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1 GB
netnotkun

eða 1.000 kr. 
á mán. í 12 mán. 

fylgir

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

139.990 kr. stgr.

lÍfið Stjörnuparið Kim Kardashian 
og Kanye West lentu á Keflavíkur
flugvelli í gærmorgun.

Hjónin eru sögð komin hingað 
til lands til þess að taka upp tón
listarmyndband við lag af nýjustu 
plötu West, The Life of Pablo. Með 
í för er Kourtney ein af systrum 
Kim og fjölskylduvinurinn Jona
than Cheban. Hjónin eru sögð 
dvelja á 101 hóteli og stoppuðu 
stutt við í gær.

Kardashian systur eru virkar á 
samfélagsforritinu snapchat og sjá 
mátti í gær að 
gestirnir höfðu 
farið á Frið
heima.  
 – gló / sjá 
síðu 30

Kimye komin

H e i lbri g ðisMál  Niðurstöður 
nýrrar rannsóknar sem unnin er af 
læknum á skurðsviði Landspítala 
og Hjartaverndar sýna að áhætta á 
nýrnafrumukrabbameini er tvö til 
fjórfalt meiri hjá þeim sem vinna 
við flugvirkjun, skipasmíðar og 
húsamálun. 

Nýrnafrumukrabbamein er lang 
algengasta nýrnakrabbameinið, 
eða í 85% greininga. „Vert er að taka 
fram að margt hefur breyst í starfs

umhverfi þessara stétta. Ákveðin 
efni hafa verið bönnuð, til að mynda 
blý í málningu og leysiefni,“ segir 
Tómas Guðbjartsson, læknir og for
svarsmaður rannsóknarinnar.

Minna er vitað um orsakir nýrna
krabbameins en flestra annarra 
krabbameina. Tómas segir niður
stöðurnar kalla á frekari rann
sóknir. „Við vitum ekki nákvæm
lega hvað það er í starfsumhverfi 
þessara stétta sem veldur þessu því 

þetta eru ekki það mörg tilfelli. Ein 
rannsókn svarar ákveðnum spurn
ingum en kveikir líka margar nýjar. 
Því væri nærtækast að fara í samtarf 
við önnur lönd, slá saman þessum 
niðurstöðum við aðrar rannsóknir 
sem hafa verið gerðar og rannsaka 
frekar.“

Árlega greinast um fimmtíu 
manns hér á landi með sjúkdóminn. 
Helmingi fleiri karlar en konur og 
eru flestir þeirra yfir sextugu. – ebg

Áhættan er mismikil 
milli ólíkra starfsstétta
Ný rannsókn leiðir í ljós að þeir sem vinna við flugvirkjun, skipasmíðar og 
húsamálun eru í tvö- til fjórfalt meiri hættu á að fá nýrnafrumukrabbamein.

 Sumardagurinn fyrsti er á fimmtudaginn. Það var þó lítið sumarlegt um að litast á Norðurlandi eftir miðjan dag í gær. Þessi ferðamaður var sem betur fer vel klæddur. Spáð er frosti á 
norðanverðu landinu í dag en mildara loftslagi sunnanlands. Fréttablaðið/auðunn

Fréttablaðið í dag

skoðun Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um Eimskip og 
reiðhjólahjálma. 12-14

sport Alfreð vissi að hann 
myndi skora hjá Augsburg. 16

Menning Kvikmyndasafnið fékk 
allar myndir Óskars. 22

lÍfið Klígja kveikti hugmyndina 
að sótthreinsiarmböndum. 30

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



Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

EKKI LÁTA MELTINGUNA 
EYÐILEGGJA DAGINN

Tvö
hylki á dag  

geta létt á 

meltingunni!

Veður

Samfélag Drengir í 6. og 8. bekk 
leggja meiri áherslu á útlit en kven-
kyns jafnaldrar þeirra, en munurinn 
hverfur þegar komið er í 10. bekk. 
Drengir leggja þá minni áherslu á 
útlit. Drengir á unglingsaldri hafa 
einnig meira keppnisskap en stúlk-
ur á sama aldri. Sterkt marktækt 
samband er því á milli keppnisskaps 
og áherslu á útlit, segir Guðmundur 
Torfi Heimisson, lektor við Háskól-
ann á Akureyri.

Þetta kemur fram í rannsókn 
á vegum Rannsóknarseturs for-
varna við Háskólann á Akureyri, 
sem Guðmundur Torfi vann að. 
Markmið rannsóknarinnar var 
að kanna samband keppnisskaps 
grunnskólanema og áherslu á að 
líta vel út. Einnig var skoðað hvort 
ástundun líkamsræktar hefði áhrif 
á sambandið.

Guðmundur Torfi segir rann-
sóknina hafa leitt í ljós að 44% nem-
enda í 10. bekk finnist bæði mjög 
mikilvægt að líta vel út og að vinna 
í keppni. Einnig komi fram að 77% 
þeirra sem ekki finnst mikilvægt að 
líta vel út finnist sömuleiðis ekki 
mikilvægt að vinna keppni. Guð-
mundur Torfi segir einnig sterk 
tengsl vera á milli keppnisskaps, 
áherslu á að líta vel út og íþrótta-
ástundunar. Hann segir þá sem 
hreyfa sig oftar vera mun líklegri 
til að leggja meiri áherslu á útlit 
og að vinna keppni. Eftir því sem 
keppnisskap aukist, aukist ástund-
un íþrótta, og öfugt.

Rannsóknin var gerð á landsvísu 
árið 2015 og tók til nemenda í 6., 8., 
og 10. bekk. Þátttakendur í 10. bekk 
voru 3618 en þátttakendur í 6. og 8. 
bekk voru samtals 7401. Rannsókn-
in er hluti af stærra alþjólegu verk-

efni um heilsu og líðan skólanema 
sem Alþjóða heilbrigðismálastofn-
unin (WHO) stendur fyrir. Rann-
sóknarsetur forvarna við Háskólann 
á Akureyri annast framkvæmdir hér 
á landi.

Guðmundur Torfi segir að niður-
stöðurnar gætu nýst mörgum, til 
dæmis  foreldrum, kennurum  og 
íþróttaþjálfurum en að of snemmt 
sé að draga of víðtækar ályktanir og 
að fleiri rannsóknir þurfi að gera. 
 – sbv

Ungir drengir leggja 
meiri áherslu á útlitið
Rannsókn á vegum Rannsóknarseturs forvarna sýnir tengsl milli íþróttaástund-
unar, keppnisskaps og áherslu á útlit. Yngri drengir leggja meiri áherslu á útlit 
en jafnöldrur þeirra. Sá munur hverfur þegar börnin eru komin í tíunda bekk. 

Tengls eru milli íþróttaiðkunar, keppnisskaps og áherslu á útlit. FréTTablaðið/Daníel

77%
þeirra sem ekki finnst 
mikilvægt að líta vel út finnst 
sömuleiðis ekki mikilvægt 
að vinna keppni.

44%
nemenda í 10. bekk finnst 
bæði mjög mikilvægt að líta 
vel út og að vinna í keppni.

Rannsóknin er hluti af 
stærra alþjóðlegu verkefni 
um heilsu og líðan skóla-
nema sem Alþjóða heil-
brigðismálastofnunin 
stendur fyrir.

Vind lægir á vestanverðu landinu 
með björtu og fallegu veðri. Norð-
austan- og austanlands verður áfram 
hvasst fram eftir degi og éljagangur. 
Sjá Síðu 20

Reykjavík Innanríkisráðuneytið hefur 
áfrýjað dómi Héraðsdóms Reykja-
víkur um að ríkinu sé skylt að loka 
Norðaustur-suðvestur flugbrautinni, 
svokallaðri neyðarbraut, á Reykja-
víkurflugvelli. Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri segir mikla hagsmuni 
undir í málinu og vonast til að niður-
staða Hæstaréttar liggi fyrir sem fyrst.

„Þetta er auðvitað stórt mál en við 
vonumst til þess, af því það er flýti-
meðferð á málinu, að málflutningur 
verði fyrir réttarhlé í sumar þannig að 
niðurstaða fáist sem fyrst," segir Dagur 
B. Eggertsson borgarstjóri.
Borgin telur nauðsynlegt að brautin 
fari þar sem aðflug við hana myndi 
skarast á við byggingu nokkur hundr-
uð íbúða Valsmanna á Hlíðarenda. 
– lvp

Áfrýja dómi um 
neyðarbraut

 Bátur við bát

 Hvalaskoðun er vinsæl afþreying meðal erlendra ferðamanna sem hingað koma. Ef til vill hefur hvassviðrið í gær þó gert það að verkum að færri 
vildu taka sér far með slíkum bátum en ella væri. Í það minnsta lá einn af bátunum við hlið hvalveiðibáta Kristjáns Loftssonar þegar ljósmyndari 
Fréttablaðsins átti leið um höfnina. FréTTablaðið/Vilhelm

kataR Ekkert samkomulag tókst á 
fundi olíuríkja sem fram fór í Katar 
í gær. Ætlunin var að ná samningi 
um framleiðsluþak, til að hindra 
frekari lækkun olíuverðs.

Íran sendi engan fulltrúa á fund-
inn, en alþjóðlegum refsiaðgerðum 
var létt af Íran á síðasta ári. 

Íranir hafa allan hug á að nýta sér  
þetta tækifæri og halda fast við þá 
áætlun að auka framleiðsluna upp 
í fjórar milljónir tunna á dag.

Olíuverð hafði í lok síðasta árs 
hrunið um 70 prósent frá árinu 
2014, eða úr rúmlega hundrað 
dollurum tunnan niður í rúmlega 
30 dollara. Það hefur þó hækkað 
um 60 prósent frá áramótum og 
stendur tunnan nú í 45 dollurum.

Sádi-Arabía er stærsti olíuút-
flytjandinn í heiminum. Fulltrúar 
þeirra á fundinum gátu ekki sætt 
sig við fjarveru Írana og því varð 
ekkert úr frekari fundarhöldum. 
– gb

Olíuríkin náðu 
ekki að semjaveðuR Mikið vonskuveður var víða 

um land í gær. Veginum um Holta-
vörðuheiði var lokað vegna ófærðar 
og sat fjöldi fólks fastur í Staðarskála 
vegna þess. Þá var öllu innanlands-
flugi hjá Flugfélagi Íslands aflýst í 
gær.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands mun draga hægt 
og rólega úr veðrinu á morgun, bæði 
á norður- og austurlandi.

Í kvöld verður hæglætisveður á 
landinu og úrkomulítið en á þriðju-
dag er búist við suðlægri átt með 
rigningu sunnan- og vestanlands. Að 
öllum líkindum verður þurrt norð-
austan til og 8-13 metrar á sekúndu.

Á fimmtudag, sumardaginn fyrsta, 
verður vestlæg átt og úrkomulítið, 
einhverja stöku skúrir og mögu-
lega eitthvert él norðan- og vestan-
lands en að öðru leyti ágætt veður 
á landinu.

„Vonum að þetta sé síðasta skotið, 
en það er aldrei að vita því það gæti 
snjóað í maí,“ segir Birta Líf Krist-
insdóttir, vaktaveðurfræðingur hjá 
Veðurstofu Íslands. – þv

Búist við 
batnandi veðri
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Ný Opel Astra. 
Meira en þú átt að venjast.

Margfaldur sigurvegari.

OPEL
BÍLL
ÁRSINS
Í EVRÓPU!

Opel hefur varla haft undan að taka við verðlaunum og 
viðurkenningum, frá bílasérfræðinum jafnt sem neytendum, 
fyrir Opel Astra. Fyrir utan titilinn Bíll ársins 2016, sem er 
eftirsóttasta viðurkenning sem bílaframleiðendum hlotnast, 
má nefna Gullna stýrið, Bíll ársins í Danmörku, Bíll ársins í 
Skotlandi, ásamt sérstakri umhverfisviðurkenningu 
þar í landi, svo fátt eitt sé nefnt.

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 

Verið velkomin í reynsluakstur. 

Kynntu þér Opel fjölskylduna á benni.is | opel.is
OPEL Á ÍSLANDI



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

viðskipti Fimm dögum eftir að Páll 
Þór Magnússon, fyrrum framkvæmda-
stjóri Icecapital, var dæmdur til að 
greiða þrotabúi Icecapital ríflega 120 
milljónir króna seldi hann eiginkonu 
sinni, Gabríelu Kristjánsdóttur helm-
ingshlut í 370 fermetra einbýlishúsi í 
Garðabæ. Fasteignamat hússins er 87 
milljónir króna.

Þrotabúinu hefur ekki  tekist að 
innheimta skuldina. Alls nema lýstar 
kröfur í þrotabú Icecapital, sem lýst 
var gjaldþrota árið 2012, 51 milljarði 
króna.

Þann 2. október 2014 var þrota-
búinu dæmdar 520 milljónir í Hér-
aðsdómi Reykjaness vegna riftunar 
á ýmsum gerningum stjórnenda Ice-
capital haustið 2008 og í byrjun ársins 
2009. Félagið var í eigu fjölskyldu Óla 
í  Olís heitins,  Gunnþórunnar Jóns-
dóttur, ekkju Óla og  barna hennar, 
Jóns Kristjánssonar og Gabríelu Krist-
jánsdóttur, eiginkonu Páls.

Í afsali einbýlishússins, dagsett þann 
7. október 2014, sem sent var inn til 
sýslumanns, kemur fram að Páll hafi 
selt helmingshlut í húsnæðinu til eig-
inkonu sinnar sem eignaðist það þar 
með að fullu. Ekki kemur fram hvað 
var greitt fyrir hlutinn.

Páll og mágur hans Jón Kristjánsson, 
skulda þrotabúi Icecapital tæplega 350 
milljónir króna, með dráttarvöxtum 
að sögn Ómars Arnar Bjarnþórssonar, 
skiptastjóra búsins. Riftanir sem 
snúa beint að Páli og Jóni voru vegna 
arðgreiðslna  úr Icecapital  í október 
2008 og kaupa Icecapital á stofnbréf-
um í Byr frá 4. nóvember 2008. Sam-
kvæmt dómnum voru stofnbréfin í 
Byr verðlaus þegar viðskiptin voru 
gerð. Enn er ódæmt í Hæstarétti vegna 
Byrs-viðskiptanna er snúa að Jóni.

„Staðan er sú að þeir virðast ekki 
vera með lögheimili hér á landi eða 
skráðar eignir hér,“ segir Ómar.

Jón er með lögheimili á Möltu á 
meðan eiginkona hans er með lög-
heimili hér á landi. Þá eru bæði Páll 
og eiginkona hans Gabríela með 
lögheimili í Bandaríkjunum. Auk 
þess hefur fjöldi félaga í þeirra eigu 
verið færður í erlent eignarhald á 
síðustu árum.

„Það þýðir þá að þrotabúið 
þarf að leita út fyrir landsteinana 
til að sækja á þá eða einhverjar 
eignir sem þeir eru með þar í 
félögum eða öðru,“ segir  Ómar. 
ingvar@frettabladid.is

Seldi eiginkonunni hús eftir dóm
Fyrrum framkvæmdastjóri Icecapital seldi eiginkonu sinni helmingshlut í 370 fermetra einbýlishúsi fimm dögum eftir að hafa verið 
dæmdur til að endurgreiða þrotabúi Icecapital 120 milljónir. Skuldin ekki greidd og telst framkvæmdastjórinn eignalaus hér á landi.

Heilbrigðismál Á vef velferðarráðu-
neytisins er að finna tilkynningu 
frá nefnd sem hefur það hlutverk 
að endurskoða lög um ráðgjöf og 
fræðslu varðandi kynlíf og barn-
eignir og um fóstureyðingar og 
ófrjósemisaðgerðir.

Óskað er eftir umsögnum og til-
lögum að breytingum á gildandi 
löggjöf frá þeim sem láta sig efni 
laganna varða og telja þörf fyrir 
breytingar.

Yfirleitt er óskað samráðs hjá 
ákveðnum hagsmunaaðilum eftir 
að breytingartillaga hefur verið gerð. 
Hér er því um nýmæli að ræða.

„Við viljum hafa öll sjónarmið 
í huga þegar við hefjum vinnuna. 
Þetta eru viðkvæm mál sem margir 
hafa sterkar skoðanir á í sitthvora 
áttina. Við viljum bara fá sem flest 
sjónarmið,“ segir Þórunn Steins-

dóttir, starfsmaður ráðuneytisins í 
nefndinni.

