,“ segir Gísli. Meðal annars 
munu gestir fá að hlýða á hvalahljóð, en 
Edda Elísabet Magnúsdóttir doktorsnemi 
mun spila upptökur sínar af hvalahljóðum 
og útskýra þau.

Þá mun Gísli fara yfir hvalarannsóknir 
undanfarinna áratuga, hvaða breytingar 
hafa orðið á stofnum og stærð þeirra og 
hugsanlegar ógnir við heilsu stofna, til að 
mynda loftslagsbreytingar. Nýleg doktors-

ritgerð Gísla fjallaði einmitt um hugsanleg 
áhrif loftslagsbreytinga á fjölda, útbreiðslu 
og líffræði hvala.

Gísli segir gaman að líta yfir starfsferil 
sinn og að sjá hversu mikið hefur breyst. 
Hann segir helst bera að nefna hversu 
mikið þekkingin á stofnunum hefur 
aukist. „Þekkingin var mjög lítil þegar ég 
byrjaði. Án þess að ég sé að þakka mér 
sjálfum fyrir það. Það hafa margir komið 
að þessu. En á þessum tíma var þekking á 
stofnstærðum mjög lítil sem og á líffræði 
hvala,“ segir Gísli.

Einnig segir hann gaman að sjá hvað 
hefur gerst á heimsvísu og nefnir sem 
dæmi nýlegar rannsóknir á því hvert 
hvalir fara á veturna sem framkvæmdar 
eru með gervihnattarmerkingum. „Það 
hefur verið ein stór ráðgáta hvert þeir fara 
en þessi mál eru mjög hægt og rólega að 
skýrast.“

Aðspurður segist Gísli ekki eiga neina 
eina uppáhaldshvalategund.   „Þær eru 
allar skemmtilegar á sinn hátt. Þetta er 
eins og klisjan með að elska börnin sín 
jafnt,“ segir Gísli Víkingsson. thorgnyr@
frettabladid.is

Allar hvaltegundir eru 
skemmtilegar á sinn hátt
Gísli Víkingsson hefur starfað við hvalarannsóknir í þrjátíu ár. Hann fagnar starfsafmæl-
inu með því að bjóða til kvöldstundar í Hannesarholti í kvöld klukkan átta. Gísli segir 
miklar framfarir hafa orðið frá því hann hóf störf.

Það er mjög gaman að 
líta yfir þessa þrjá 

áratugi og sjá breytingarnar. 
Þekkingin hefur aukist gífurlega.

1147 Moskvu er fyrst getið í sagnfræðilegum heimildum.
1581 Francis Drake lýkur hringferð sinni um heiminn.
1812 Forseti Bandaríkjanna, James Madison, lýsir yfir níutíu daga 
viðskiptabanni gegn Bretum.
1841 William Henry Harrison deyr úr lungnabólgu eftir aðeins 
mánuð á stóli forseta Bandaríkjanna.
1897 Hið íslenska prentarafélag er 
stofnað.
1905 Nærri 400.000 manns farast í 
jarðskjálfta á Indlandi.
1925 Hinir þýsku Svartstakkar (SS) eru 
stofnaðir.
1939 Faisal annar verður konungur 
Íraks.
1949 Tólf þjóðir skrifa undir Norður-
Atlantshafssáttmálann og mynda Atlantshafsbandalagið.
1956 Alþýðubandalagið er stofnað.
1958 Hið fræga CND-friðarmerki er fyrst 
sýnt í Lundúnum.
1970 Rúgbrauðsgerðin í Reykjavík 
stórskemmist í eldi.
1974 Seðlabankinn seldi þjóðhá-
tíðarmynt.
1975 Bill Gates og Paul Allen 
stofna Microsoft.
1991 Síðasta bindi Alþingisbóka 
Íslands kemur út.

Merkisatburðir

Martin Luther King heldur ræðu sína í 
Washington. NordicpHotoS/AFp

Martin Luther King yngri, einn þekktasti 
leiðtogi mannréttindabaráttu blökku-
manna í Bandaríkjunum á sjötta og 
sjöunda áratug síðustu aldar, var 
myrtur þennan dag árið 1968 í borginni 
Memphis í Tennessee.

King var staddur í borginni til að styðja 
við svarta flutningaverkamenn sem voru 
í verkfalli. King var staddur á svölum 
hótelherbergis síns þegar James Earl Ray, 
fyrrverandi fangi, skaut hann í hálsinn. 
King lést innan við klukkustund síðar.

Kings er einna helst minnst fyrir ræðu 
sína, „Ég á mér draum“, en hana flutti 
hann við Lincoln-minnisvarðann í höfuð-
borginni Washington árið 1963 eftir að 

hafa gengið ásamt 250.000 manns til 
borgarinnar. Í ræðu sinni talaði hann 
meðal annars um þann draum sinn að 
fólk yrði ekki dæmt eftir húðlit.

Ári seinna, 1964, fékk King friðarverð-
laun Nóbels, 38 ára að aldri. Var hann þá 
yngsti maðurinn til að hljóta viðurkenn-
inguna.

Þ EttA  G E r ð i st : 
4 .  A p r Í l  1 9 6 8

Martin Luther King yngri er myrtur
Ég á mér þann draum 
að börnin mín fjögur 

muni einn daginn lifa í landi þar 
sem þau verða ekki dæmd eftir 
húðlit þeirra heldur manngerð.

 Bill Gates og paul 
Allen stofnuðu 
Microsoft árið 
1975

rúgbrauðsgerðin
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Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. dægurs,  
6. Utan,  
8. missir,  
9. hvíld,  
11. gelt,  
12. gafl,  
14. fáni,  
16. tveir eins,  
17. hlaup,  
18. viður,  
20. kyrrð,  
21. tegund.

LÓÐRÉTT
1. elds,  
3. strit,  
4. alger,  
5. fyrirboði,  
7. nýta,  
10. mál,  
13. námsgrein,  
15. ljóma,  
16. frændbálkur,  
19. pfn.

LAUSN

LÁRétt: 2. dags, 6. án, 8. tap, 9. lot, 11. gá, 12. stafn, 
14. flagg, 16. ææ, 17. gel, 18. tré, 20. ró, 21. tagi.

LÓðRétt: 1. báls, 3. at, 4. gagnger, 5. spá, 7. not-
færa, 10. tal, 13. fag, 15. glóa, 16. ætt, 19. ég.

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

4 6 1 7 2 5 8 9 3

7 9 2 8 3 4 1 6 5

1 7 6 9 5 2 4 3 8

2 4 9 3 8 7 6 5 1

3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 8 5 1 2 3 6 7 4

1 2 7 4 6 9 5 8 3

3 4 6 5 7 8 9 2 1

5 9 3 7 1 4 8 6 2

2 6 8 3 9 5 4 1 7

7 1 4 2 8 6 3 9 5

8 3 1 6 4 2 7 5 9

4 7 9 8 5 1 2 3 6

6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3

8 1 3 5 9 4 6 7 2

2 7 4 1 6 3 5 8 9

7 2 6 4 1 9 8 3 5

1 3 8 6 5 2 7 9 4

4 5 9 3 7 8 1 2 6

6 9 1 7 3 5 2 4 8

3 8 7 2 4 6 9 5 1

5 4 2 9 8 1 3 6 7

2 9 8 3 6 1 5 7 4

7 5 1 8 2 4 9 6 3

3 6 4 5 7 9 1 8 2

9 1 6 4 3 7 2 5 8

4 7 2 6 8 5 3 1 9

5 8 3 9 1 2 6 4 7

6 2 9 1 4 8 7 3 5

8 3 5 7 9 6 4 2 1

1 4 7 2 5 3 8 9 6

3 4 9 8 7 1 6 5 2

5 7 8 6 4 2 9 3 1

1 2 6 9 3 5 7 4 8

6 8 3 1 9 4 5 2 7

2 5 4 3 6 7 1 8 9

7 9 1 2 5 8 3 6 4

4 3 2 7 1 6 8 9 5

8 6 7 5 2 9 4 1 3

9 1 5 4 8 3 2 7 6

4 2 5 1 3 9 6 7 8

6 8 3 7 2 4 9 1 5

7 9 1 5 6 8 2 4 3

9 6 8 2 4 5 1 3 7

1 3 2 6 8 7 5 9 4

5 4 7 9 1 3 8 6 2

8 5 4 3 9 6 7 2 1

2 7 9 4 5 1 3 8 6

3 1 6 8 7 2 4 5 9

Í dag er útlit fyrir fallegt vorveður með hægri austlægri átt og góðar líkur á 
að sjáist til sólar þó að hærri ský verði á sveimi, en síðdegis bætir heldur í 
vind sunnanlands með stöku skúr. Hiti 0 til 8 stig, svalast norðaustanlands.

veðurspá Mánudagur

Ókei...það er 
kannski komið 
svoldið síðan 

síðast.

Sms 
sms 
sms

Ahhh þögn!

Jæja ástin mín, settu 
nammið í hilluna.

En ég vil 
endilega 
kaupa það

Nei, ég er búin að 
seg ja nei við þig.

Veistu, þó mann langi að kaupa 
eitthvað þá er það ekki nógu góð 

ástæða fyrir að kaupa 
það, Solla mín.

Nú ókei...ég sé þetta aðeins öðru-
vísi. Mér finnst það betri ástæða 

en að kaupa eitthvað af því að mig 
langar EKKI í það.

Loftur Baldvinsson (1873) átti leik gegn 
Svavari Viktorssyni (1701) í áskorenda-
flokki Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik
1. Rxc6! Rxc6 2. exd5 Kh8 3. dxc6 Bxc6 
4. Bd6 Dd7 5. Rc5 Df5 6. Be6! og svartur 
gafst upp enda fellur drottningin. Jóhann 
Ingvason sigraði í flokknum en Davíð 
Kjartansson fylgir honum í landsliðsflokk.
www.skak.is Allt um áskorendaflokkinn.
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KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:20
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 5:30 - 8:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

10 CLOVERFIELD LANE                  KL. 5:40 - 8 - 10:20 - 10:40
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 5:20 - 7 - 8:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:10
BATMAN V SUPERMAN 2D VIP KL. 7 - 10:10
GODS OF EGYPT  KL. 8
LONDON HAS FALLEN  KL. 10:40
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40 - 6
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8:20

10 CLOVERFIELD LANE  KL. 5:40 - 8 - 10:20
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 8
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 6 - 10
KUNG FU PANDA 3 ÍSLTAL 2D KL. 5:40
LONDON HAS FALLEN  KL. 8 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

10 CLOVERFIELD LANE  KL. 5:40 - 8 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 5:50 - 9 - 10:20
ROOM   KL. 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:20
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 8

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

EIN STÆRSTA MYND ÞESSA ÁRS

BEN AFFLECK                                    HENRY CAVILL 

NÝJASTA MYND 
J.J. ABRAMS

EIN BESTA SPENNUMYND ÁRSINS

90% CHICAGO SUN TIMES


THE NEW YORK TIMES


VARIETY


FORSALA HAFIN

GISELLE
Ballett í beinni

6. apríl í Háskólabíói

FORELDRBÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12.00 Í SMÁRABÍÓI

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

„ÍSLENSK LOVE ACTUALLY“
-HARMAGEDDON

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

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

MAÐUR SEM HEITIR OVE 5:30, 8, 10:25

BATMAN V SUPERMAN 3D 6, 9(POWER)

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 8, 10:10

KUNG FU PANDA 3 5:50 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 21:00

byko.is
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Rafhlöðuborvél GSR 
14,4-2 Li 2x1,5A.