Nefndin var skipuð í byrjun mars 
og er verkefni hennar m.a. að endur-

skoða lög um fóstureyðingar sem 
eru frá 1975. Lögin hafa verið gagn-
rýnd fyrir að leyfa ekki frjálsar fóst-
ureyðingar þar sem konur þurfa að 
ganga i gegnum sérstakt umsóknar-
ferli þar sem tveir utanaðkomandi 
aðilar leggja mat á aðstæður og 
ástæður kvennanna. Í vikunni var 
til að mynda fundur um lögin þar 
sem Fríða Rós Valdimarsdóttir, for-
maður Kvenréttindafélags Íslands, 
var með erindi.

„Mat Kvenréttindafélagsins er að 
konum sé í raun ekki treyst til að 
taka ákvarðanir um eigin líkama og 
líf og því styður félagið ákvörðun 

heilbrigðisráðherra um að endur-
skoða lögin,“ segir Fríða Rós.

Þórunn segir að einnig verði 
endurskoðaðar greinar um ófrjó-
semisaðgerðir og kynfræðslu. „Við 
létum ákveðna aðila vita af umsagn-
arbeiðninni; t.a.m. heilbrigðisstéttir, 
félagsráðgjafa og siðfræðistofnun. 
Við tókum aftur á móti ákvörðun 
um að láta ekki trúfélög sérstaklega 
vita en þeim er frjálst að senda inn 
umsögn eins og öllum öðrum.“

Nefndin skilar skýrslu til ráðherra 
1. nóvember. Þar verða tillögur að 
breytingum og úr því unnið frum-
varp til breytinga. – ebg

Hægt að senda inn umsagnir um lög um fóstureyðingar
Við tókum aftur á 
móti ákvörðun um 

að láta ekki trúfélög vita en 
þeim er frjálst að senda inn 
umsögn eins og öllum öðrum.

Þórunn Steinsdóttir, starfsmaður vel-
ferðarráðuneytisins Enn er víða deilt um lögleiðingu fóstur-

eyðinga. Hér mætast stríðar fylkingar 
fyrir framan hæstarétt í Bandaríkjunum. 

Páll seldi eiginkonu sinni hlut í einbýlishúsi þeirra eftir að dómur féll, þar sem greiðslum til Páls frá Icecapital var rift. fréttaBlaðIð/anton BrInk

Ekkert greitt fyrir arðbært þyrlufyrirtæki

Eitt riftunarmálanna sem dæmt var 
í í október 2014 snéri að sölu á 2/3 
hlutar í þyrlufyrirtækinu Norðurflugi 
út úr Icecapital í desember 2008, 
skömmu eftir bankahrunið, til félags-
ins NF Holding. Stundin greindi frá 
því að kaupin hafi verið fjármögnuð 
með láni frá Icecapital sem endur-
greiða átti árið 2018, áratug síðar. NF 
Holding greiddi aldrei fyrir Norður-

flug. Árið 2011 var Norðurflug selt 
áfram til félagsins Pluma ehf., sem 
var undir stjórn Páls Þórs Magnús-
sonar en ekki liggur fyrir hvað greitt 
var fyrir félagið.

Norðurflug er nú í eigu erlendra 
félaga sem tengjast eigendum Ice-
capital. Fyrirtækið hagnaðist um 160 
milljónir króna á árunum 2013 og 
2014. Þá seldu hluthafar í Norðurflugi 

þriðjungshlut í því til Air Greenland 
síðasta sumar á 200 milljónir króna.

Ómar, skiptastjóri Icecapital, lét 
framkvæma árangurslaust fjárnám 
í NF Holding, sem nú heitir Moxom, 
þann 25. nóvember 2015, þar sem 
félagið var eignalaust. Í kjölfarið var 
félagið lýst gjaldþrota og þarf skipta-
stjóri Moxom því að sækja féð sem 
Icecapital hefur verið dæmt.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
Íslenskur leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP skriðvörn, ISOFIX 
barnabílstólafestingar, Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og USB tengi 
fyrir MP3 spilara, 17" álfelgur, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðarhúnar, krómaðir 
hurðaopnarar, hæðarstilling á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, sjálfvirk loftkæling, 
hraðastillir (Cruise Control), aksturstölva, rafdrifnir útispeglar, rafdrifnar rúður, þokuljós, varadekk, 
fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

NISSAN JUKE
ACENTA DÍSIL / EYÐSLA 4,0 L/100 KM*

3.490.000 KR.

TÖFFARINN Í 
FJÖLSKYLDUNNI
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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SEGLAGERÐIN ÆGIR

Þar sem ferðalagið byrjar

Korputorg   
112 Reykjavík

Sími 551 5600    
utilegumadurinn.is 

FERÐAVAGNAR

KAUPLEIGA
GRÆNIR BÍLAR

Opið mán-fös kl. 10-18  -  lau-sun kl. 12-16

Verð frá 4.190.000 kr.Verð frá 4.450.000 kr.

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður  - Sími 510 0800

Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður haldinn mánudaginn 18. 

apríl 2016.  kl. 18:00, í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarfirði. 

Dagskrá:

 1. Venjuleg aðalfundarstörf.

 2. Kosning í kjörstjórn.

 3. Önnur mál.
        

Léttur kvöldverður.

Stjórn Vlf. Hlífar.

MenntaMál Samvinna mennta-
skóla á Norðurlandi verður ekki að 
veruleika eins og ráð var fyrir gert 
á næsta skólaári. Ástæða þess er að 
breyting á skóladagatali Mennta-
skólans á Akureyri náðist ekki í 
gegn í menntamálaráðuneytinu. 
Jón Már Héðinsson, skólameistari 
MA, segir leitt að fjármagn hafi ekki 
fengist í verkefnið.
„Það var ekki búið að útvega það 
fjármagn sem þarf til að breyta 
skóladagatalinu. Í góðri trú fór ég 
áfram með þetta mál innan skólans 
því ráðuneytið og ráðherra sögðu 
mér að þeir myndu tryggja það fjár-
magn sem þyrfti til að breyta þessu. 
Það að færa skóladagatalið kostar 
fjármagn. Þegar ég fékk síðan að 
vita að ekki fengist nægilegt fjár-
magn ákváðum við að slá þessu á 
frest um eitt ár,“ segir Jón Már. 
„Það er leitt að þetta skuli fara 
svona en þetta er ekkert slegið 
út af borðinu. Við frestum þessu 
bara um eitt ár.“

Skólaárið byrjar mun seinna í 
Menntaskólanum á Akureyri 
en í öðrum skólum  og 
lýkur skólaárinu ekki 
fyrr en við útskrift 
stúdenta þann 17. 
júní ár hvert. Til 
að geta náð fram 
samvinnu allra 
menntaskóla á 
N o r ð u r l a n d i 
þurfti að breyta 
s k ó l a d a g a t a l i 
MA. „Það þarf að 
kalla kennara inn úr fríi 
snemma, svo það þarf að 
taka mið af kjarasamning-
um og reglum um orlof,“ 
segir Jón Már.

Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra 
réð Svanfríði Jónas-
dóttur til að stýra 
vinnu um mögu-

lega sameiningu eða samvinnu 
menntaskóla á landinu. Aukin 
samvinna milli skóla var sam-
þykkt af ráðuneytinu til að spara 
fjármagn.

Sigríður Huld Jónsdóttir, skóla-
meistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri, segir fjárhagsstöðu 
síns skóla grafalvarlega. „Í byrjun 
febrúar var okkur kunngjört að við 
fengjum ekki rekstrarframlag fyrr 
en skuld við ríkissjóð yrði greidd 
að fullu. Við höfum fengið þau 
svör að við verðum að borga ríkis-
sjóði til baka uppsafnaðan halla 
skólans áður en við getum greitt 
þá reikninga sem hér safnast upp 
vegna daglegs reksturs skólans,“ 
segir Sigríður Huld.
sveinn@frettabladid.is

Samvinnu MA og 
VMA slegið á frest
Fé vantar frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til þess að samvinna MA 
og VMA geti orðið. VMA fær ekki framlög nema borga uppsafnaðan halla.

Menntaskólinn á Akureyri. Skólaárið þar byrjar mun seinna en í öðrum 
skólum og lýkur því ekki fyrr en við útskrift 17. júní. 

Þegar ég fékk 
síðan að vita 

að ekki fengist 
nægilegt fjár-
magn ákváðum 
við að slá þessu 
á frest um eitt 
ár.

Jón Már Héðinsson 
skólameistari MA

StjórnMál Sigurður Ingi Jóhanns-
son forsætisráðherra segir að verð-
tryggingin verði ekki afnumin á 
þessu þingi.

Tæpar tvær vikur eru liðnar frá 
því að ríkisstjórn Sigurðar Inga 
Jóhannssonar tók til starfa. Stjórn-
arandstaðan vill að þingmála-
listi verði lagður fram svo ljóst sé 
hvaða mál hún ætli að klára á þessu 
þingi. Sigurður Ingi segir listann 
enn ekki liggja fyrir. Stefnan sé 
tekin á að reyna að klára fjölmörg 
mál á þeim átján þingfundar-
dögum sem eftir eru á þessu þingi. 
Hann segir húsnæðismálin vera í 
forgangi, mál sem tengjast afnámi 
hafta, auk annarra mála.

Sigurður Ingi ræddi málin á 
Bylgjunni í gær. Þar kom fram að 
hann er ekki tilbúinn að verða við 
kröfum stjórnarandstöðunnar um 
að dagsetja kosningar í haust. „Það 
er auðvitað eins og við höfum áður 
sagt í samspili við það hvernig þessi 
mál ganga fram og ég vænti þess að 
við getum átt áframhaldandi gott 
samstarf um það meðal annars við 
stjórnarandstöðuna.“  – lvp

Verðtrygging 
ekki afnumin

Sigurður Ingi hefur verið forsætisráð-
herra í nokkra daga. FréttAblAðIð/ErnIr

 Á þessari neðanjarðarlestarstöð í Pjonjang, höfuðborg hinnar einangruðu Norður-Kóreu, þarf fólk að fara ansi djúpt ofan í jörðina til að komast á 
milli borgarhluta. Lestarteinarnir eru á 110 metra dýpi. FréttAblAðIð/EPA

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

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

C4
Verð frá 2.990.000 kr.

C1
Verð frá 1.849.000 kr.

C4 Picasso
Verð frá 3.740.000 kr.

C3
Verð frá 2.290.000 kr.

C4 Cactus
Verð frá 2.690.000 kr.

Grand C4 Picasso
Verð frá 4.090.000 kr.

Ráðgjafar okkar eru í sérstöku samningsstuði í dag 
– nýttu tækifærið 

VORDAGAR CITROËN

citroen.is

#VertuCactus! ÚRVAL GLÆSILEGRA CITROËN BÍLA
Komdu og skoðaðu úrval glæsilegra Citroën bíla. Ýmis vortilboð  
í gangi – nú er tækifærið. Citroën bílar eru þekktir fyrir hagnýta hönnun, 
sparneytni og lágan rekstrarkostnað. Þar að auki eru þeir sérstaklega 
glæsilegir og nýstárlegir.

Kaktusar eru harðgerðir, lifa á nánast engu og verja sig á 
snjallan hátt. Það sama má segja um Citroën C4 Cactus.

Taktu mynd af þér með Citroën C4 Cactus og þú 
gætir unnið gjafabréf frá Icelandair að verðmæti 
200.000 kr. 

Settu #VertuCactus við myndina þína og birtu á Facebook, 
Instagram eða Twitter og þú ert með í leiknum. Heppinn 
þátttakandi verður dreginn út 6. maí.

Taktu þátt 
      í leiknum

Citroen_Vordagar_5x38_20160411_END.indd   1 12.4.2016   09:44:29



Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Tengibox og kaplar

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Kapalkefli 10m 
H05vv-F3G1,5mm   

2.990

Rafmagnssnúra  
25m H05vv F3G1,5   

5.490
Einnig 15m kr. 3.190
10 mtr  kr. 2.590
25mtr IP44 H07RN 
F3G1,5 kr. 7.790

Fjöltengibox  IP44 
H07RN F3G1,5   
1,5 m snúra  

1.990
Kapalkefli 50mtr H05vv-F 3G1,5mm   

8.990 
25mtr H05vv-F 3G1,5mm  6.190
25mtr H05vv F3G1,5mm  4.190 

Rafmagnskefli Pro 25m 
H07RN-F 3G1,5mm 

8.590

3 fasa rafmagnssnúrur 25m 
32amp 5G4  

19.900
einnig 25m 32Amp 5G6 24.990
& 63Amp 25m 5G10 29.990

Tengibox 1x32A-
1 x 16-4x230v

21.990
Tengibox 1x32A-
2x16-4x230 v

29.900

öryggismál Landhelgisgæslan og 
Samtök útgerða skemmtiferðaskipa 
í norðurhöfum stóðu á dögunum 
fyrir svokallaðri skrifborðsæfingu 
og ráðstefnu um leitar- og björgun-
araðgerðir á norðurslóðum. Full-
trúar leitar- og björgunaraðila 
og útgerða skemmtiferðaskipa 
voru frá flestum Norðurlandanna, 
Bandaríkjunum og Kanada.

Tilgangur æfingarinnar var að 
skiptast á upplýsingum og reynslu, 
en sjóslys á norðurslóðum reynir 
mjög á getu björgunaraðila og getur 
haft alvarlegar afleiðingar fyrir líf-
ríki og umhverfi á hafsvæðinu og er 
erfitt viðureignar vegna fjarlægðar 
og langs viðbragðstíma.

Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðu-
neytisstjóri innanríkisráðuneytis, 
flutti ávarp í fjarveru Ólafar Nor-
dal, innanríkisáðherra. Hún sagði 
mikilvægt að þessir aðilar þekktu 
sem gerst starfsemi og aðstæður 
í norðurhöfum og Landhelgis-
gæsluna og sagði jafnframt systur-
stofnanir hennar í nágrannaríkjum 
gegna þýðingarmiklu hlutverki. 
Sagði hún íslensk stjórnvöld hafa 
tekið þátt í viðræðum um að koma 
á björgunarmiðstöð á norðurslóð-
um sem hefði einkum það hlutverk 
að bregðast við vá á þeim slóðum. 
Því væri lykilatriði að setja upp 
viðbragðs áætlun og koma saman 
til að æfa slíka áætlun.

Auðunn Kristinsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri aðgerðasviðs 
Landhelgisgæslunnar, og Frigg 
Jörgensen, framkvæmdastjóri Sam-
taka skemmtiferðaskipa á norður-

slóðum, fluttu einnig ávarp við 
upphaf æfingarinnar. Fram kom 
að æfing og samhæfing sem þessi 
hefur ekki verið haldin áður og í 
sumar er ráðgert að Landhelgis-
gæslan æfi aðgerðir með áhöfnum 
nokkurra útgerð sem senda munu 
skip sín á norðurslóðir.

Æfð voru viðbrögð við atburði 
þegar upp kemur eldur í vélar-
rúmi skips með tæplega 400 manns 
innanborðs þegar það er statt við 
Jan Mayen á leið frá Íslandi til Sval-
barða. – shá

Æfðu viðbrögð við stórslysi

Ár frá ári fjölgar skipakomum til landsins og yfir 100 skip komu til hafnar í Reykja-
vík í fyrra. FRéttablaðið/Vilhelm

Tilgangur æfingarinnar 
var að skiptast á upplýsing-
um og reynslu en sjóslys á 
norðurslóðum reynir mjög á 
getu björgunaraðila og getur 
haft alvarlegar afleiðingar 
fyrir lífríki og umhverfi á 
hafsvæðinu. 

Ekvador Harður jarðskjálfti kostaði 
að minnsta kosti 235 lífið í Ekvador 
um helgina, að því er vitað var síð-
degis. Meira en 1.500 manns urðu 
fyrir meiðslum og eignatjónið varð 
mikið.

Björgunarmenn í þúsundatali 
héldu á verstu hamfarasvæðin til að 
leita þar í rústum að fólki, sem vera 
kynni á lífi. Þar á meðal eru fjögur 
þúsund lögreglumenn sem fluttir 
voru þangað með þyrlum og fólks-
flutningabílum.

Erfitt var að komast að sumum 
þeim svæðum sem verst urðu úti 
vegna aurskriða sem fallið höfðu 
og hindruðu för björgunarfólksins. 
Margir helstu þjóðvegir landsins 
voru lokaðir.