24.495kr.
74874094
Almennt verð: 34.995kr.

mánudags- 
tilboð
gildir í dag 4.apríl

-30%
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Núvitundar-námskeið í Jógasetrinu klukkan 16.10. 

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur 
hvar@frettabladid.is 

4. apríl 2016 
Líkamsrækt
Hvað?  Núvitund í Daglegu lífi
Hvenær?  16.10
Hvar?  Jógasetrið
Núvitund er náttúrulegur eigin-
leiki hugans til að vera meðvitaður 
hér og nú um það sem er að gerast 
á meðan það gerist, án þess að 
dæma það á nokkurn hátt. Undir 
stjórn Gunnars Friðrikssonar er 
hægt að fara á námskeið í þessari 
tækni. Aðgangseyrir er 16.000 fyrir 
heilt námskeið.

Tónleikar
Hvað?  Mánu djass, upp tökuhátíð
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Brátt fer að líða að því að tvö ár 
eru liðin frá því að mánudjassinn 
hóf göngu sína. Á þeim tíma hefur 
safnast upp mikið af efni, meðal 
annars frumsömdu, og þess vegna 
er kominn tími á upptökuhátíð. 
Næstu tvö mánudjasskvöld verða 
fest á band. Valinn verður rjóminn 
frá seinustu tveimur árum og skellt 
saman í eina dagskrá.

Fyrirlestrar
Hvað?  Í leiðinni: Innihaldsríkara líf með 
minímalískum lífsstíl
Hvenær?  17.15
Hvar?  Borgarbókasafnið, Spönginni
Þórhildur Magnúsdóttir sem hefur 
verið ein helsta talskona miní-
malísks lífsstíls á Íslandi ræðir 
leiðir til að lifa einfaldara og inni-
haldsríkara lífi með færri hlutum. 
Hún, ásamt Magneu Arnardóttur, 
heldur úti hópnum Áhugafólk um 
minímalískan lífsstíl á Facebook. 
Allir eru velkomnir á fyrirlesturinn 
og það er enginn aðgangseyrir.

Hvað?  Vinnustofa: Nýsköpun, samfélag 
og menning
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hugheimar
Hugheimar, ásamt Háskólanum 

á Bifröst, bjóða upp á vinnustofu 
með Dr. Önnu Góral, lektor við 
Institute of Culture at Jagiell onian 
University í Kraká. Vinnustofan 
er ætluð þeim sem vilja efla 
sköpunarkjarkinn og 
leiða breytingar í 
menningu og sam-
félagi.

Hvað?  Kröftug 
vakningarsam-
koma United 
Reykjavik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Vegurinn
Kröftug sam-
vera United 
Reykjavik með 
vitnisburðum og 
einnig verður fyrir-
bænaþjónusta.

Hvað?  Kynning á námi í Englandi
Hvenær?  18.00
Hvar?  Kilroy
Tilvalið fyrir þá sem hafa áhuga á 
að stunda nám í Englandi. Fulltrúar 
frá Bournemouth University munu 
koma og halda stutta kynningu á 
þeim möguleikum sem standa til 
boða. Takmarkaður sætafjöldi svo 

það er skráning á heimasíðu Kilroy 
til þess að tryggja pláss.

Mótmæli
Hvað?  Kröfuganga um 

betri kjör fyrir öryrkja og 
eldri borgara

Hvenær?  13.30
Hvar?  Velferðar-
ráðuneytið
Hópur fólks 
mun samein-
ast hjá velferð-
arráðuneytinu 

þar sem hann 
mun krefjast 

þess að stjórn-
völd sýni sam-

félagslega ábyrgð. 
Vakin verður athygli á 

bágri stöðu öryrkja og eldri 
borgara á Íslandi.

Hvað?  Mótmæli á Austurvelli
Hvenær?  16.45
Hvar?  Austurvöllur
Mótmæli gegn sitjandi ríkisstjórn 
verða á Austurvelli seinnipartinn í 
dag. Trommarar eru hvattir til þess 
að mæta og magna upp takt og 
skilaboð mótmælenda.

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is



Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
LARRY KRAMER: IN LOVE AND ANGER
Vönduð heimildarmynd frá HBO um rithöfundinn, 
aðgerðasinnann og leikritaskáldið Larry Kramer en í 30 ár 
hefur hann verið ötull talsmaður fyrir auknum réttindum 
samkynhneigðra og baráttunni við alnæmi.

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR

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

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

 | 22:00
THE RUM DIARY
Johnny Depp leikur 
drykkfelldan blaðamann sem 
flytur til Puerto Rico til að 
skrifa fyrir lítið dagblað en 
það reynist meira ævintýri en 
hann óraði fyrir. 

   | 18:00
ÁFRAM DIEGÓ, ÁFRAM!
Díegó er frændi Dóru 
landkönnuðar og er alltaf að 
lenda í spennandi ævintýrum 
því hann vinnur sem 
dýrabjörgunarmaður.

 | 20:35
HELL’S KITCHEN
Gordon Ramsay er snillingur í 
að etja saman efnilegum 
áhugamönnum um matreiðslu 
í einstaklega harðri keppni um 
starf á alvöru veitingahúsi.

 | 22:05
VICE
Ferskur og stórgóður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum  um víða veröld.
 
 

 | 21:05
VINYL
Bráðskemmtilegir þættir um 
tónlistarframleiðandann 
Richie Finestra sem reynir að 
skapa sér framtíð í heimi sem 
er fullur af hindrunum og 
freistingum.

 | 22:45
NIKITA
Spennandi þættir um unga 
konu sem hlaut þjálfun sem 
njósnari og launmorðingi hjá 
leynilegri stofnun á vegum 
stjórnvalda. 

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 2 Broke Girls 
07.40 Two and a Half Men 
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Project Runway 
11.05 Who Do You Think You Are 
11.50 Á fullu gazi 
12.15 Léttir sprettir 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.45 ET Weekend 
16.30 Simpson-fjölskyldan 
16.55 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 The Goldbergs 
19.40 Larry Kramer. In Love And 
Ange Vönduð heimildarmynd frá 
HBO um rithöfundinn, aðgerða-
sinnann og leikritaskáldið Larry 
Kramer en í 30 ár hefur hann 
verið ötull talsmaður fyrir auknum 
réttindum samkynhneigðra og 
baráttunnar við alnæmi. 
21.05 Vinyl Spánnýir þættir frá 
HBO sem gerast á áttunda ára-
tugnum í New York. Tónlistarfram-
leiðandinn Richie Finestra reynir 
að skapa sér framtíð í tónlistar-
heiminum en það er á brattann að 
sækja því leiðin til frama er full af 
hindrunum og freistingum. 
22.05 Vice 4 
22.35 Call Me Crazy. A Five Film 
00.05 Major Crimes 
00.50 100 Code 
01.35 11/22/63 Ný og æsispennandi 
þáttaröð með James Franco í hlut-
verki Jake Epping sem ferðast aftur í 
tímann til að koma í veg fyrir morðið 
á John F. Kennedy. Þetta reynist 
honum síður en svo einfalt enda 
enginn leikur að snúa á fortíðina.  
02.25 Mad Dogs 
03.10 This is Where I Leave You 
04.50 Covert Affairs 
05.35 The Brink 
06.10 Ballers

07.20 Dominos deildin 
08.55 Premier League 
10.40 Premier League World 
11.10 Premier League 
12.50 Ítalski boltinn 
14.30 Ítalski boltinn 
16.10 NBA 2015/2016 - Regular 
Season 
18.00 Football League Show 
18.30 Dominos deildin 
21.10 Körfuboltakvöld 
21.30 Spænsku mörkin 
22.00 Meistaradeild Evrópu  
22.25 Premier League 
00.05 Formúla E 
01.00 Messan

13.55 Premier League 
15.35 Premier League 
17.15 Enska 1. deildin 
19.25 Dominos deildin 
20.44 Football League Show 
21.00 Messan 
22.15 Þýski boltinn 
23.55 Ítalski boltinn

08.10 Shell Houston Open 
13.10 ANA Inspiration 
15.10 Golfing World 2016 
16.00 Shell Houston Open 
21.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
21.55 ANA Inspiration

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? 
20.35 Hell's Kitchen USA 
21.20 The Flowerpot Gang 
22.20 The Mysteries of Laura 
23.05 The Originals 
23.50 I.Zombie 
00.35 Who Do You Think You Are? 
01.40 Hell's Kitchen USA 
02.25 The Flowerpot Gang 
03.25 The Mysteries of Laura 
04.10 The Originals 
04.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Ofurhundurinn Krypto 
08.25 Lína Langsokkur 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
09.47 Óskastund með Skoppu 
og Skrítlu 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Sumardalsmyllan 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.22 Latibær 
11.45 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ofurhundurinn Krypto 
12.25 Lína Langsokkur 
12.48 Ævintýraferðin 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
13.47 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Sumardalsmyllan 
14.55 UKI 
15.00 Ljóti andarunginn og ég 
15.22 Latibær 
15.45 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ofurhundurinn Krypto 
16.25 Lína Langsokkur 
16.48 Ævintýraferðin 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
17.47 Óskastund með Skoppu og 
Skrítlu 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Sumardalsmyllan 
18.55 UKI 
19.00 Hákarlabeita 2

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Mom 
19.50 Sjálfstætt fólk 
20.25 Léttir sprettir 
20.45 Heilsugengið 
21.15 The 100 
22.00 Dallas 
22.45 Nikita 
23.30 Friends 
23.55 Sjálfstætt fólk 
00.30 Léttir sprettir 
00.50 Heilsugengið 
01.15 The 100 
02.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.00 Still Alice 
12.40 The Armstrong Lie 
14.45 Inside Llewyn Davis 
16.30 Still Alice Stjörnum hlaðin 
mynd um Alice Howland sem er 
mikils metinn prófessor í mál-
vísindum sem nýtur lífsins í botn 
ásamt eiginmanni sínum John og 
börnum. Dag einn greinist hún 
með Alzheimer. Alice og fjölskylda 
hennar ákveða að reyna að taka 
þessum örlögum af æðruleysi, 
en sjúkdómurinn tekur völdin á 
ógnarhraða og brátt er Alice ein-
ungis skugginn af þeirri lífsglöðu 
og snjöllu persónu sem hún var. 
18.10 The Armstrong Lie 
20.15 Inside Llewyn Davis 
22.00 The Rum Diary Skemmtileg 
mynd frá 2011 sem byggð er á skáld-
sögu eftir Hunter S. Thompson. 
Depp leikur drykkfelldan blaðamann 
sem flytur til Púertó Ríkó  á sjöunda 
áratug síðustu aldar til að skrifa fyrir 
lítið dagblað en það reynist meira 
ævintýri en hann óraði fyrir.  
00.00 Prosecuting Casey Anthony 
01.30 Marine 4. Moving Target 
03.00 The Rum Diary