Meðal annars hrundi veggur 
á fangelsi, þannig að fjöldi fanga 
slapp út og voru margir ófundnir 
síðdegis í gær.

Rafael Correa forseti lýsti yfir 
neyðarástandi í landinu og flýtti sér 
heim frá Róm, þar sem hann var í 
opinberri heimsókn.

Jarðskjálftinn reið yfir rétt 
fyrir  klukkan níu á laugardags-
kvöldi að staðartíma, en þá var 
klukkan rétt fyrir tólf á miðnætti 
hér á landi.

Upptökin voru á 19 kílómetra 
dýpi á strjálbýlu svæði við Kyrra-
hafsströndina, í 27 km fjarlægð frá 
bænum Muisne í Esmeraldas-hér-
aði. Bæirnir Manta og Pedernales, 
báðir í næsta nágrenni, urðu verst 
úti.

Skjálftinn mældist 7,8 stig og er sá 
versti í sögu Ekvadors í nærri 40 ár, 
eða frá því skjálfti af stærðinni 8,2 
stig reið þar yfir.

Talið er að meira en fimmtán 
milljón manns hafi fundið fyrir 
skjálftanum, eða nánast allir íbúar 
landsins. Hátt í tvær milljónir 
manna búa á svæðum þar sem hann 
fannst mjög vel.

Tugir húsa hrundu að mestu til 
grunna, þar á meðal nokkrar íbúða-
blokkir.

Nokkuð algengt er að skjálftar af 

stærðinni sjö stig eða þar yfir verði á 
þessum slóðum. Frá árinu 1970 hafa 
sjö slíkir skjálftar orðið á svæði sem 
er innan við 250 kílómetra frá upp-
tökum skjálftans nú um  helgina.

Þessir skjálftar urðu allir á fleka-
samskeytum við vesturströnd Suð-
ur-Ameríku. gudsteinn@frettabladid.is

Jarðskjálfti kostaði hundruð manna lífið
Skjálftinn í Ekvador mældist 7,8 stig og er sá versti þar í landi síðan árið 1979. Skjálftinn olli miklu eignatjóni og vel á annað þús-
und manns urðu fyrir meiðslum. Rafael Correa forseti lýsti yfir neyðarástandi í landinu og flýtti sér heim úr heimsókn sinni til Rómar.

miklar skemmdir urðu í skjálftanum í ekvador. Þessi mynd er frá bænum Pedemales þar sem bifreið varð undir þegar bygging hrundi. FRéttablaðið/ePa

Fólks enn saknað eftir skjálftann á Kyushu-eyju í Japan
Enn er fólks saknað á jarðskjálfta-
svæðinu á Kyushu-eyju í Japan, þar 
sem meira en 30 manns hafa látist og 
hundruð orðið fyrir meiðslum eftir að 
stór skjálfti reið þar yfir á föstudag.

Björgunarfólk vann í gær í kapphlaupi 
við tímann, því veður fór kólnandi með 
roki og rigningu og spáð var aftakaveðri.

Skjálftinn á föstudag mældist 7 stig 
og nokkrir stórir eftirskjálftar hafa 

orðið, þar á meðal einn í gær sem 
mældist 5,7 stig.

Skjálftinn olli miklu eignatjóni og 
skriður hafa lokað leiðinni til margra 
afskekktra fjallaþorpa.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Ef skynsemin réði værum við öll á ŠKODA Octavia G-TEC. Í honum samtvinnast fegurð, kraftur 

og virðing fyrir umhverfinu. G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska 

orku og lækkar eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með metantank og 50 lítra  

bensíntank kemstu ótrúlega langt án þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði. 

Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

Þú kemst lengra en borgar minna

ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.390.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ



Til leigu eru mjög vönduð rými í glæsilegri 
skrifstofubyggingu við Dvergshöfða 2
Um er að ræða um 340 m2 á annarri hæð, um 340 m2 
á sjöundu hæð og um 480 m2 á áttundu (efstu hæð) 
hússins. Frábær staðsetning, einstakt útsýni og eigninni 
fylgja næg bílastæði. Rýmin eru laus til afhendingar.  

Skrifstofuhúsnæði 
Dvergshöfði 2

Nánari upplýsingar í síma 666 4000 eða leiga@reginn.is

reginn.is         simi: 512 8900                                                            reginn@reginn.is

Samgöngur Bilun kom upp í 
Bombardier-flugvél í eigu Flug-
félags Íslands á laugardagsmorgun 
Afleiðingin varð sú að um þriggja 
tíma töf varð á flugferð félagins til 
Egilsstaða.

„Það var viðvörun í vökvakerfi 
sem kom upp,“ segir Árni Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Flugfélags 
Íslands, í samtali við Vísi. Hann 
segir að vélinni hafi verið flogið 
aftur í gær.

Vélin sem um ræðir er TF-FXA, 
önnur Bombardier-flugvélin af 
þremur sem flugfélagið mun taka 

í notkun á árinu. Hún er nýkomin 
til landsins en nokkrum sinnum 
hefur verið greint frá bilunum sem 
upp hafa komið í þeirri fyrstu sem 
tekin var í notkun, TF-FXI.

„Nú er þetta vél númer tvö sem 
við erum að fá, þannig að það má 
segja að það séu að koma upp svona 
byrjunarörðugleikar með hana,“ 
segir Árni. 

„Þetta er samt ekkert óeðlilegt, 
en öryggið er alltaf í fyrirrúmi hjá 
okkur og menn hafa frekar vaðið 
fyrir neðan sig ef eitthvað kemur 
upp á.“ – jhh

Bilun í Bombardier vél

Pólland Mikil reiði ríkir vegna laga-
frumvarps sem nú er til umræðu á 
pólska þinginu. Frumvarpið kveður 
á um allsherjarbann við fóstureyð-
ingum, án undantekninga. Þúsundir 
manna hafa mótmælt frumvarpinu, 
meðal annars á Íslandi. Lögin kveða 
einnig á um að þær konur sem undir-
gangast ólöglegar fóstureyðingar geti 
átt yfir höfði sér allt að fimm ára fang-
elsi.

Samkvæmt núgildandi lögum 
eru fóstureyðingar í Póllandi háðar 
mjög ströngum skilyrðum og eru þær 
bannaðar nema í fáum undantekn-
ingartilvikum. Nú eru þær aðeins 
heimilar ef meðgangan ógnar lífi 
konunnar, ef um alvarlegan fóstur-
skaða er að ræða eða ef konan hefur 
orðið barnshafandi eftir nauðgun 
eða sifjaspell.

„Þetta er í raun og veru bara eitt 
skref í viðbót í mjög löngu ferli sem 

hefur verið að takmarka réttindi 
kvenna til að ráða yfir sínum eigin 
líkama,“ segir Silja Bára Ómarsdóttir, 
aðjúnkt í stjórnmálafræði. Hún segir 
frumvarpið vera afturför sem byrjað 
hafi í lok kalda stríðsins þegar kirkj-
an fór að styrkjast og taka yfir mikið 
af heilbrigðisþjónustu í Póllandi.

„Ástandið hefur verið slæmt fram 
að þessu, það hefur verið mjög erf-
itt fyrir konur að fá fóstureyðingu. 
Læknar hafa ekki verið tilbúnir til 
að framkvæma fóstureyðingar, oft 
vegna þess að spítalarnir eru tengdir 
kirkjunni,“ segir Silja Bára.

Frá því núverandi ríkisstjórn lands-
ins tók til starfa hefur hún verið mjög 
umdeild og þjóðernisflokkurinn PiS 
er að sögn Silju Báru mjög einstreng-
ingslegur og afturhaldssamur í sínum 
stjórnmálum. „Þessi tillaga kemur í 
raun bara frá kirkjunni. Flokkurinn 
virðist vera til í að taka þetta upp,“ 

segir Silja Bára, en Beata Szydlo, for-
sætisráðherra Póllands, hefur sagst 
styðja hugmyndir frumvarpsins.

„Eins og svo margt í þessum kyn- 
og frjósemisréttindum eru þetta 
reglur sem munu koma mun harka-
legar niður á þeim sem hafa minna á 
milli handanna. Efnaðri konur geta 
farið til nágrannalanda og keypt 
þessa þjónustu en þær fátækari 
munu verða þvingaðar til að eignast 
börn, hvernig sem þau komu undir, 
og til að ljúka meðgöngu sem getur 
sett líf þeirra í hættu,“ segir Silja Bára. 
thordis@frettabladid.is

Líf fósturs er metið 
rétthærra lífi móður
Umdeilt frumvarp í Póllandi kveður á um allsherjarbann við fóstureyðing-
um. Frumvarpið mikil afturför í réttindabaráttu kvenna. Stjórnmálfræðingur 
segir að reglurnar muni koma harkalegar niður á efnaminni konum. 

Merki baráttunnar er herðatré, en þau hafa verið notuð til að framkvæma fóstureyðingar í löndum þar sem þær eru bannaðar og 
gripið er til örþrifaráða. Nordicphotos/AFp

Þær fátækari munu 
verða þvingaðar til 

að eignast börn.

Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt  
í stjórnmálafræði.

1 8 .  a P r í l  2 0 1 6   m Á n u d a g u r10 f r é t t i r   ∙   f r é t t a B l a ð i ð



Verkfæri sem hægt er að treysta  !

verkfærasett 96 stk
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Lyklar, skrúfjárn, tangir
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai9601

21.900 m/vsk

 fullt verð  35.217 

16.900 m/vsk

 fullt verð  21.647 

topplyklasett 94 stk
1/4”     4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai094R

8.900 m/vsk

 fullt verð  11.725

topplyklasett 28 stk
1/2”   8 - 32mm
Skrall
Framlengingar
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai2801

1/4” og 1/2” toppar
Stærðir 4 - 32mm
Fastir lyklar  8 - 19mm
Skrúfjárn tangir, hamar og fl.

vnr ibTgcai8002

verkfærasett 80 stk

22.900 m/vsk

 fullt verð 34.937

283 verkfæri

24.900 m/vsk

 fullt verð  36.391 

verkfærasett 130 stk
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4” 
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai130b

27.900 m/vsk

fullt verð 39.688

topplyklasett 
151 stk
Toppar 1/4 - 3/8 - 1/2” 
Stærðir 4 - 32 mm
Djúpir toppar, bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr ibTgcai151R

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  i  Skútuvogi 1 - Reykjavík  i  bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

16.900 m/vsk

 fullt verð 19.205
7.106 m/vsk

 frábært verð

Búkkar fylgja með þessum skáp 

177.750 m/vsk

Okkar besta verð 

skralllyklasett pro 12 stk
Stærðir 8 - 19mm
72 tanna
Sterkur taupoki

vnr ibTgPaQ1202

herslumælir
Passar á 1/2” skrall
Hersla: 40 - 200Nm
Nm, Ft-Lb, Kg-m, Kg-cm
Minni: 10 ein.

vnr ibTDTa-200N

LÍF

STÍÐARÁBYRGÐ

Á TOPPUM OG FÖSTUM LY
KLU

M

sá vinsæli



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

Undanfarið höfum við orðið vitni að því að 
almenningur hefur haft fyrir því að koma skoð-
unum sínum óvenju skýrt og ákveðið á framfæri. 

Þó að vissulega sé mönnum misheitt í hamsi virðist 
undirliggjandi krafa um aukið réttlæti og trúverðugleika 
augljós.

Í fyrra voru samþykkt einróma ný Heimsmarkmið 
sem eiga að leiðbeina öllum ríkjum heims í átt að sjálf-
bærri þróun á tímabilinu 2015 til 2030. Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna númer 16 snýr einmitt að friði, 
réttlæti og sterkum stofnunum. Jafnt aðgengi að gagn-
sæjum og sanngjörnum stofnunum og stjórnarháttum 
er álitið algjört grundvallaratriði þess að skapa stöðug 
og friðsæl samfélög sem saman vinna farsællega að 
sjálfbærni. Í þessu markmiði er meðal annars stefnt að 
því að fyrir árið 2030 hafi verulega dregið úr spillingu 
og ólöglegu flæði fjármagns sem og að tryggja það að 
stofnanir á öllum stigum séu ábyrgar, skilvirkar og hafi 
gagnsæi ávallt að leiðarljósi.

Ef einhverja ályktun mætti draga af atburðarás undan-
farinna daga er það að Íslendinga þyrstir í samfélag sem 
uppfyllir þessar kröfur. Eftir birtingu Panama-skjalanna 
hefur íslenskur almenningur staðið fyrir stöðugum 
aðgerðum, sem einskorðast ekki við stærstu mótmæli 
Íslandssögunnar, með það að markmiði að knýja fram 
bæði stjórnarfarslegar og siðferðislegar breytingar. Vilj-
inn til breytinga liggur í augum uppi. Í öllu þessu umróti 
býðst okkur tækifæri til þess að byggja upp stofnanir og 
stjórnsýslu með Heimsmarkmið nr. 16 til hliðsjónar og 
vinna þar með markvisst að því að uppfylla þær kröfur 
sem við höfum þegar skuldbundið okkur til þess að 
framfylgja.

Það er von okkar að rödd almennings sé tekin 
alvarlega en ekki drekkt í fyrirfram ákveðnum sleggju-
dómum sem virðast því miður innbyggðir í viðbrögð við 
hvers konar gagnrýni. Við trúum því að Íslendingar vilji 
málefnalegar umræður um það stjórnarfar sem hér ríkir 
og að slík umræða sé frekar til þess fallin að auka stöðug-
leika heldur en að ýta undir óvissu og upplausn.

Drifkrafturinn er til staðar, áskorunin er að sameinast 
um þá stefnu sem við viljum að samfélag okkar fylgi. Þar 
er tilvalið að hafa Heimsmarkmiðin að leiðarljósi.

Umbrot, óánægja og svo?

Nína Guðrún 
Baldursdóttir 

Auður Inga 
Rúnarsdóttir
í Ungmennaráði 
Félags Samein-
uðu þjóðanna

Það er von 
okkar að 
rödd almenn-
ings sé tekin 
alvarlega en 
ekki drekkt í 
fyrirfram 
ákveðnum 
sleggju-
dómum.

Framboð eða markaðsbragð
Enn fjölgar þeim sem bjóða 
sig fram til forseta Íslands. Sá 
nýjasti er Magnús Ingi Magnús-
son, kenndur við skyndibita-
staðinn Texas-borgara.

Með yfirlýsingu sinni um 
forsetaframboð, sem send var 
fjölmiðlum í gær, er ítarleg 
ferilskrá og sjónarmið hans á 
helstu samfélagsmál. Þar eru 
áberandi störf hans fyrir fyrr-
nefndan veitingastað. 

Skili framboðið Magnúsi 
ekki forsetastólnum, þá kann 
það samt að verða hin besta 
markaðsherferð fyrir veitinga-
staðinn. Hvort sem það var nú 
ætlunin eða ekki.

Hættir á toppnum
Einar Kristinn Guðfinnsson, 
forseti Alþingis, tilkynnti um 
helgina að hann myndi ekki 
sækjast eftir þingsæti í næstu 
kosningum, sem ráðgert er að 
fram fari í haust. Aðspurður 
sagði hann líka að hann myndi 
ekki gefa kost á sér í kjöri til for-
seta Íslands. 

Einar átti ágætan feril sem 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra. En hann hefur notið 
enn meiri virðingar sem forseti 
þingsins, bæði meðal félaga 
sinna í stjórnarflokkunum og 
meðal stjórnarandstöðuþing-
manna. Má jafnvel má ganga 
svo langt að segja að hann 
hætti störfum á toppi þingferils 
síns. Sú ákvörðun mætti vera 
mörgum öðrum til eftirbreytni. 
- jonhakon@frettabladid.is

Stjórnmálamenn eru ákaflega mikið fyrir 
menningu og listir. Sérstaklega á tylli-
dögum og þá einkum ef margir eru hlusta. 
Þannig hefur það lengi verið og verður 
eflaust enn um langa tíð enda ekki að 
undra. Fólk vill menningu og listir. Það 

vill njóta þess að lesa, skoða, hlusta, sjá og upplifa 
allt það sem listin færir okkur. Það leynir sér ekki á 
áhuga Íslendinga og öllum bókakaupunum, leikhús- 
og tónleikaferðunum, heimsóknartíðni listasafna 
og þannig mætti lengi telja þar sem fólk leitast við 
að finna eitthvað við sitt hæfi. Eitthvað sem gleður, 
hreyfir og ögrar.