16.45 Popp- og rokksaga Íslands 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Hvolpasveitin 
18.19 Hæ Sámur 
18.27 Unnar og vinur 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Kókó: Górillan sem talar við fólk 
21.10 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Ham - lifandi dauðir 
23.45 Hálfbróðirinn 
00.35 Kastljós 
01.05 Fréttir 
01.20 Dagskrárlok

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 The Good Wife 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
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 
19.45 Stjörnurnar á EM 2016 
20.15 The McCarthys 
20.35 Baskets 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI. Cyber 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Girlfriends' Guide to Divorce 
00.35 Madam Secretary 
01.20 Elementary 
02.05 Hawaii Five-0 
02.50 CSI. Cyber 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

Könnuðurinn 
Dóra 17:00 
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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.

09
04
16

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

60 ÁRA 
AFMÆLISTÓNLEIKAR 
Í ELDBORG 

9. APRÍL 2016

KK BAND
ELLEN KRISTJÁNS

MAGGI EIRÍKS
EYÞÓR GUNNARS

JÓN ÓLAFSSON
FJÖLDI ANNARRA 

LISTAMANNA



Ég vildi gera 
femínísk undirföt 

og hugsaði hvað Ég gæti 
gert sem væri öðruvísi, og 
byrjaði að hugsa um 
hvað konur þyrftu og hvað 
Ég gæti gefið þeim.

AÐALFUNDUR
Aðalfundur MATVÍS 2016 verður haldinn 6. apríl næstkomandi.

Fundurinn verður haldinn á Hótel Hilton Nordica, 
2. hæð og hefst kl. 15:00.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Sara hyggst framleiða Revol Girl-línuna eftir útskrift úr fatahönnunarnámi í vor.  Mynd/KatRín BRaGa

Sara Guðný Jónsdóttir. Mynd/ChRiS PiKe

Þetta var þvílíkt ferli að 
komast að því hvernig 
ég gæti gert þetta, ég hef 
verið að prófa þetta á mér 
sjálfri síðustu átta mán-

uði,“ segir Sara Guðný Jónsdóttir, 
fatahönnunarnemi við Kwantlen 
Polytechnic University í Vancouver 
í Kanada. 

Sara  hefur hannað nýja línu af 
nærfötum, Revol Girl,  sem konur 
geta verið  í á blæðingum. Engin 
þörf er fyrir notkun á túrtappa eða 
álfabikar þegar konur nota nærbux-
urnar nema þegar um miklar blæð-
ingar er að ræða. Brjóstahaldararnir 
eru einnig hannaðir með það í huga 
að brjóst kvenna stækka almennt 
vikuna fyrir blæðingarnar.

„Í rauninni er varan túrnærbuxur 
sem blettir festast ekki í og auðvelt 
er að þvo. Þrjú efni vinna saman við 
að búa þetta til, eitt þeirra veldur 
því að það kemur ekki lykt meðan 
maður er í þessu, annað dregur í 
sig vökvann og það þriðja er ekki 
vatnshelt. Hugmyndin er að eiga 
kannski sjö nærbuxur til skiptanna 
á blæðingum," segir Sara.

„Ég er búin að vera að vinna í 
þessu síðan síðasta sumar. Þetta er 

hannar nærföt  
              fyrir konur  
   á blæðingum
Sara Guðný Jónsdóttir, hönnunarnemi í Vancouver, hefur hannað 
línu af nærfötum sem konur geta verið í á blæðingum án túrtappa 
eða dömubindis. Hún vill bjóða konum þægileg en líka flott nærföt.

Úrslitaþáttur Ísland got Talent fór 
fram á Stöð 2 í gærkvöldi. Keppnin 
hefur svo sannarlega verið spenn-
andi á lokametrunum og loks er 
búið að krýna sigurvegara þessarar 
seríu. Sigurvegarinn að þessu sinni 
er Jóhanna Ruth en hún söng Tinu 
Turner-lagið Simply the best með 
miklum tilþrifum.  Í verðlaun hlaut 
þessi fjórtán ára stjarna tíu milljónir 
króna. Það er margt hægt að gera við 
slíkt verðlaunafé en til að mynda fór 
sigurvegarinn í fyrra, Alda Dís, til 
Los Angeles þar sem hún tók upp 
lag í samstarfi við Stop Wait Go. 
Hún tók einnig þátt í undankeppni 

Eurovision hér á landi og lenti í öðru 
sæti. Keppni sem þessi opnar þátt-
takendum margar dyr.

Þáttaserían sem var að líða hefur 
verið stútfull af skemmtilegum og 
hæfileikaríkum keppendum sem 
komu með skemmtilegar upp-
ákomur en í lokin var það Jóhanna 
Ruth sem vann hug og hjörtu þjóð-
arinnar. 