Eitt af þessu sem er okkur svona mikilvægt í þessu 
tilliti er Listahátíðin í Reykjavík. Mikilvægi Listahá-
tíðarinnar felst ekki síst í því að hún hefur í gegnum 
árin fært okkur list og menningu víða að úr veröld-
inni og stundum hefur það verið á meðal þess besta 
sem heimurinn hefur að bjóða. Þetta er ómetanlegt 
fyrir litla eyþjóð sem vill vera þjóð á meðal þjóða, í 
senn sjálfstæð og í samræðu við heiminn.

Í liðinni viku kynnti Hanna Styrmisdóttir stjórn-
andi Listahátíðarinnar í Reykjavík tón- og sviðslista-
dagskrá hátíðarinnar í vor. Það kemur í raun á óvart 
hversu viðamikil dagskráin er í ljósi þess hversu 
verulega hefur dregið úr fjárframlögum borgar og 
ríkis á undanförnum árum. En staðreyndin er að allt 
frá árinu 2005, þegar hér átti að heita bullandi góð-
æri samkvæmt stjórnmálamönnunum, hefur verið 
þrengt að hátíðinni og reyndar menningu og listum 
almennt í landinu. Sú staðreynd að niðurskurðurinn 
nær vel fram fyrir efnahagshrunið gefur til kynna 
að mögulega búi eitthvað annað að baki. Það er 
áhyggjuefni svo ekki sé meira sagt.

Til þess að viðhalda listrænum gæðum og metnaði 
við Listahátíðina í Reykjavík verður nú brugðið á það 
ráð að hátíðin verði tvíæringur, þ.e.a.s. haldin annað 
hvert ár, héðan í frá. Það er vel skiljanlegt að gripið 
sé til þessa ráðs en að sama skapi er slíkt undan-
hald dálítið dapurleg niðurstaða. Ráðamenn hafa að 
vísu lofað því að ekki komi til frekari niðurskurðar í 
úthlutunum til hátíðarinnar en satt best að segja þá 
er vart á vísan að róa með stjórnmálamenn og loforð.

Gæðum Listahátíðarinnar er í dag haldið á floti með 
þrotlausri vinnu þeirra fáu einstaklinga sem starfa 
við undirbúning hennar og skipulag. Yfir hátíðinni 
er Menningar- og ferðamálráð Reykjavíkurborgar og 
þar sem menningu og ferðamennsku er splæst saman 
þá ætti að gefa auga leið að viðkomandi aðilar séu 
að fullu meðvitaðir um þann virðisauka sem hátíðin 
skapar. Það er þó ekki að sjá, því miður. Þess væri þó 
óskandi að á þeim bænum væru málefni hátíðarinnar 
sem og menningar almennt tekin til gagngerrar 
endurskoðunar með það að markmiði að efla menn-
ingu og listir í borginni okkur öllum til góðs.

Lifi listin, 
annað hvert ár!

Ráðamenn 
hafa að vísu 
lofað því að 
ekki komi til 
frekari 
niðurskurðar 
í úthlutunum 
til hátíðar-
innar.
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Hreinsum glugga og klæðningar  
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is
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Rannsóknir sýna að fjölbreytileiki hefur góð áhrif á rekstur fyrirtækja,
eykur starfsánægju og getur veitt samkeppnisforskot.

8:30 Skráning og morgunverður
9:00 Fundur settur
 Hvers vegna fjölbreytni?
  Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR
 Fjölbreytileiki á vinnumarkaði
  Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands
 Fjölmenning til framfara
  Bára Mjöll Ágústsdóttir, forstöðumaður mannauðsdeildar Samskipa
 Er fjölbreytni forréttindi?
  Hlíf Böðvarsdóttir, fræðslustjóri Securitas
 Hvað hefur íslenskur vinnumarkaður kennt okkur?
  Reynslusögur starfsmanna IKEA
 Hvað geta forstjórar gert?
  Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís

Fundarstjóri er Ingrid Kuhlman, framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar.

Skráning á vr.is eða í síma 510 1700.

Eru allir eins
í þínu fyrirtæki?

Morgunverðarfundur
um fjölbreytni og rekstur fyrirtækja,
þriðjudaginn 19. apríl kl. 9:00–11:00
á Grand Hótel Reykjavík

Einu sinni var Eimskipafélag 
Íslands óskabarn þjóðarinnar 
og gegndi ómetanlegu hlut-

verki í samgöngum og sjálfsmynd 
lítillar þjóðar sem nú átti sinn 
eigin fána að sigla undir. Enn er 
fyrirtækið starfrækt og fæst við 
skipaflutninga undir skrautlegum 
fánum, og er með nýja kennitölu, 
enda fór gamla félagið – óska-
barnið – á hausinn árið 2009 eftir 
mikil viðskiptatilþrif. Og upp reis 
uppvakningur afskriftanna, eins og 
svo algengir hafa verið í því aftur-
gönguhagkerfi sem hér hefur ríkt 
frá hruni, með ásjónu og yfirbragð 
gamalla og gróinna fyrirtækja, fjár-
magnaðir af almannasjóðum og í 
áskrift að útgjöldum almennings, 
en gróðann hirða aflendingarnir.

Þeir sem vilja vild …
Við höfum í seinni tíð einna helst 
orðið vör við félagið vegna árlegrar 
umkvörtunar þeirra sem starfa við 
að útbreiða hróður þess yfir því 
að fá ekki að dreifa hjólahjálmum 
með merki félagsins meðal barna 
í skólum borgarinnar. Í gær mátti 
einmitt lesa hina árvissu harma-
tölu upplýsingafulltrúa félagsins á 
dv.is innan um stórtíðindi dagsins 
á borð við þau að Brynjar Níelsson 
væri andvígur vinstri mönnum.

(Að sögn stórhrifins og agndofa 
blaðamanns mun Brynjar hvorki 
meira né minna en hafa „hraunað 
yfir vinstri menn“ einhvers staðar; 
og hlýtur það að hafa verið ófögur 
sjón. Þessi iðja – að hrauna yfir 
annað fólk – getur hins vegar verið 
hættuspil, því að sá sem fer um 
sem hraunelfur hlýtur á endanum 
þau örlög að storkna; dagar uppi; 
verður að nátttrölli.)

Upplýsingafulltrúinn hjá 
Eimskip er að sínu leyti fulltrúi 
gamalla hugmynda, þeirra sem 
ríktu fyrir hrun, með heimsfrægum 
afleiðingum, þegar allar ákvarðanir 
voru teknar inni í stórfyrirtækjum 
út frá sjónarmiðum auðmanna og 
með hagsmuni þeirra að leiðar-
ljósi. Hann er sem sagt alltaf að 
reyna að knýja fram breytingar á 
stefnu Reykjavíkurborgar varðandi 
aðgengi fyrirtækja með auglýsingar 
sínar að skólabörnum borgar-
innar. Honum finnst óþolandi og 
óskiljanlegt að fyrirtækið ráði því 
bara ekki sjálft hvernig það nálgast 
börnin. Það sé „forræðishyggja“ sem 
var dónalegasta orð tungunnar fyrir 
hrun. Hann telur það frekar í verka-
hring stjórnenda Eimskipafélagsins 
að móta slíka stefnu en til dæmis 
kjörinna fulltrúa almennings sem 
fara með stjórn borgarinnar.

Hann vill leyfa fyrirtækjum að 
koma varningi merktum sér inn á 
börnin – annað sé „forræðishyggja“. 
Samkvæmt þessari hugsjón gætu 
leikskólabörn til dæmis verið með 
buff merkt bjórframleiðendum – 
„léttöl“ vínk vínk – eða vill borgin 
standa í vegi fyrir því að börnin 
fái buff til hlífðar hárinu gegn lús 
og öðrum ófögnuði? Samfest-
ingar í Bónuslitum og með bleika 
grísnum? Kuldagallar merktir Rio 
Tinto Alcan? Húfur með merki 
Hvals hf? Leikföngin í boði Brotafls 
og Kraftbindinga? Möguleikarnir 
eru takmarkalausir, þegar loks létti 
„forræðishyggjunni“ og hleypt inn 
á blessuð börnin, öllum þeim fyrir-
tækjum sem væru í leit að jákvæðu 
viðhorfi í sinn garð – vildu vild og 
væru til í að borga vel fyrir þá vild. 

Kannski er þetta leiðin til að rétta 
af halla borgarsjóðs?

Mætti jafnvel hugsa sér að hinir 
mörgu og athyglisþurfi forseta-
frambjóðendur fengju að kaupa 
andlit sitt aftan á bakið á úlpum 
barnanna? Og við sæjum börnin 
kjagandi í halarófu á eftir fóstr-
unum með andlitið á Ástþóri eða 
Sturlu aftan á bakinu …

Gangandi auglýsing?
Í frétt DV segir upplýsingafulltrúi 
Eimskipafélagsins:

„Það er vægast sagt hallærislegt 
þegar Sigrún Björnsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi skóla- og frístunda-
sviðs hjá Reykjavíkurborg, heldur 
því fram að börn með hjálma sem 
gefnir eru af Kiwanis og Eimskip 
séu gangandi auglýsing“.

Þetta má reyndar til sanns vegar 
færa hjá upplýsingafulltrúanum, 
því að öllu nær væri að tala um að 
börnin séu hjólandi auglýsing en 
gangandi. Með umfjöllun fulltrúans 
fylgir mynd af barni með téðan 
hjálm, og er af einhverjum ástæðum 
látinn snúa þannig að merkið sést 
ekki, svo að fólk gæti jafnvel haldið 
að Eimskipafélagið sé af einskærri 
umhyggju sinni fyrir börnum þessa 
lands að dreifa ómerktum hlífðar-
hjálmum til barna. Svo er ekki. Og 
á meðan merki Eimskipafélagsins 
er á hjálmi hjólandi barns – þá er 
barnið hjólandi auglýsing fyrir 
félagið. Meira að segja afbragðs 
góð auglýsing. Betri auglýsingu má 
eiginlega varla hugsa sér.

Með þessum hjálmum er Eim-
skipafélagið komið með merkið 
sitt, ásjónu sína og nærveru inn á 
hvert heimili landsins, og hangir 
á snaga frammi á gangi eins og 
hver annar þátttakandi í lífi fjöl-
skyldunnar, komið í hjarta tilveru 
ótal landsmanna, inn í daglegt 
umhverfi nánustu fjölskyldunnar, 
og tengist þar tilfinningum, 
djúpum tilfinningum, sjálfri 
umhyggjunni sem við berum fyrir 
börnum okkar, og þörf okkar 
fyrir að finna að þau njóti fyllsta 
öryggis.

Slíkt aðgengi að fjölskyldunni er 
draumur allra auglýsingamanna. 
Og skýrir hvers vegna skóla-
krakkar í Reykjavík eru óskabörn 
Eimskipafélagsins, sem einu sinni 
var óskabarn þjóðarinnar.

Óskabörn 
Eimskipa félagsins

Guðmundur  
Andri  
Thorsson
rithöfundur

Í dag

Upplýsingafulltrúinn hjá 
Eimskip er að sínu leyti 
fulltrúi gamalla hugmynda, 
þeirra sem ríktu fyrir hrun, 
með heimsfrægum afleið-
ingum.
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Óhjákvæmilegt er annað en 
að svara rangfærslum sem 
fram koma í aðsendri grein 

í Fréttablaðinu 14. apríl sl. um nýja 
gerð raflínumasturs sem Landsnet 
er að prófa um þessar mundir og 
gengur undir nafninu „Ballerínan“. 
Þrátt fyrir að upplýsingar um hið 
gagnstæða liggi fyrir gefur greinar
höfundur sér að þessi nýja gerð 
mastra muni leysa eldri gerðir af 
hólmi um land allt og hefur af því 
þungar áhyggjur.

Hið rétta er að Ballerínan er 
einkum fyrirhuguð á svæðum „þar 
sem pláss er lítið og línugata þröng“ 
eins og fram kom í nýlegri grein þar 
sem Landsnet kynnti þróun og til
raunir með nýjar gerðir mastra. 
Einn meginkosta Ballerínunnar er 
bætt ásýnd og hún fellur því betur 
að umhverfinu en eldri gerðir.

Sambærilegt kolefnisspor
Meintur þungi mastursins og kol

efnisspor þess er greinarhöfundi 
hugleikið. Hið rétta er að mastrið 
er sambærilegt að þyngd og hefð
bundin frístandandi möstur og 
kolefnissporið sambærilegt. Sú 
fullyrðing höfundar er óskiljanleg 
að 30 metra hátt mastrið sé flutt 
inn til landsins í heilu lagi. Mastrið 
er flutt í einingum inn til landsins í 
gámi eins og venja er og sett saman 
hérlendis.

Eins og í fyrri greinum sínum 
dregur höfundur upp þá mynd af 
Landsneti að þar fari fyrirtæki for
tíðar. Landsnet hefur reyndar, eitt 
fárra flutningsfyrirtækja í heim
inum, gert mat á umhverfisáhrifum 
flutningskerfisins með aðferðum 
vistferilgreiningar, þar sem m.a. 
kolefnisfótsporið er greint.

Vel fylgst með nýsköpun
Landsnet fylgist náið með nýsköpun 
á sviði raforkuflutningskerfa og á í 
samstarfi við Statnett í Noregi sem 
heldur úti öflugu nýsköpunarstarfi, 
m.a. um möguleika á notkun kol
trefja og áls í raflínumöstur. Lands
net fylgist jafnframt grannt með 
starfi vinnuhóps hjá Cigré (Inter
national Council on Large Electric 
Systems) um möstur úr trefjaefni. 
Þar eiga sæti helstu sérfræðingar 
heimsins á því sviði og sátu fulltrúar 
Landsnets m.a. vinnufund hópsins 

sem haldinn var á Íslandi 13.14.
apríl sl.

Greinarhöfundur, sem er jafn
framt forsvarsmaður Línudans, 
víkur í grein sinni að hugmynda
fræði, siðferðismati og heiðarleika. 
Í því samhengi er fróðlegt að líta 
til samnings sem undirritaður var 
á milli Landsnets og Línudans um 
þróun fisléttra háspennumastra. 
Samkvæmt þessum samningi átti 
Landsnet að fá upplýsingar um 
framgang verkefnisins á sex mán
aða fresti en nú eru meira en þrjú 
ár liðin án þess að upplýsingar hafi 
borist um framvinduna. Ekkert 
lát er hins vegar á blaðagreinum, 
þar sem reynt er að gera starfsemi 
Landsnets tortryggilega með endur
teknum rangfærslum.

Rangfærslum svarað um nýtt 
háspennumastur Landsnets

Fyrir mér virðast stjórnmál 
á Íslandi hafa verið rotin í 
áratugi og spilling grasserað 

meðal stjórnmálamanna allan 
þennan tíma. Baktjaldamakkið 
sem almenningur sá ekki áður fyrr 
er að koma upp á yfirborðið, þökk 
sé fjölmiðlum.

Fjármálaöflin í okkar annars frá
bæra samfélagi hafa stjórnað öllu 
hér frá upphafi lýðveldisins. Þegar 
þannig háttar til á lýðveldið erfitt 
uppdráttar. Spurningin er hvernig 
virkar annars lýðræðið á Íslandi í 
raun?

Í fyrstu grein stjórnarskrár lýð
veldisins Íslands stendur: „Ísland 
er lýðveldi með þingbundinni 
stjórn.“ Þessi fyrsta grein hljómar 
mjög vel og ég er mjög sáttur við 
þessa grein.

Fólkið í landinu kýs flokka á 
þing einu sinni á fjögurra ára 
fresti en flokkarnir sjálfir, eða 
fylgismenn þeirra, geta raðað 
mönnum og konum á flokks
lista án þess að almenningur 
fái nokkru um það ráðið. Hér 
tel ég að lýðræðið fái ekki 
að njóta sín eins og 31. grein 
stjórnarskrárinnar segir til um: 
„Á Alþingi eiga sæti 63 þjóð
kjörnir þingmenn, kosnir leyni
legri hlutbundinni kosningu til 4 
ára.“ Túlkun mín á þessari grein 
er sú að ég sem persóna, í íslensku 
þjóðfélagi, eigi að geta kosið 
einstaka þingmenn á þing sem 
sagt persónukjör. Hér tel ég því 
lýðræðinu ekki vera fullnægt.

Þegar persónur kjósa svo þing
flokka, geta þær um leið strikað 
út nöfn á lista viðkomandi flokks. 
Útstrikunin sjálf hefur yfirleitt ekki 
skipt neinu máli og man ég eftir því 
að ákveðinn einstaklingur fékk 
um 30% útstrikanir af löglegum 
atkvæðum til flokksins sem þessi 
einstaklingur tilheyrði. Afleiðing
arnar urðu þær að einstaklingur

inn féll niður um eitt sæti á þeim 
lista og komst samt sem áður inn 
á þing. Þar af leiðandi vil ég meina 
að lýðræðið virkar ekki þegar 
kemur að útstrikunum lista þing
flokkanna.

Hvar er lýðræðið hér?
Þegar á þing er komið fær einhver 
þingflokkur völdin til að mynda 
ríkisstjórn með atbeina forseta 
lýðveldisins. Ekki er sjálfgefið að 
sá flokkur sem fær flest atkvæði í 
alþingiskosningum fái stjórnar
myndunarumboðið. Þar með fær 
formaður þess flokks sem fær 
stjórnarmyndunarumboðið í raun 
öll völd stjórnsýslunnar í hend
urnar. Hann myndar stjórn með 
sínum flokki einum og sér eða þá í 
samstarfi við aðra flokka. Formenn 
stjórnarflokka fá þar með þau völd 
að stýra öllum ráðuneytum, skipa 
formenn í allar þingnefndir og 
geta mögulega stýrt óbeint um leið 
hverjir af þingmönnum stjórnar
andstöðuflokka fái að vera með 
í þingnefndum. Hvar er lýðræðið 
hér?

Áhrif þingmanna sem persóna 
inni á þingi eru nánast engin því 
ef þeir vilja fá einhverju breytt, 
með t.d. frumvarpi, þurfa þeir að 
safna liði annarra þingmanna 
til að fá sín frumvörp afgreidd af 
þinginu annars eru það einungis 
stjórnarfrumvörp sem eru afgreidd 
á sérhverjum tíma. Skv. ársskýrslu 
Alþingis 2008 voru 78 af 102 
stjórnarfrumvörpum afgreidd sem 
lög á 136. löggjafarþingi á meðan 6 
af 89 þingmannafrumvörpum voru 
afgreidd sem lög. Svipaða sögu má 
segja af þingsályktunartillögum frá 
sama þingi. Nú spyr ég aftur, hvar 
er lýðræðið?

Nú fer senn að líða að for
setakosningum en sá er hlýtur 
það embætti verður með réttu 
lýðræðislega kjörinn í persónu
kjöri. Þessi aðili er eini öryggis
ventill þjóðarinnar er varðar 
afgreiðslu frumvarpa sem geta 
verið samin af stjórnarliðum til 
eigin hagsmuna. Þjóðkjörinn for
seti verður því að vera sjálfstæður 
í sínu starfi og ekki með sérhags
muni að leiðarljósi. Hann verður 
að huga að hagsmunum heildar
innar þegar hann veitir frum

vörpum samþykki sitt og þarf að 
ganga úr skugga um að allar grein
ingar sem völ er á hverju sinni hafi 
verið gerðar. Mætti þar til telja t.d. 
arðsemismat, áhættugreiningu, 
hagsmunaaðilagreiningu o.s.frv. 
Forsetinn verður einnig að taka 
tillit til þjóðarinnar og velta fyrir 
sér siðferðislegum álitamálum 
við ákvarðanatöku. Hann skal svo 
staðfesta eða synja lögum út frá 
málefnalegum rökum.

Mín krafa er sú að forseti 
Íslands sé laus við pólitísk tengsl, 
sé ekki með tengsl við stóra 
hagsmunaaðila, sé ekki bein
tengdur við fjármálaöflin í landinu, 
sé ekki með sérhagsmuni að leiðar
ljósi, sé áhugasamur um land og 
þjóð, sé nærgætin persóna en jafn
framt ákveðin, sé ávallt að vinna að 
almannahag og sé góð fyrirmynd 
fyrir komandi kynslóðir.

Ég vona að þetta sé sú mynd sem 
þú kæri kjósandi hefur einnig um 
embætti forseta Íslands. Sem for
setaframbjóðandi treysti ég mér 
til að framfylgja þessum kröfum af 
einurð og einlægni.

Hafðu þetta í huga þegar þú 
tekur ákvörðun um hver ætti að 
verða næsti forseti Íslands.

Ky n n t u  þ é r  e n d i l e g a  þ á 
kosti sem ég hef fram að færa 
í  embætti forseta Íslands á 
https://www.xheimir.is og https://
www.facebook.com/xheimir/.

Stjórnmál á Íslandi

Hernám Marokkó á Vestur
Sahara hefur nú staðið í fjóra 
áratugi, en Marokkómenn 

sölsuðu undir sig landið eftir að Spán
verjar drógu sig frá þessari fyrrum 
nýlendu sinni. Framferði Marokkó
stjórnar var fordæmt af alþjóðasam
félaginu og hafa Sameinuðu þjóðirnar 
margítrekað þá afstöðu sína að her
námið sé ólöglegt og að virða beri 
sjálfsákvörðunarrétt íbúa svæðisins 
með því að efna til þjóðaratkvæða
greiðslu meðal VesturSaharabúa um 
framtíðarstjórnskipan sína.

Árið 1991 var samið vopnahlé í 
áralangri borgarastyrjöld í landinu 
milli POLISARIO, sjálfstæðishreyf
ingar VesturSahara og stjórnarhers 
Marokkó. Friðargæslulið Sameinuðu 
þjóðanna hélt þá til landsins með 
það yfirlýsta hlutverk að tryggja frið 
milli deiluaðila og undirbúa þjóðar
atkvæðagreiðslu um stöðu svæðisins. 
Frá þeim tíma hefur Marokkóstjórn 
dregið lappirnar og staðið í vegi fyrir 
framkvæmd kosninganna.

Fyrr á þessu ári dró til tíðinda þegar 
Ban Ki Moon, aðalritari Sameinuðu 
þjóðanna, heimsótti Marokkó og 
æskti þess að fá að heimsækja hið 
hernumda landsvæði. Marokkóstjórn 
hafnaði þeirri beiðni, sem út af fyrir 
sig er hrópleg ósvífni í garð þess
ara mikilvægustu alþjóðasamtaka í 
heimi. Ban Ki Moon lét þetta þó ekki 
stöðva sig heldur heimsótti flótta
mannabúðir VesturSaharabúa í Alsír 

og héruð innan landamæra Vestur
Sahara sem eru á valdi POLISARIO. 
Á ferðalagi þessu talaði aðalritarinn 
um hernám Marokkóstjórnar, en slíkt 
orðalag á sér fyrirmyndir í mörgum 
samþykktum Sameinuðu þjóðanna.

Stjórn Marokkó brást ókvæða við 
ferðalaginu og notaði ummælin sem 
átyllu til að reka úr landi stóran hluta 
friðargæsluliðanna. Fyrir utan það 
að tefla þannig í tvísýnu viðkvæmu 
vopnahléi, er hér um fordæmalausa 
og grafalvarlega aðgerð að ræða. Að 
ríkisstjórn taki einhliða ákvörðun 
um að víkja úr landi friðargæslu
liðum í aðgerð á vegum Sameinuðu 
þjóðanna er óásættanlegt með öllu.

Ban Ki Moon hefur leitað til 
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
eftir einarðri stuðningsyfirlýsingu í 
þessu máli, en því miður ekki fengið. 
Ástæðan er sú að Marokkóstjórn er 
undir verndarvæng Frakka, sem raun
ar hafa margoft beitt neitunarvaldi 
sínu í öryggisráðinu þegar kemur að 
málefnum VesturSahara.

Fyrir smáríki eins og Ísland er það 
sérstaklega mikilvægt að tryggja 
að alþjóðalög séu virt og ríkjum 
líðist ekki að beita aflsmunum gegn 
nágrönnum sínum. Það er því brýnt 
að íslensk stjórnvöld láti mál þetta til 
sín taka og beiti áhrifamætti sínum 
á alþjóðavettvangi til að tryggja að 
Marokkóstjórn komist ekki upp með 
að sýna alþjóðasamfélaginu fyrirlitn
ingu í þessu máli.

Óþolandi árás á alþjóðalög

Fyrir smáríki eins og Ísland 
er það sérstaklega mikilvægt 
að tryggja að alþjóðalög séu 
virt.

Steinunn Þóra 
Árnadóttir
fulltrúi Vinstri-
hreyfingarinnar 
– græns framboðs 
í utanríkismála-
nefnd Alþingis

Hið rétta er að mastrið er 
sambærilegt að þyngd og 
hefðbundin frístandandi 
möstur og kolefnissporið 
sambærilegt.

Einar Snorri 
Einarsson
framkvæmda-
stjóri stjórnunar-
sviðs Landsnets

Heimir Örn  
Hólmarsson 
forsetafram-
bjóðandi og 
rafmagnstækni-
fræðingur með 
meistaragráðu í 
verkefnastjórnun. 

Formenn stjórnarflokka fá 
þar með þau völd að stýra 
öllum ráðuneytum, skipa 
formenn í allar þingnefndir 
og geta mögulega stýrt 
óbeint um leið hverjir af 
þingmönnum stjórnarand-
stöðuflokka fái að vera með 
í þingnefndum. Hvar er lýð-
ræðið hér?
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SUMARLEIKFÖNGIN
ERU KOMIN Í HAGKAUP

SUMARLEIKFÖNGIN
ERU KOMIN Í HAGKAUP

Sápukúlu byssa
979

Boomerang
789

16" Frozen hjól
29.900

16" Avengers hjól
29.900

Hjálmur
3.949

Regngalli 
verð frá

6.999

Krítar
299

Fötusett
1.179

Brennibolti
699



Í dag
18.50 Stoke - Tottenham  Sport
18.50 Valur - Víkingur  Sport2
19.00 Snæfell - Haukar Sport3 
21.00 Messan  Sport 2 
 
18.00 Fram - ÍBV Framhúsið 
19.00 Valur - Víkingur  Valsvöllur 
19.15 Snæfell - Haukar  Hólmurinn
19.30 Stjarnan - Valur TM-höllin

Nýjast

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

Efst 
Leicester 73
Tottenham 65
Man. City 60
Arsenal 60
Man. Utd. 56

Neðst 
C. Palace 38
Norwich 31
Sunderland 30 
Newcastle 28
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

Karl Brynjar Björnsson er 31 árs gamall miðvörður Þróttar sem spilar sitt fyrsta tímabil á fjórtán ára ferli í efstu deild í sumar. Hann hefur verið kletturinn í varnarleik 
Þróttara undanfarin ár en Þróttur hafnaði í öðru sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð eftir að hafa unnið fyrstu níu leiki tímabilsins.  FréTTaBlaðið/ErNir

Þróttur - 12. sæti

Þjálfari Gregg ryder
Englendingurinn er aðeins 28 ára en hefur náð frábærum 
árangri með liðið undanfarin þrjú ár síðan hann tók við.

Miðað við undirbúningstímabilið og liðsstyrkinn í vetur þá getur 
Þróttur ekki vonast eftir meiru en að halda sætinu.

Spá íþróttadeildar 365 
12. Þróttur, 11. ?, 10. ?, 9. ?, 8. ?, 7. ?, 6. ?, 5. ?, 4. ?, 3. ?, 2. ?, 1. ?

í beSta/verSta falli

StærSta nafnið Sem kom       StærSta nafnið Sem fór

GenGi þróttar SíðuStu Sex Sumur

7. sæti  
2010  
B-deild

7. sæti 
2011  
B-deild

3. sæti 
2012 
B-deild

10. sæti 
2013 
B-deild

3. sæti 
2014 
B-deild

2. sæti 
2015 
B-deild

Emil atlason
Ungur en reyndur framherji úr 
KR sem á að skora mörkin.

Viktor Jónsson
Raðaði inn mörkum í 1. 
deildinni í fyrra en fór heim.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

olís-deild karla, 8-liða úrslit 

akureyri - Haukar 25-21 
Markahæstir: Kristján Orri Jóhannsson 
9, Bergvin Þór Gíslason 4, Brynjar Hólm 
Grétarsson 4 - Tjörvi Þorgeirsson 7, Adam 
Baumruk 4, Hákon Daði Styrmisson 4. 
Staðan í einvíginu er 1-1. 
 
Fram - Valur 26-25 
Markahæstir:  Þorgrímur Smári Ólafsson 
8, Garðar B. Sigurjónsson 5/2, Stefán Darri 
Þórsson 5 - Sveinn Aron Sveinsson 6/1, Geir 
Guðmundsson 5, Daníel Ingason 3. 
Staðan í einvíginu er 1-1. 
 
Grótta- ÍBV 23-29 
Markahæstir:  Guðni Ingvarsson 4, Júlíus 
Þórir Stefánsson 4, Daði Laxdal Gautason 
4, Finnur Ingi Stefánsson 4 - Theodór Sigur-
björnsson 8, Einar Sverrisson 5. 
ÍBV vann einvígið, 2-0. 
 
FH - afturelding 24-26 
Markahæstir:  Einar Rafn Eiðsson 6/1, 
Benedikt Reynir Kristinsson 5, Ásbjörn 
Friðriksson 5 - Pétur Júníusson 6, Árni Bragi 
Eyjólfsson 6, Mikk Pinnonen 5. 
afturelding vann einvígið, 2-0.

dominos-kvenna, úrslitarimma 

Haukar - Snæfell 65-64 
Haukar: Pálína María Gunnlaugsdóttir 
22/11 fráköst/6 stoðsendingar, Helena 
Sverrisdóttir 17/16 fráköst/5 stoðsend-
ingar, Dýrfinna Arnardóttir 9, Sylvía Rún 
Hálfdanardóttir 9/6 fráköst, María Lind 
Sigurðardóttir 4, Shanna Dacanay 4, Auður 
Íris Ólafsdóttir 0/5 fráköst.  
Snæfell: Haiden Denise Palmer 20/18 
fráköst/6 stoðsendingar, Gunnhildur 
Gunnarsdóttir 14/6 fráköst, Berglind Gunn-
arsdóttir 11/4 fráköst, Bryndís Guðmunds-
dóttir 10/10 fráköst, María Björnsdóttir 
6/8 fráköst, Sara Diljá Sigurðardóttir 3/3 
varin skot 
 
Haukar eru 1-0 yfir í einvíginu.

olís-deild kvenna, 8-liða úrslit 
 
Selfoss - Grótta 21-23 
Markahæstar:  Hrafnhildur Hanna Þrastar-
dóttir 7, Adina Maria Ghidoarca 6 - Lovísa 
Thompson 6, Þórey A. Ásgeirsdóttir 6. 
Grótta vann einvígið, 2-0. 
 
Valur - Stjarnan 25-17 
Markahæstar:  Aðalheiður Guðmundsdótt-
ir 8, Morgan Marie McDonald 7 - Helena Rut 
Örvarsdóttir 7, Hanna G. Stefánsdóttir 4. 
Staðan í einvíginu er 1-1. 
 
ÍBV - Fram 19-23 
Markahæstar:  Ester Óskarsdóttir 9, Díana 
Dögg Magnúsdóttir 7 - Ragnheiður Júlíus-
dóttir 10, Hulda Dagsdóttir 5. 
Staðan í einvíginu er 1-1.

fótbolti „Þessir síðustu tveir sigrar 
hafa verið gulls ígildi,“ segir Alfreð 
Finnbogason, framherji Augsburg 
og íslenska landsliðsins, í viðtali 
við Fréttablaðið, en hann tryggði 
sínum mönnum gríðarlega mikil-
vægan sigur á Stuttgart, 1-0, í þýsku 
1. deildinni um helgina. Alfreð skor-
aði einnig í síðasta leik í 2-1 sigri á 
Werder Bremen en auk sigranna 
hafa þessi mörk verið gulls ígildi 
fyrir Augsburg.

Alfreð og félagar eru í harðri fall-
baráttu og þrátt fyrir sigrana í síð-
ustu tveimur leikjum er liðið aðeins 
tveimur stigum frá umspilssæti og 
sex stigum frá falli þegar fjórar 
umferðir eru eftir.

„Það var mjög sterkt að vinna 
Bremen þó við værum ekki að spila 
vel enda þeir beinn samkeppnisaðili 
í fallbaráttunni. Það sem var mest 
svekkjandi við sigurinn um helgina 
var að öll hin liðin í kringum okkur 
unnu líka. Ég hélt við fengjum smá 
andrými og værum orðnir öryggir 
en í staðinn er það bara barátta 
áfram. Við þurfum svona fjögur stig 
til að vera öruggir,“ segir Alfreð.