Dómarar þetta árið voru þau Dr. 
Gunni, Marta María, Jakob Frímann 
og Ágústa Eva en þau hafa vakið 
mikla lukku hjá áhorfendum þess-
arar þáttaraðar ásamt kynninum 
Emmsjé Gauta.

jóhanna ruth sigraði og er tíu milljónum króna ríkari 

lokaverkefnið mitt í skólanum. Ég 
er búin að vera að vinna með sund-
föt og undirföt síðustu tvö árin og 
vissi að ég myndi vilja gera eitthvað 
tengt því í lokaverkefninu mínu. 
Ég vildi gera femínísk undirföt og 
hugsaði hvað ég gæti gert sem væri 
öðruvísi, og byrjaði að hugsa um 
hvað konur þyrftu og hvað ég gæti 
gefið þeim," segir Sara.

„Þetta túrnærbuxna trend er 
bara rétt að byrja en er að vaxa 
í vinsældum núna.  Það eru bara 
nokkur fyrirtæki að framleiða 

tilfinningarnar báru Jóhönnu Ruth ofurliði 
þegar úrslitin voru tilkynnt. 
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Á fyrirlestramaraþoni kynna fræðimenn við Háskólann í Reykjavík fjölbreytt viðfangsefni og rannsóknir í sjö mínútna örfyrirlestrum.

Dagskráin er öllum opin og aðgangur ókeypis.
Boðið verður upp á léttar veitingar.
hr.is/fyrirlestramarathon

6. apríl 2016 kl. 12:15-13:00

Dagskráin er sett fram með fyrirvara um breytingar.

M104

Tæknifræði

TölvunarfræðiLögfræði Viðskiptafræði Sálfræði

Hagfræði Íþróttafræði

Verkfræði

Stofa M105M103 M208 M209

Karl Ægir Karlsson
Eru hrefnur 
(Balaenoptera 
acutostrata) heimskar?

Marcel Kyas
Person detection and 
tracking with wireless 
devices

12:23
Guðmundur 
Sigurðsson
Hvers vegna geta sumir 
takmarkað skaðabótaábyrgð 
sína en aðrir ekki?

Arney Einarsdóttir
Áhrif ólíkra uppsagna 
á starfsfólk – til lengri 
tíma litið

Milan Chang 
Gudjonsson
Physical activity and 
health in old age

Joseph Timothy Foley
Mechatronics and 
Arduino: students 
building smart devices

Kári Halldórsson
Using Map 
Decomposition to 
Improve Heuristics in 
Pathfinding AI

12:31
Sigurður Tómas 
Magnússon
Af hverju millidómstig?

Axel Hall
Valkvíði lána og fíllinn
í herberginu

Ingi Þór Einarsson
Physical activity and 
fitness among disabled 
children

David Finger
Environmental engineering 
at RU - working towards a 
more resilient world

Agnes Cseh
What is a stable marriage?12:39

Gunnar Þór Pétursson
Fjölrása 
mannréttindavernd

Auður Arna 
Arnardóttir
Fæðingarorlof feðra og 
mæðra; 2007 samanborið við 
2016 – hvað hefur áunnist?

Hafrún Kristjánsdóttir
Geðheilsa atvinnumanna 
í boltaíþróttum

María Sigríður 
Guðjónsdóttir
Hlutlektir í jarðhitakerfum

Jacqueline Clare 
Mallett
Economic Stability:
Is it a bug or a feature?

12:47
Már Mixa
Ávöxtun íslenskra 
lífeyrissjóða í dag og á 
morgun

María Kristín 
Jónsdóttir
Minnistap meðal eldri 
borgara: Greiningarpróf fyrir 
spjaldtölvur

Magnús Kjartan 
Gíslason
Hversu mikið álag þolir 
sköflungsbeinið áður en 
það brotnar?

12:55

Eiríkur Elís 
Þorláksson
Um alþjóðlegan 
einkamálarétt

Ketill B. Magnússon
Hvernig mælum við 
samfélagsábyrgð 
fyrirtækja?

Bryndís Björk 
Ásgeirsdóttir
Kynjamunur í einkennum þung-
lyndis og reiði. Samanburðar-
rannsókn í framhaldsskólum
á fimm Norðurlöndum

12:15
Kristján Vigfússon
Hugleiðingar um vald og 
væntingar: Icesave-
samningaviðræðurnar
hinar fyrri

Jose Saavedra
Physical activity, 
exercise and children

Ólafur Eysteinn 
Sigurjónsson
Hvernig breytum við 
ónothæfum blóðflögum í 
verðmæti?

Luca Aceto
What’s in a name?
A computer scientist’s 
view

Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir
Kynferðisbrot gegn 
niðjum

Sara hyggst framleiða Revol Girl-línuna eftir útskrift úr fatahönnunarnámi í vor.  Mynd/KatRín BRaGa

Jóhanna Ruth sigraði og er tíu milljónum króna ríkari 

þetta, og mér fannst öll hönnunin 
mjög einföld, bara venjulegar nær-
buxur sem drógu í sig blóðið.  Ég 
vildi gefa konum eitthvað aðeins 
meira og aðeins meira spennandi. 
Þegar maður er á túr vill maður vera 
í þægilegum nærbuxum og líða vel,“ 
segir Sara.

Revol Girl-línan verður frum-
sýnd á tískusýningu hönnunarnema 
Kwantlen Polytechnic University 
þann 6. apríl næstkomandi, og 
hyggst Sara byrja að framleiða hana 
sjálf í júní. saeunn@frettabladid.is

KJötbolluR
600 g nautahakk eða blanda af 
nauta- og svínahakki
1 poki með mozzarella
1/2 pakkning fersk basilika
4 sólþurrkaðir tómatar
1 dl rjómi
1 eggsalt og piparsmör til að 
steikja í

 
SóSa
steikingarsoð
2 dl rjómi

100 g philadelphiaostur
1/2 grænmetisteningur

Blandið saman hakki, eggi, rjóma, 
hakkaðri basiliku, hökkuðum sól-
þurrkuðum tómötum og mozz-
arella skornum í litla teninga. 
Saltið og piprið og mótið bollur.