Með bros á vör
Fótboltalífið hefur verið erfitt hjá 
Alfreð síðan hann yfirgaf Heeren-
veen sem markakóngur hollensku 
úrvalsdeildarinnar. Hann náði sér 
aldrei á skrið hjá Real Sociedad 
og fyrir utan sögulegt mark fyrir 
Olympiacos í London fyrr á tímabil-
inu var lánstíminn í Aþenu honum 
ekki góður. Nú er hann aftur á móti 
kominn í gang og hefur skorað fjög-

ur mörk í síðustu fimm leikjum og 
fimm mörk í tíu leikjum í heildina.

„Það er gaman að geta spilað aftur 
með bros á vör í liði sem hefur trú 
á manni og með þjálfara sem hefur 
trú á manni. Ég er búinn að byrja 
níu leiki í röð og það er nákvæmlega 
það sem mig vantaði í minn feril á 
þessum tímapunkti,“ segir Alfreð 
sem hefur alltaf haft bullandi 
trú á sjálfum sér.

„Ég veit og hef sýnt að 
þegar ég fæ að spila þá 
mun ég skora mörk. 
Ég hef mikla trú á 
sjálfum mér og veit 
að ég get skorað 
sama hversu góðri 
deild ég er í svo 
fremi sem ég er í liði 
sem hentar mínum 
leikstíl og ég fæ 
mín tækifæri. Ef 
þetta gengur allt 
upp þá mun ég 
skora og vera 
mikilvægur,“ 
segir Alfreð.

Vissi að þetta 
myndi henta
Alfreð hefur 
ekki bara fengið 
lof fyrir að skora 
í  Þ ýs k a l a n d i 
heldur líka fyrir 
dugnað sinn. 
„Ég hef alltaf lagt 
mikið á mig og 
reynt að vinna 
varnarvinnuna. 

Það að ég hafi ekki verið duglegur 
hefur aldrei verið neitt vandamál. 
Stundum í Hollandi var ég beðinn 
um að hlaupa aðeins minna til 
að vera ferskari í færunum,“ segir 

Alfreð, en nú þarf hann að 
hlaupa og djöflast í Þýska-
landi.

„Þýska deildin er mjög 
krefjandi. Návígin eru 
erfiðari enda allir hafsent-

ar hérna yfir 190 cm. 
Deildin er líkam-

legri,  hraðinn 
meiri og meira 
u m  s k y n d i -
sóknir. Ég er 
fenginn hingað 
s e m  vi n n u -
samur fram-

herji. Krafan 
er meiri en 
a ð  s k o r a 

bara og mér 
f i n n s t  h a f a 

tekist vel til hjá mér í öllu hingað 
til. Ég kemst ekkert bara upp með 
að skora og vera ósýnilegur þess á 

milli.“
Alfreð segir að leikstíll Augsburg 

henti honum vel og hann vissi um 
leið og honum var sýnt hvernig liðið 
spilar að þarna gætu góðir hlutir 
gerst.

„Þjálfarinn sýndi mér myndbönd 
þegar ég kom hérna fyrst og þá sá 
ég strax að mér ætti eftir að ganga 
vel hérna. Það er mjög gaman þegar 
við erum til dæmis með boltann á 
köntunum. Þá er ekkert dútl í gangi 
heldur boltanum bara flengt fyrir. 

Svo erum við líka gott skyndisókn-
arlið þannig þetta hentar mér mjög 
vel,“ segir Alfreð.

Byrjunarliðið á EM
Alfreð er búinn að koma sér vel 
fyrir í þessari 280.000 manna borg 
í suður Þýskalandi. Lífið utan vallar 
verður alltaf auðveldara þegar vel 
gengur innan vallar.

„Það tók mig ekki langan tíma 
að koma mér fyrir. Ég er með íbúð 
nálægt miðbænum og er að komast 
inn í allt. Lífið er frekar auðvelt hvar 
sem maður býr þegar maður er 
framherji sem skorar,“ segir Alfreð 
léttur.

Alfreð verður vafalítið í EM-
hópnum sem tilkynntur verður í 
byrjun maí. Tækifæri hans í byrj-
unarliðinu í síðustu undankeppni 
voru af skornum skammti en hann 
vonast til að frammistaðan í Þýska-
landi skjóti honum í byrjunarliðið 
í St. Étienne 14. júní þar sem strák-
arnir okkar mæta Portúgal.

„Það er auðvitað stefnan. Ég veit 
að allir eru að ræða þetta og allir 
hafa skoðanir á fótbolta en ég tók 
þann pól í hæðina að blanda mér 
ekkert í umræðuna. Ég læt bara 
verkin tala og ætla að mæta í topp-
standi þegar landsliðið kemur 
saman og byrjar að æfa. Þá verð ég 
búinn með 15-16 leiki í Bundes-
ligunni og vonandi búinn að skora 
meira. Ég ætla bara að koma mér 
í þannig stöðu að það verði ekki 
annað hægt en að hafa mig í byrj-
unarliðinu,“ segir Alfreð Finnboga-
son. tomas@365.is

Þetta var það sem ég þurfti
Alfreð Finnbogason er búinn að finna markaskóna á ný en hann skoraði fjórða markið í síðustu fimm 
leikjum fyrir Augsburg um helgina. Landsliðsframherjinn ætlar sér byrjunarliðsstöðu á EM.

nánar á vísi

pepSi 
Spáin

2016
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„Safnbúðir leitast við að endur-
spegla safnkostinn og þær sýn-
ingar sem settar eru upp í við-
komandi safni og það reynum 
við að gera hér í þessari búð. Á 
Þjóðminjasafninu eru mjög fal-
legir munir og því afar skemmti-
legt viðfangsefni,“ segir Vala 
Ólafsdóttir, verslunarstjóri 
Safnbúðar Þjóðminjasafnsins.

Þjóðminjasafnið framleiðir 
sínar eigin vörur í samvinnu við 
íslenska hönnuði sem njóta mik-
illa vinsælda.

„Við erum afar stolt af okkar 
vörum. Hér innan safnsins 
starfar hugmyndahópur sem 
hittist reglulega og fer yfir 
hvaða sýningar eru fram undan 
og af hvers konar munum þær 
samanstanda. Við framleið-
um yfirleitt eitthvað meðfram 
stærri sýningum sem standa í 
nokkra mánuði og einnig ýmiss 
konar vörur í tengslum við 
grunnsýningu safnsins. Vinsæl-
ustu vörurnar út frá grunnsýn-
ingunni tengjast Þórslíknesk-
inu, en það er einn af lykilmun-
um safnsins. Við seljum mikið 
af styttum, póstkortum, segl-
um og fleiru sem tengist Þór. 
Nú er einnig yfirstandandi sýn-
ingin „Hvað er svona merkilegt 
við það“, í tilefni hundrað ára af-
mælis kosningaréttar kvenna á 

Íslandi. Samhliða henni var til 
dæmis gefin út bók og fram-
leiddir nokkrir munir sem feng-
ið hafa góðar viðtökur,“ úrskýr-
ir Vala.

Sem dæmi um íslenska hönn-
uði sem Þjóminjasafnið hefur 
verið í samstarfi við eru eru 
Snæfríð Þorsteins og Unnur 
Valdís Kristjánsdóttir. Þá býður 
Safnbúðin einnig almennar 
vörur eftir íslenska og erlenda 
hönnuði sem valdar eru sérstak-
lega inn í verslunina.

„Við erum til dæmis með 
vörur frá Heklu, Sveinbjörgu, 
Ingibjörgu Hönnu og Bility svo 
eitthvað sé nefnt og þá njóta vík-
ingasverð og bogar fyrir krakka 
mikilla vinsælda en það eru 
vörur framleiddar af litlu fjöl-
skyldufyrirtæki í Þýskalandi. 
Við erum einnig með prjóna-
vörur og handverk eins og litla 
útskorna fugla. Yfirleitt eru 
þetta litlir listmunir á verðbil-
inu fimm til tíu þúsund og eru 
afar vinsæl gjafavara eða sem 
minjagripir.“

Vala segir viðskiptavini Safn-
búðarinnar ekki einskorðast við 
gesti safnsins. Við Safnbúðina 
versli ekki síður fólk í leit að 
tækifærisgjöfum eða fólk á leið 
til útlanda sem vill taka eitthvað 
íslenskt með sér til gjafa.

„Verslunin er staðsett á móti 
frábæru kaffihúsi hér á Þjóð-
minjasafninu og vinsælt að 
koma hér við, fá sér kaffi og 

kíkja í búðina. Þá hefur Þjóð-
menningarhúsið á Hverfisgötu 
sameinast Þjóðminjasafninu og 
heitir nú Safnahúsið og þar er 

verið að byggja upp safnverslun. 
Vöruúrvalið þar tengist grunn-
sýningu Safnahússins, sem er 
sjónrænn arfur Íslendinga.“

Safnbúðir hafa SérStöðu
Þjóðminjasafnð kynnir Safnbúð Þjóðminjasafnsins býður úrval fallegrar gjafavöru og minjagripa, eigin hönnun og 
framleiðslu í bland við sérvalda íslenska hönnun og handverk.

Súkkulaði í fallegum umbúðum eftir hönnuðinn Snæfríði Þorsteins en Þjóðminjasafnið er í 
samstarfi við íslenska hönnuði.

Barnavörur njóta mikilla vinsælda. 
Sverðin og skildirnir eru framleiddir af 
litlu fjölskyldufyrirtæki í Þýskalandi.

Tálgaðir smáfuglar eru skemmtileg tækifærisgjöf.

Valgerður Ólafsdóttir, verslunarstjóri Safnbúðar Þjóðminjasafnsins  ásamt Önnu Einarsdóttur. Anna hefur séð um bókainn-
kaup fyrir safnbúðina og var lengi versluanarstjóri í Máli Menningu.  Myndir/Ernir

GÆÐI  -  ENDING  -  ÁNÆGJA 

www.weber.is 



Hugmyndin að nýrri línu Önnu 
Þórunnar vöruhönnuðar, Cowboy 
dream/Kúrekadraumi, 
sem hún sýndi á 
HönnunarMars í 
síðasta mánuði, 
kviknaði út 
frá gömlum 
draumi sem 
hún átti í 
æsku þegar 
hana lang-
aði mikið 
til að verða 
kúreki. „Ég 
hreinlega varð 
að vinna út frá 
þessum draumi 
og útkoman varð 
borðlampi og spegill sem 
hægt er að nota á tvo vegu 
þar sem leðurreimarnar 
hanga niður úr speglinum 
eða hinum megin þar sem 
leðurreimarnar koma yfir 
hann miðjan. Einnig hann-
aði ég snaga eins og kaktus 
og púða sem ég vinn sjálf en 
engir tveir púðar eru eins.“

Nýju línu sína tileink-
ar hún föður sínum, Hauki 
Hervinssyni, sem hefði 
orðið áttræður í maí, hefði 
hann lifað. „Hann lést á 43. 
ára aldursári en Kúreka-
draumur passar svo ótrú-
lega vel við karakter 
hans. Framleiðsla á lín-
unni er í fullri vinnslu og 
mun líta dagsins ljós í lok 
maímánaðar.“

Getur 
verið viðutan
Hún segir hönnun sína vera 
mjög persónulega. Hug-
myndir fæðast að hennar sögn 
á ólíklegustu stöðum og getur 
kveikjan komið úr umhverfinu, 
hverdagsleikanum, frá einhverri 
tilfinningu eða minningu sem 
hún jafnvel gengur með í mag-

anum dögum, vikum og jafnvel 
mánuðum saman. Fyrir vikið 

segist hún stundum vera 
mjög viðutan. „Hægt 

og rólega smellur 
allt saman. Þótt 

mér lítist stund-
um ekki nógu 
vel á þessa 
nýfæddu 

hugmynd 
og langi til 

að gefa hana 
upp á bátinn 

þá lætur hún 
mig ekki friði 

fyrr en ég byrja 
að skissa og gera 

tilraunir með hin 
ýmsu efni.“

Spennandi tímar
Það eru mörg spennandi verk-
efni fram undan hjá Önnu Þór-
unni. „Ég var að fá fyrstu er-
lendu framleiðslulínu mína 
í hendurnar en henni hef ég 
beðið eftir í tvö ár. Um er að 
ræða keramikskálina Feed 
Me sem hægt er að nota á tvo 
vegu. Hugmyndin að henni 
kemur úr sjónvarpsfrétt 
um hrafnspar sem gerði sér 
hreiður í miðbæ Reykjavík-
ur. Hugmyndin að skálinni 
varð til á því andartaki sem 
kvikmyndavélin sýndi ofan í 
hreiðrið með kolsvörtu ung-
unum með skínandi bleik-
an gogginn.“ Í lok júlí kemur 
kemur einnig í sölu fjölnota-
bakkinn Sunrise sem hann-
aður var árið 2013. „Hann er 
með þrjú mismunandi stór 
geometrísk hólf unnin út frá 
því hvernig hver og einn upp-
lifir og sér út hluti, eins og t.d 

í náttúrunni.“
Einnig fékk hún mjög spenn-

andi boð um þátttöku í Archi-
tecture Biennale í Feneyjum en 
í ár verður lögð meiri áhersla á 

hönnun. „Holland sér um sýning-
una í ár en þar mæta 40 lönd til 
leiks. Sýningin stendur yfir frá 
lok maí fram til loka nóvember. 
Því miður er kostnaðurinn mik-
ill og er ég að vinna í því að fjár-
magna þátttöku mína. Svo er 
ný heimasíða með vefverslun á 
leiðinni í loftið sem er orðið svo 
löngu tímabært þannig að ég lít 
framtíðina björtum augum.“

Nánari upplýsingar um vörur 
Önnu Þórunnar má finna á www.
annathorunn.is.

KviKnaði út frá draumi
Gamall kúrekadraumur Önnu Þórunnar vöruhönnuðar varð uppspretta nýrrar vörulínu sem hún sýndi á HönnunarMars. 
Nýjar vörur eru væntanlegar frá henni auk þess sem henni var boðin þátttaka í Architecture Biennale í Feneyjum.

Hugmyndir Önnu Þórunnar fæðast á ólíklegustu stöðum og getur kveikjan komið úr umhverfinu, hverdagsleikanum, frá ein-
hverri tilfinningu eða minningu. MYNDIR/KRISTINN MAGNÚSSON 

COWBOY DREAM collection handskreyttir púðar.

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

COWBOY DREAM collection snagar.

COWBOY DREAM  
collection spegill  
með leðurreimum
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Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
Lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón  
Bergsson hdl. og
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
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Álfabrekka 11 - Einbýli m. aukaíbúð - Opið hús 
Einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílksúr.  Íbúðarrými 236,3 fm og bílskúr 28,2. 
Afgirtur sólpallur til suðurs með heitum potti.   
Sérinngangur er á báðar hæðir. Aukaíbúð er útbúin 
á neðri hæð  ca 40 fm. V. 69, m. 
Opið hús í dag kl 18:30-19:00    
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

 
Ljósavík 54 - 3ja herb + stúdíóíbúð, stór bílk. 
Til sölu stór eign með tveimur íbúðarrýmum og 
stórum bílskúr.    Eignin skráð alls  177,1  Hún 
er samsett úr  3ja herbergja íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi og afgirtum sólpalli í bakgarði í suðri.  
30 fm stúdíóíbúð á 1. hæð með sérinngangi  og 
stórum 50 fm bílsk.  V 47,9 m. Opið hús á morgun 
kl 18:30-19:00.  Upplýsingar veitir Bogi 6993444

 
Skipasund 74 - 4ra herb. - Opið hús
Vel skipulögð  mikið endurbætt 4ra herbergja 
rishæð í þríbýlishúsi. Þrjú góð svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar.   Nýlegt eldhús  og góð 
gólfefni.    Íbúð og hús í góðu  ástandi. V. 34,0 m. 
Opið hús á morgun kl 17:30-18:00.   
Upplýsingar veitir Bogi 6993444 

 
Berjavellir 3 - 3ja herb - Opið hús
Vönduð rúmgóð 95 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.  
Stórar yfirbyggðar svalir  til norðurs og vesturs.   
Tvö stór svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar og 
vandaðar innréttingar.  Óskað er eftir kauptilboði.
Opið hús í dag.  kl 17:30- 18:00.  
Upplýsingar veitir Bogi 6993444

 
Hraunbær 86 - falleg 4ra. Opið hús.
Góð 4ra, herbergja 98fm. íbúð á góðum stað í 
Hraunbæ.  Falleg og vel skipulögð.  Parket og dúkur 
á gólfum, stórar svalir með útsýni.  Góð staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu og útivist. 
Verð 29,8 millj.  Opið hús á morgun þriðjudag 
frá kl. 17:15 - 17:45. Frekari upplýsingar veitir 
Gunnlaugur 617 5161 gab@heimili.is

 
Klapparstígur 1A 2ja herb. - Opið hús
Rúmgóð 2ja herbergja 74 fm íbúð á 4. hæð í lyftu-
húsi. Björt samliggjandi stofa og eldhús. Rúmgott 
herbergi. Svalir til suðvesturs. Stór sér geymsla í 
kjallara. Sameiginlegt þvottahús í sameign. Sér-
merkt bílastæði í bílageymslu. Frábær staðsetning. 
Verð 34,9M. Opið hús í dag frá 17:30-18:00. 
Frekari upplýsingar veitir Jón s. 777-1215.

 
Suðurvangur 2 - 4ra herb. endaíb. Opið hús.
-Mjög rúmgóð um 120 fm 4ra herb. endaíbúð 
á 3. hæð. Þrjú góð herbergi, björt suðurstofa of 
stórt sjónvarpshol.  Það að íbúðin er í enda gerir 
hana sérlega skemmtilega. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. Eignin verður sýnd í opnu húsi í dag 
frá kl. 17:30 - 18:00. Verð 31,0 millj. Allar frekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

 
Blómvallagata 10 - 2ja herbergja. Opið hús.
Sérlega sjarmerandi um 48 fm íbúð á tveim 
hæðum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og 
er með mikilli lofthæð og sérinngangi. Frábær 
staðsetning í göngufæri við miðbæinn. Opið hús á 
morgun þriðjudag frá kl. 17:15-17:45.  
Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

 
Furuvellir – Einbýli – Opið hús   
Glæsilegt 195 fm einbýli á hornlóð - Sólpallur, heitir 
pottur og hellulögð innkeyrsla 
Eign sem vert er að skoða  - Gunnlaugur  617 5161  
tekur á mót gestum í dag  kl. 17:15 - 17:45

 
Óskað eftir:
Við leitum eftir öllum tegundum fasteigna og 
höfuðborgarsvæðinu á söluskrá okkar.  Mikil 
eftirspurn og fjöldi kaupenda skráðir hjá okkur.  Við 
veitum nú sem áður góða  og faglega þjónustu á 
traustum grunni.  
Hafðu samband við okkur og við verðmetum hratt 
og vel og  seljum fyrir þig.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Heimili fasteignasala hefur til 
sölu einbýlishús með aukaíbúð 
við Álfabrekku 11 í Kópavogi. 
Opið hús verður mánudaginn 
18. apríl kl. 18.30.

Húsið er skráð alls 264,5 fm. Íbúðar-
rými er 236,3 fm og bílskúr 28,2 fm. 
Húsið stendur á 811 fm lóð og frá 
því er útsýni. Byggingarár er 1978. 
Afgirtur sólpallur er til suðurs með 
heitum potti. Sérinngangur er á 
báðar hæðir.

Aukaíbúð sem er útbúin á neðri 
hæð er um 40 fm. Einnig er mögu-
legt að leigja út herbergi á neðri hæð 

sem er með salerni. Húsið var klætt 
að utan 1996 og endurbætt að innan 
2008. Gler var endurnýjað 2006.

Gengið er inn í flísalagða for-
stofu á efri hæð með fataskápum. 
Þar er gestasalerni. Hol er flísalagt. 
Á hæðinni er stórt herbergi, sem 
var áður tvö, hjónaherbergi með 
nýlegum fataskápum og dúklagt her-
bergi. Baðherbergi er flísalagt með 
sturtuklefa. 

Á hæðinni eru einnig parketlagðar 
stofur með útgangi á svalir í suður. 
Gott útsýni er frá stofu. Eldhúsið 
er með nýlegri eikarinnréttingu og 
tækjum, granít er í borðplötum. 
Teppalagður stigi er á neðri hæðina. 

Þar er þvottahús með innréttingu, 
parketlagt herbergi og innan þess 
sér salerni. Þá eru á neðri hæð þrjár 
geymslur.

Aukaíbúðin er um 40 fm með eld-
húsaðstöðu og baðherbergi með 
sturtu.

Gott hús á rólegum stað. Nýtist 
vel fyrir stóra fjölskyldu og er með 
góða útleigumöguleika á neðri 
hæðinni.
Allar upplýsingar veitir 
Bogi Molby Pétursson fasteignasali. 
Bogi@heimili.is
 
Opið hús verður  mánudaginn 
18. apríl frá kl. 18.30 til 19.

Gott fjölskylduhús með aukaíbúð
Einbýli við Álfabrekku í Kópavogi

Mánudagur 18. apríl 2016

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

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

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 

 Öll endurnýjuð nýlega 
 Sérinngangur 
 1. hæð 
 3 svefnherbergi sbr teikningu 
 Hæðin er skráð skv. ÞÍ 170 fm 

 Tvennar svalir 
 2 bílskúrar fylgja hvor 28,8 fm=57,6 fm 
 Bílskúrar íbúðarhæfir með séringangi. 
 2 sér bílastæði 
 Stórglæsileg eign 

Opið hús þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:00 - 18:00 
71,9m 

 

Elín Viðarsdóttir Lögg. fasteignasali 

Reykjahlíð 12 105 Rvk 



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

ÁLFHEIMAR 50. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 109,5 fm. endaíbúð að meðtaldri 10,9 fm. geymslu á þessum 
vinsæla stað í Álfheimunum. Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi, innihurðar 
og gólfefni. Tvö herbergi auk sjónvarpsherbergis sem var áður barnaherbergi og 
auðvelt að breyta til fyrra horfs. Svalir til suðurs út af stofu. 

SÖRLASKJÓL. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Mjög góð 90,7 fm.  neðri sérhæð í tvíbýlishúsi auk rýmis í kjallara. Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Þrjú herbergi. Kjallari hússins, sem er ekki með fullri lofthæð, er 
í sameign beggja íbúða hússins, en þar eru geymslur og þvottaherbergi.  Gluggar 
eru á kjallara. Lóðin er með tveimur sameiginlegum veröndum, skjólsælum. Bíla-
stæði eru við húsið. 

HVASSALEITI. AUKAÍBÚÐ OG BÍLSKÚR.
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, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa 
með gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir. 

KAPLASKJÓLSVEGUR 37. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 – 18.45  
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. Verið velkomin.

ÚTHLÍÐ 12. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina.  Verið velkomin 

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
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.  

MÁNATÚN 6. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 62,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér verönd til suðurs í álklæddu fjölbýlishúsi 
við Mánatún. Opið eldhús með eikarinnréttingu. Stofa með útgengi á sér verönd til 
suðurs. Húsið að utan og sameign eru í góðu ásigkomulagi. Verið velkomin.

KÁRASTÍGUR 13. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
38 fm. kjallaraíbúð auk 2,4 fm. geymslu í virðulegu timburhúsi við Kárastíg. Stofa 
með gluggum til vesturs. Eldhúskókur. Svefnherbergi með gluggum til austurs. Við-
haldsframkvæmdir eru í gangi við húsið, þar sem m.a. er verið að skipta um járn á 
húsinu. Verið velkomin.

GYÐUFELL. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
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.

33,9 millj.

36,4 millj.

39,9 millj.

29,9 millj.

22,5 millj.

22,0 millj.

36,9 millj.

44,9 millj.

64,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

6 HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Hraunbraut 17 - Kópavogi.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel viðhaldið 159,7 fm. einlyft einbýlishús að meðtöldum 40,4 fm. bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Rúmgóðar og bjartar stofur 
með stórum suðurgluggum og útgengi á verönd til suðurs. Þrjú herbergi, möguleiki á því fjórða. Fallegur skjólgóður garður 
með hellulagðri verönd til suðurs, grasflöt og góðum skjólveggjum. Möguleiki að breyta bílskúr í stóra íbúð. Glæsilegt útsýni til 
norðurs yfir Öskjuhlíðina að Esjunni og víðar. Húsið er afar vel staðsett nálægt skóla, leikskóla, sundlaug, allri verslun og 
þjónustu. Verið velkomin.

Verð 54,9 millj

Garðatorg 7 -  4ra herb. endaíbúð með suðursvölum.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 135,6 fm. endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og gluggum í þrjár áttir auk sérgeymslu við Garðatorg. 
Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar og bjartar stofur með útgengi á suðursvalir og útsýni að Reykjanesi.  
Fallegur útbyggður gluggi til vesturs í stofum, 2 svefnherbergi, baðherbergi, vandað eldhús, þvottaherbergi/búr með glugga. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.  Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verið velkomin.

Verð 49,9 millj.
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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.  4ra herbergja endaíbúð.

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 67,7 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 
fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að með-
töldum 31,0 fm. innbyggðum bílskúr.  Mjög mikil 
lofthæð er á allri efri hæð hússins. Húsið stendur 
innst í götu við opið svæði og mikils útsýnis nýtur 
úr stofum og eldhúsi á efri hæð að Esju, Snæ-
fellsjökli, Álftanesi, Gróttu og víðar. Mikil lofthæð í 
stofum. Opið stórt eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð innst í 
botngötu við opið svæði og stutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði og alla aðra þjónustu.

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi

Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður 
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni 
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin er 
bæði birki, sígrænum gróðri og háum grenitrjám. 

Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradalsvatn.  
Sumarbústaðurinn er byggður árið 1995, en gesta-
húsið byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á 
þrjá vegu og malarborin afmörkuð bílastæði eru við 
framlóð hússins. 

Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór Reykja-
víkursvæðinu. 

Verð 36,7 millj.

Sumarhús í Skorradal.

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 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  

Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við Elliðaár-
dalinn. 

Þrjár samliggjandi stofur með mikilli lofthæð. 
Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með nýlegum 
innréttingum. Stórt fjölskyldurými. 

Auðvelt er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. 
Tvöfaldur bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum. 

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

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.

Heilsárs bjálkahús - einstök eign. 

• Fimm herbergi. 

• Gestahús og heitur pottur á verönd.

• Lóðin er 1,15 ha. að stærð. 

• Mikill gróður og gott skjól. 

• Útsýnis nýtur að Ingólfsfjalli.

• Frábær staðsetning. 

• Stutt í marga golfvelli. 

• Aðeins um 45 mín. akstur frá Reykjavík. 

Verð 39,9 millj.

Lúxus sumarhús í Grímsnesi – Vaðnes - Snæfoksstaðir.

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. 5 ÍB
ÚÐIR EFTIR

SÓLEYJARIMI 13 - NÝBYGGING 

GLÆSILEGAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í 
Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir 
hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.

• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, hvít sprautulakkaðar í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan 
sem stutt er í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll.

Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

ÁLFHEIMAR 50. ENDAÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mikið endurnýjuð 109,5 fm. endaíbúð að meðtaldri 10,9 fm. geymslu á þessum 
vinsæla stað í Álfheimunum. Búið er að endurnýja eldhús, baðherbergi, innihurðar 
og gólfefni. Tvö herbergi auk sjónvarpsherbergis sem var áður barnaherbergi og 
auðvelt að breyta til fyrra horfs. Svalir til suðurs út af stofu. 

SÖRLASKJÓL. NEÐRI SÉRHÆÐ.
Mjög góð 90,7 fm.  neðri sérhæð í tvíbýlishúsi auk rýmis í kjallara. Samliggjandi 
skiptanlegar stofur. Þrjú herbergi. Kjallari hússins, sem er ekki með fullri lofthæð, er 
í sameign beggja íbúða hússins, en þar eru geymslur og þvottaherbergi.  Gluggar 
eru á kjallara. Lóðin er með tveimur sameiginlegum veröndum, skjólsælum. Bíla-
stæði eru við húsið. 

HVASSALEITI. AUKAÍBÚÐ OG BÍLSKÚR.
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, m.a. baðherbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa 
með gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjólsælar svalir. 

KAPLASKJÓLSVEGUR 37. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 18.15 – 18.45  
Góð 89,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg.  
Nýlegt gler og gluggar eru í íbúðinni. Samliggjandi stofur með rennihurð á milli. Tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Lóð var endurnýjuð árið 2015. Verið velkomin.

ÚTHLÍÐ 12. SÉRINNGANGUR.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í Hlíðunum. 
Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var einnig skipt um hluta af 
gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fallegur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinn-
gangur er í íbúðina.  Verið velkomin 

NORÐURBRÚ - SJÁLANDI GARÐABÆ. 
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.  

MÁNATÚN 6. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög góð 62,2 fm. íbúð á jarðhæð með sér verönd til suðurs í álklæddu fjölbýlishúsi 
við Mánatún. Opið eldhús með eikarinnréttingu. Stofa með útgengi á sér verönd til 
suðurs. Húsið að utan og sameign eru í góðu ásigkomulagi. Verið velkomin.

KÁRASTÍGUR 13. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
38 fm. kjallaraíbúð auk 2,4 fm. geymslu í virðulegu timburhúsi við Kárastíg. Stofa 
með gluggum til vesturs. Eldhúskókur. Svefnherbergi með gluggum til austurs. Við-
haldsframkvæmdir eru í gangi við húsið, þar sem m.a. er verið að skipta um járn á 
húsinu. Verið velkomin.

GYÐUFELL. ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ.
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.

33,9 millj.

36,4 millj.

39,9 millj.

29,9 millj.

22,5 millj.

22,0 millj.

36,9 millj.

44,9 millj.

64,9 millj.

4RA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

2JA HERBERGJA

6 HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Hraunbraut 17 - Kópavogi.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel viðhaldið 159,7 fm. einlyft einbýlishús að meðtöldum 40,4 fm. bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Rúmgóðar og bjartar stofur 
með stórum suðurgluggum og útgengi á verönd til suðurs. Þrjú herbergi, möguleiki á því fjórða. Fallegur skjólgóður garður 
með hellulagðri verönd til suðurs, grasflöt og góðum skjólveggjum. Möguleiki að breyta bílskúr í stóra íbúð. Glæsilegt útsýni til 
norðurs yfir Öskjuhlíðina að Esjunni og víðar. Húsið er afar vel staðsett nálægt skóla, leikskóla, sundlaug, allri verslun og 
þjónustu. Verið velkomin.

Verð 54,9 millj

Garðatorg 7 -  4ra herb. endaíbúð með suðursvölum.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 135,6 fm. endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum og gluggum í þrjár áttir auk sérgeymslu við Garðatorg. 
Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar og bjartar stofur með útgengi á suðursvalir og útsýni að Reykjanesi.  
Fallegur útbyggður gluggi til vesturs í stofum, 2 svefnherbergi, baðherbergi, vandað eldhús, þvottaherbergi/búr með glugga. 
Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.  Eignin er laus til afhendingar nú þegar. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 
Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verið velkomin.

Verð 49,9 millj.
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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.  4ra herbergja endaíbúð.

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 67,7 millj.

Goðasalir – Kópavogi.  Parhús.

Virkilega fallegt og vel staðsett 6 herbergja 289,6 
fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað að með-
töldum 31,0 fm. innbyggðum bílskúr.  Mjög mikil 
lofthæð er á allri efri hæð hússins. Húsið stendur 
innst í götu við opið svæði og mikils útsýnis nýtur 
úr stofum og eldhúsi á efri hæð að Esju, Snæ-
fellsjökli, Álftanesi, Gróttu og víðar. Mikil lofthæð í 
stofum. Opið stórt eldhús. 

Staðsetning eignarinnar er afar góð innst í 
botngötu við opið svæði og stutt er í skóla, 
leikskóla, íþróttasvæði og alla aðra þjónustu.

Verð 78,9 millj.

Ekrusmári – Kópavogi

Vandaður og vel byggður 59,9 fm. sumarbústaður 
ásamt 18,7 fm. gestahúsi með gufubaði á gróinni 
og vel staðsettri 4.225,0 fm. eignarlóð sem vaxin er 
bæði birki, sígrænum gróðri og háum grenitrjám. 