Steikið bollurnar við miðlungs-
háan hita, í nokkrar mínútur og 
á öllum hliðum, í vel af smjöri. 
Takið bollurnar af pönnunni og 
hrærið rjóma, philadelphia og 

grænmetisteningi í steik-
ingarsoðið. Látið suðuna 
koma upp og leggið síðan 
bollurnar í sósuna. Látið 
sjóða við vægan hita þar 
til bollurnar eru fulleld-
aðar. Verði sósan of þykk 
þá er hún þynnt með 
vatni.

 
Uppskrift frá Ljúfmeti.is

Kjötbollur með mozzarella og basiliku

Mynd/daníel ÞóR
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Það var æðislegt 
að prófa að vera 

leikkona en sem dansari og 
listamaður hef ég mikinn 
áhuga á að Þróa alls konar 
leiðir til að koma fram. 

19.800 kr.

DÚNMJÚKT 
TVENNUTILBOÐ
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

FERMINGAR
TVENNA

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

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

6.990 kr.

MISTRAL HOME
sængurföt
Sængurföt úr 100%  
bómullarsatíni  
þrír litir.  
300 tc.

Fullt verð: 
8.990 kr.

FERMINGAR
TILBOÐ

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm með  
classic botni og löppum

Nature’s Comfort:

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

Stærð cm. M/ Classic  Tilboðs-
 botni verð

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

160x200 149.900 112.425

180x200 164.900  123.675

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart  
eða hvítt PU leður  

eða grátt áklæði á botni.

Aukahlutur á mynd:  
Helsinki höfuðgafl.

Heilsu- og  
hægindalag í yfirdýnu

Fyrir þínar
bestu stundir

Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar 
á www.dorma.is
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Halla Ólafsdóttir leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Under Influence. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFáN 

Halla í hlutverki sínu í kvikmyndinni Under Influence. MyND/THOMAS CARTRON

Leikstjóri myndarinnar, 
Sidney Leoni, bauð mér 
hlutverkið, en við höfum 
unnið mikið saman í gegn 
um tíðina þar sem hann 

starfar líka sem dansari og danshöf-
undur,“ segir Halla Ólafsdóttir dans-
höfundur en hún leikur aðalhlutverk 
í kvikmyndinni Under Influence sem 
er um þessar mundir í sýningu í Sví-
þjóð og Belgíu.

Halla Ólafsdóttir býr í Stokkhólmi 
þar sem hún vinnur sem dansari og 
danshöfundur. Hún útskrifaðist úr 
mastersnámi í kóreógrafíu við Uni-
versity College of Dance í Stokk-
hólmi árið 2010 en hefur þróast 
mikið sem listamaður og nýtur 
þess að prófa sig áfram í öðrum list-
formum.

„Það var æðislegt að prófa að 
vera leikkona en sem dansari og 
listamaður hef ég mikinn áhuga á 
að þróa alls konar leiðir til að koma 
fram. Þar er mjög gaman að fá lánað 
frá öðrum listformum því það getur 
svo sannarlega víkkað hugtakið 
dans og kóreógrafíu,“ segir Halla.

Meginþráður myndarinnar er 
leikur á milli raunveruleikans og 
skáldskapar. Halla fer með hlutverk 
Juliu Gordon, en hún er leikkona 
sem leikur leikkonu.

„Það var frábær reynsla að taka 
þátt í myndinni, þetta var mikið 
kapp við náttúruna þar sem birtan og 
veðrið leika stóran þátt í myndinni. 
Ég leik leikkonu sem er að leika leik-
konu. Í myndinni er hún að vinna að 
mynd sem heitir Begin Kate Winslet. 
Það er óhætt að segja að þetta er eins 
konar leikur milli raunveruleika 
og draumaheims,“ segir Halla en 
myndin er sýnd í leikhúsum í Svíþjóð 
og kvikmyndahúsum í Belgíu. „Fram-
leiðendur eru svo að vinna að því að 
koma henni inn á kvikmyndahátíð-
ir,“ segir Halla og bætir við að mikið 
gæðafólk hafi komið að myndinni.

Fram undan er nóg um að vera hjá 
Höllu en hún er stödd hér á landinu 
sem stendur og vinnur að nýju dans-
verki fyrir Íslenska dansflokkinn.

„Núna er ég að semja dansverk fyrir 
Íslenska dansflokkinn ásamt Lovísu 
Ósk Gunnarsdóttur, verkið heitir 

prófar sig áfram  
   í öðrum listformum
Halla Ólafsdóttir, dansari og danshöfundur, leikur aðalhlutverkið í 
kvikmyndinni Under Influence. Fram undan er nóg um að vera þar 
sem Halla er að semja nýtt dansverk fyrir Íslenska dansflokkinn.

What a feeling og verður frumsýnt  
4. maí næstkomandi í Borgarleikhús-
inu,“ segir Halla en næsta mánuðinn 
mun hún flakka á milli Íslands og 
Svíþjóðar. „Ég er líka að sýna verkið 
Medeu. Sýningin hefur slegið í gegn 
og núna erum við að fara í sýninga-
ferðalag víðsvegar um Svíþjóð,“ segir 
Halla.  gudrunjona@frettabladid.is



LAGERSALA

FACTORY STORE
NÝBÝLAVEGI 6  |  200 KÓPAVOGI  |  412-5869

1. APRÍL - 6. APRÍL

ALLT AÐ

80%AFSLÁTTUR

BLEYTA
DÖMU 2JA LAGA JAKKI

39.990 KR.
19.990 KR.

FREISTA
DÖMU GOLFPEYSA

24.990 KR.
9.990 KR.

ORKA
DÖMU ACTIVE BOLUR

8.990 KR.
3.990 KR.

RÖKKVA
DÖMU GOLFBUXUR

16.990 KR.
6.990 KR.

BLEYTA
HERRA 2JA LAGA JAKKI

39.990 KR.
19.990 KR.

FREISTA
HERRA GOLFPEYSA

16.990 KR.
9.990 KR.

VINNA
HERRA ANORAKKUR

13.990 KR.
3.990 KR.

YLJA
BARNA SUPERSTRETZ PEYSA

11.990 KR.
6.990 KR.

-60% -56% -60%-50%

-50% -40%

VIRKA DAGA KL. 12:00 - 19:00
LAUGARDAG KL. 11:00 - 18:00
SUNNUDAG KL. 12:00 - 18:00FÖSTUD. 1. APRÍL - MIÐVIKUD. 6. APRÍL

OPNUNARTÍMI

-42%-60%

st. 116-176

Birt með fyrirvara um prentvillur og vöruframboð



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Bakþankar

Við erum í hjarta borgarinnar 
að Þverholti 13. Komdu við í 
kaffisopa eða sendu okkur 
línu og óskaðu eftir tilboði í 
prentverkið þitt, stórt eða 
smátt.

MIÐBORGIN

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

SUMMER GLOW

MORENA FIRM

Fullt verð 388.406 kr.
TILBOÐSVERÐ 271.885 kr.

Fullt verð 388.406 kr.
TILBOÐSVERÐ 271.885 kr.

Millistíf / Mjúk (King Size 193x203 cm & Cal King Size 183x213 cm)

Millistíf / Stíf (King Size 193x203 cm 
& Cal King Size 183x213 cm )
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MORENA FIRM OG SUMMER GLOW

30% AFSLÁTTUR
Millistíf-mjúk dýna með fimm- svæða skipt 
798 pokagormakerfi þar sem hver gormur er 
pakkaður og því engin hreyfing milli svefnsvæða.

Í toppnum er 2,5 cm af þrýstijöfnunar gelsvampi, 
gæða kaldsvampi ásamt poly fiber fyllingu.  

Dýnan er með stífum og góðum köntum sem gerir 
það að verkum að svefnflöturinn nýtist vel.

PU-leðurklæddur stífur botn með fótum fylgir.

Millistíf-Stíf dýna með fimm-svæða skipt 
798 pokagormakerfi þar sem hver gormur er 
pakkaður og því engin hreyfing milli svefnsvæða.

Í toppnum er 2,5 cm af þrýstijöfnunar gelsvampi, 
gæða kaldsvampi ásamt poly fiber fyllingu.  

Dýnan er með stífum og góðum köntum sem gerir 
það að verkum að svefnflöturinn nýtist vel.

PU-leðurklæddur stífur botn með fótum fylgir.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Líklega var ég ekki sá eini sem 
svitnaði yfir Kastljósi gær-
kvöldsins þegar beinagrindur 

forsætisráðherra voru viðraðar. 
En ólíkt mörgum þá svitnaði ég 
ekki vegna yfirgengilegs umfangs 
svínarísins heldur vegna þess að 
Bakþankarnir sem ég hafði sent 
Fréttablaðinu voru formlega orðnir 
úreltir. Ég hafði skrifað pólitískan 
pistil í léttum dúr í formi bréfs sem 
ég stílaði á Jóhannes, aðstoðar-
mann Sigmundar, og bað hann 
að skila einhverju til hans sem var 
fyndið í gær en hallærislegt í dag. 
Svo fór ég í sund.

Já, svona er þetta stundum þegar 
maður reynir að tjá sig um mál-
efni líðandi stundar. Stundin líður 
hratt og klukkan tíu mínútur yfir 
sex í gærkvöldi var svitinn mættur 
á síhækkandi enni mitt. „Ég verð 
sjálfum mér til skammar,“ hugsaði 
ég og gat ekki ímyndað mér neinn 
sem liði jafn illa og mér yfir þætt-
inum nema mögulega Sigmund 
sjálfan, sem ég sá fyrir mér fýldan 
á svip, potandi í þurra perutertu 
með teskeið úr silfri (æ, það var 
perutertubrandari í gamla pistl-
inum sem ég tímdi ekki að henda). 
Ég hringdi upp á ritstjórn og fékk 
klukkutíma til að skrifa nýja Bak-
þanka.

En ókei, ég hef ekki hugmynd 
um hvað gerist næst. Hvernig Sig-
mundur, Bjarni og allir hinir Tor-
tólatillarnir geta endurheimt traust 
þjóðarinnar. Líklega geta þeir það 
aldrei en mannorðið má endur-
heimta með ýmsum hætti. Þið 
eigið samtals þúsund skrilljarða og 
skuldið okkur svo miklu meira en 
afsökunarbeiðni og afsögn. Gefið 
okkur, grálúsugu krónuþrælunum, 
nýjan og fullgræjaðan Landspítala 
sem þið borgið úr eigin vasa og við 
skulum taka tillit til þess þegar við 
skrifum bækurnar um ykkur.

Þið skuldið
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