Stórkostlegt útsýni er yfir Skorradalsvatn.  
Sumarbústaðurinn er byggður árið 1995, en gesta-
húsið byggt árið 2000.Verönd er við bústaðinn á 
þrjá vegu og malarborin afmörkuð bílastæði eru við 
framlóð hússins. 

Eignaskipti koma til greina á íbúð á Stór Reykja-
víkursvæðinu. 

Verð 36,7 millj.

Sumarhús í Skorradal.

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 44,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð.

Vel skipulagt um 450 fm. einbýlishús með auka 
3ja herbergja íbúð með sér inngangi á neðri hæð 
hússins.  

Húsið stendur á frábærum útsýnisstað við Elliðaár-
dalinn. 

Þrjár samliggjandi stofur með mikilli lofthæð. 
Fallegur arinn er í arinstofu. Eldhús með nýlegum 
innréttingum. Stórt fjölskyldurými. 

Auðvelt er að sameina aukaíbúðina húsinu ef vill. 
Tvöfaldur bílskúr. 

Lóðin er 850,0 fm að stærð með steyptum 
bomanite veröndum. 

Rituhólar – frábær útsýnisstaður

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.

Heilsárs bjálkahús - einstök eign. 

• Fimm herbergi. 

• Gestahús og heitur pottur á verönd.

• Lóðin er 1,15 ha. að stærð. 

• Mikill gróður og gott skjól. 

• Útsýnis nýtur að Ingólfsfjalli.

• Frábær staðsetning. 

• Stutt í marga golfvelli. 

• Aðeins um 45 mín. akstur frá Reykjavík. 

Verð 39,9 millj.

Lúxus sumarhús í Grímsnesi – Vaðnes - Snæfoksstaðir.

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. 5 ÍB
ÚÐIR EFTIR

SÓLEYJARIMI 13 - NÝBYGGING 

GLÆSILEGAR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í 
Grafarvogi. Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi. Sér bílastæði fylgir 
hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins. Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.

• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, hvít sprautulakkaðar í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan 
sem stutt er í alla þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll.

Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.



 HRINGBRAUT 41 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

 
Snyrtileg og björt 94,1 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð (efstu) í virðulegu 
fjölbýli við Hringbraut í Vesturbæ Reykjavíkur. Fallegt útsýni, suðvestur svalir, 
stofa, tvö svefnherbergi og aukaherbergi í risi með aðgengi að snyrtingu - 
möguleiki á leigutekjum. Verð 32,9 millj. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
19.apríl milli kl. 17:00 og kl. 17:45  V.  m. 9501

 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 mánudaginn 18.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 
9490

 MÁNATÚN 13 
105 RVK.

Glæsileg 3ja  herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju og afar vönduðu  
lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Fallegar sérsmíðaðar eikarinnréttingar, 
lokaðar svalir. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Brynjar Þór sölufulltrúi 
(896-1168) sýnir þér íbúðina þegar þér hentar. V. 54,7 m. 3837

 GRUNDARSTÍGUR 7 
101 RVK.

Fallegt 208,6 fm sérbýli á tveimur hæðum og kjallara 
ásamt sérstæðum 41,2 fm bílskúr/vinnustofu í Þingholtu-
num. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Góð lofthæð á hæðu-
num. Samtals 249,8 fm. Húsið stendur á 419 fm eignarlóð. 
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 20.apríl milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 77,5 m. 9326

 HJALLALAND 40 
108 RVK.

Mikið endurnýjað 201,9 fm endaraðhús sem stendur innst 
inni í botnlanga, ásamt 19,5 fm bílskúr. Samtals 221,4 
fm. Austanmegin við húsið er opið svæði þar sem er 
m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á 
pöllum og hefur nýlega verið standsett að töluverðu leyti. 
Garður er hannaður af Stanislas Bohic

 KRISTNIBRAUT 9 
113 RVK.

Neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Hæðinni 
fylgja síðan “tvær ósamþykktar” íbúðir annarsvegar 2ja 
herbergja íbúð og hinsvegar stúdíóíbúð. Samtals stærð 
eignarinnar er 240,2 fm með bílskúr sem er 25,8 fm.  V. 58 
m. 9503

 STIGAHLÍÐ 26 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Vel staðsett 83,0 fm íbúð á 1.hæð. Íbúðin skiptist í lítla 
forstofu, borðstofuhol, stofu, eldhús, tvö herbergi og 
baðherbergi. Skjólgóðar suðvestur-svalir við borðsto-
fuhol. Eignin verður sýnd mánudaginn 18.apríl milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 31,2 m. 9534

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 RAUÐAGERÐI 52 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Snyrtileg og vel staðsett 2-3ja herbergja ca 61 fm íbúð í kj. 
í litlu fjölbýli. Sér inngangur, björt stofa, tvö svefnherbergi 
og nýlega endurnýjað baðherbergi. Frábær staðsetning 
miðsvæðis í Rvk.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
19.apríl milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 26,5 m. 9473

 FRAMNESVEGUR 13 101 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög vel skipulögð 74,5 fermetra efri hæð í góðu 
þríbýlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið 
tekin í gegn á smekklegan hátt en núverandi eigandi er 
arkitekt. Góð lofthæð er í íbúðinni allri.   Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 19.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 
33,4 m. 9415

 DÚFNAHÓLAR - M. BÍLSKÚR 
LAUS STRAX

2ja herbergja góð 62,8 fm íbúð með fallegu útsýni, 
lokuðum svölum og 26,1 fm bílskúr samtals 88,9 fm. íbúðin 
er í góðu ástandi. V. 25 m. 9452

 HULDUHLÍÐ 9 270  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Góð 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á annarri hæð með sér 
inngangi. Þetta er falleg og björt íbúð á vinsælum stað í 
Mosfellsbæ. Stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræk-
tarstöð.  Eignin verður sýnd mánudaginn 18.apríl milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 27,5 m. 9465

  SKÚLAGATA 20 
101 RVK. 

 
Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára.   V. 37,9 
m. 9176

KAMBASEL 54 
ÍBÚÐ 01 01 

 
Falleg og talsvert endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð í fallegu einstaklega vel staðsettu litlu fjölbýli 
rétt við grunn og leikskóla og aðra góða þjónustu. Íbúðin 
er teiknuð sem 3ja en hefur á smekklegan hátt verið 
breytt í 4ra herbergja. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 
Sérinngangur. Sérgarður. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Verð 32,9 millj. Eignin verður til sýnis mánudaginn 18. 
apríl n.k. milli 17:00 og 17:30.

HELGUBRAUT 2
KÓPAVOGI

 
Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús að mestu á einni 
hæð samtal 164,8 fm að stærð með bílskúr sem er 27,2 fm 
sem er nýttur sem aukaíbúð og hluti af húsinu er nýttur 
með þeirri íbúð, einfalt að breyta til baka. Mjög góðar 
innréttingar og gólfefni. Hús sem hefur hlotið mjög gott 
viðhald í gegn um tíðina. Sólskáli upphitaður og einstak-
lega góður garður. Stór timburskúr upphitaður á lóðinni 
fylgir. Verð 59,9 millj. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 
19. apríl n.k. milli 17:15 og 18:00.

EINARSNES
PARHÚS

 
Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð. Verð 42,5 millj.

LJÓSHEIMAR 20 
ÍBÚÐ 06 02

 
Snyrtileg og vel um gengin 50 fm 2ja herbergja íbúð á 6. 
hæð í lyftuhúsi við Ljósheima í Reykjavík. Vestur svalir 
og fallegt útsýni. Laus við kaupsamning.Verð 24,9 millj. 
Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 20. apríl n.k. milli 
17:15 og 17:45.

BURKNAVELLIR 17B
HAFNARFIRÐI

 
3ja herbergja 86,9 fm íbúð á jarðhæð, með sérinngangi. 
Mjög góð staðsetning. Sérverönd. Laus 1.júní. 

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
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,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm endaraðhús á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni. Húsið er glæsilegt ásýndum þar sem það er ýmist klætt áli eða harðviði. 
Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur sólar allan daginn. Húsið er nýtt þannig í dag: Á neðri hæð eru stofur, eldhús, baðherbergi og innbyggður bílskúr. Á efri hæð 
eru hjónasvíta með sér baðherbergi og fataherbergi, þrjú herbergi og sjónvarpshol. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19. apríl n.k. milli 17:30 og 18:00.

Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Samtals 234,7 fm. Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem var teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt fyrir bræðurna Sverri og 
Guido Bernhöft árið 1941. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og skipt um flesta glugga ásamt því að dren og skólplagnir hafa verið endurnýjaðar og lóð 
endurgerð með hitalögnum. Húsið fékk umhverfisverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir endurbætur á eldra húsi árið 2011. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, þrjár stofur, 
hjónaherbergi og bað.  Í risi eru þrjú herbergi og baðherbergi.  Í kjallara eru geymslur og þvottahús.  Hæð og ris ásamt sérgeymslum er 212,1 fm ogbílskúrinn er 22,6 fm. 
Frábær eign á rólegum stað í miðborginni. Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson fasteignasali.

Fallegt 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr við Beykihlíð 1 í Reykjavík. Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð sem auðvelt væri að breyta til 
baka. Hellulagt bílaplan með hitalögn. Húsið getur verið laust við kaupsamning. Verð 74,9 millj. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19. apríl n.k. milli 17:15 og 17:45.

Sandakur 2 – Garðabæ.

Garðastræti 44, 101 Reykjavík. 

Beykihlíð 1 - einbýlishús. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm.
• Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn.
• Frábær staðsetning.
• Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir, heilsurækt og sundlaug.

Nýjar vandaðar íbúðir við  
Hrólfsskálamel 1–5 á Seltjarnarnesi

Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali 

s: 861 8511
 magnea@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Nýtt
í sölu

MIKIÐ AF ATVINNU- OG SKRIFSTOFU- 
HÚSNÆÐI Á SÖLUSKRÁ

LEITIÐ UPPLÝSINGA  
Á SKRIFSTOFU EIGNAMIÐLUNAR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



 HRINGBRAUT 41 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

 
Snyrtileg og björt 94,1 fm 3-4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð (efstu) í virðulegu 
fjölbýli við Hringbraut í Vesturbæ Reykjavíkur. Fallegt útsýni, suðvestur svalir, 
stofa, tvö svefnherbergi og aukaherbergi í risi með aðgengi að snyrtingu - 
möguleiki á leigutekjum. Verð 32,9 millj. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
19.apríl milli kl. 17:00 og kl. 17:45  V.  m. 9501

 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 mánudaginn 18.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27,9 m. 
9490

 MÁNATÚN 13 
105 RVK.

Glæsileg 3ja  herbergja 111,2 fm útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju og afar vönduðu  
lyftuhúsi við Mánatún 13 í Reykjavík. Fallegar sérsmíðaðar eikarinnréttingar, 
lokaðar svalir. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Brynjar Þór sölufulltrúi 
(896-1168) sýnir þér íbúðina þegar þér hentar. V. 54,7 m. 3837

 GRUNDARSTÍGUR 7 
101 RVK.

Fallegt 208,6 fm sérbýli á tveimur hæðum og kjallara 
ásamt sérstæðum 41,2 fm bílskúr/vinnustofu í Þingholtu-
num. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Góð lofthæð á hæðu-
num. Samtals 249,8 fm. Húsið stendur á 419 fm eignarlóð. 
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 20.apríl milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 77,5 m. 9326

 HJALLALAND 40 
108 RVK.

Mikið endurnýjað 201,9 fm endaraðhús sem stendur innst 
inni í botnlanga, ásamt 19,5 fm bílskúr. Samtals 221,4 
fm. Austanmegin við húsið er opið svæði þar sem er 
m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á 
pöllum og hefur nýlega verið standsett að töluverðu leyti. 
Garður er hannaður af Stanislas Bohic

 KRISTNIBRAUT 9 
113 RVK.

Neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr. Hæðinni 
fylgja síðan “tvær ósamþykktar” íbúðir annarsvegar 2ja 
herbergja íbúð og hinsvegar stúdíóíbúð. Samtals stærð 
eignarinnar er 240,2 fm með bílskúr sem er 25,8 fm.  V. 58 
m. 9503

 STIGAHLÍÐ 26 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-02. 

Vel staðsett 83,0 fm íbúð á 1.hæð. Íbúðin skiptist í lítla 
forstofu, borðstofuhol, stofu, eldhús, tvö herbergi og 
baðherbergi. Skjólgóðar suðvestur-svalir við borðsto-
fuhol. Eignin verður sýnd mánudaginn 18.apríl milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 31,2 m. 9534

OPIÐ 

HÚS OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 RAUÐAGERÐI 52 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Snyrtileg og vel staðsett 2-3ja herbergja ca 61 fm íbúð í kj. 
í litlu fjölbýli. Sér inngangur, björt stofa, tvö svefnherbergi 
og nýlega endurnýjað baðherbergi. Frábær staðsetning 
miðsvæðis í Rvk.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
19.apríl milli kl. 18:00 og kl. 18:30. V. 26,5 m. 9473

 FRAMNESVEGUR 13 101 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Mjög vel skipulögð 74,5 fermetra efri hæð í góðu 
þríbýlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið 
tekin í gegn á smekklegan hátt en núverandi eigandi er 
arkitekt. Góð lofthæð er í íbúðinni allri.   Eignin verður 
sýnd þriðjudaginn 19.apríl milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 
33,4 m. 9415

 DÚFNAHÓLAR - M. BÍLSKÚR 
LAUS STRAX

2ja herbergja góð 62,8 fm íbúð með fallegu útsýni, 
lokuðum svölum og 26,1 fm bílskúr samtals 88,9 fm. íbúðin 
er í góðu ástandi. V. 25 m. 9452

 HULDUHLÍÐ 9 270  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Góð 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á annarri hæð með sér 
inngangi. Þetta er falleg og björt íbúð á vinsælum stað í 
Mosfellsbæ. Stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræk-
tarstöð.  Eignin verður sýnd mánudaginn 18.apríl milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 27,5 m. 9465

  SKÚLAGATA 20 
101 RVK. 

 
Falleg og vel um gengin 92,1 fm 2-3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð í lyftuhúsi við Skúlagötu í Reykjavík. Glæsilegt útsýni 
til sjávar og fjalla. Íbúðina má aðeins selja félagsmönnum 
í Félagi eldri borgara, og sem eru eldri en 60 ára.   V. 37,9 
m. 9176

KAMBASEL 54 
ÍBÚÐ 01 01 

 
Falleg og talsvert endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð í fallegu einstaklega vel staðsettu litlu fjölbýli 
rétt við grunn og leikskóla og aðra góða þjónustu. Íbúðin 
er teiknuð sem 3ja en hefur á smekklegan hátt verið 
breytt í 4ra herbergja. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 
Sérinngangur. Sérgarður. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Verð 32,9 millj. Eignin verður til sýnis mánudaginn 18. 
apríl n.k. milli 17:00 og 17:30.

HELGUBRAUT 2
KÓPAVOGI

 
Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús að mestu á einni 
hæð samtal 164,8 fm að stærð með bílskúr sem er 27,2 fm 
sem er nýttur sem aukaíbúð og hluti af húsinu er nýttur 
með þeirri íbúð, einfalt að breyta til baka. Mjög góðar 
innréttingar og gólfefni. Hús sem hefur hlotið mjög gott 
viðhald í gegn um tíðina. Sólskáli upphitaður og einstak-
lega góður garður. Stór timburskúr upphitaður á lóðinni 
fylgir. Verð 59,9 millj. Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 
19. apríl n.k. milli 17:15 og 18:00.

EINARSNES
PARHÚS

 
Fallegt einstaklega vel staðsett parhús í Skerjafirði. Húsið 
er á 2.hæðum samtals 106,9 fm og hefur verið talsvert 
yfirfarið og hlotið gott viðhald. Timburverönd til suðurs 
úr stofu. 3 svefnherb. á efri hæð, eldhús og stofa á neðri 
hæð. Verð 42,5 millj.

LJÓSHEIMAR 20 
ÍBÚÐ 06 02

 
Snyrtileg og vel um gengin 50 fm 2ja herbergja íbúð á 6. 
hæð í lyftuhúsi við Ljósheima í Reykjavík. Vestur svalir 
og fallegt útsýni. Laus við kaupsamning.Verð 24,9 millj. 
Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 20. apríl n.k. milli 
17:15 og 17:45.

BURKNAVELLIR 17B
HAFNARFIRÐI

 
3ja herbergja 86,9 fm íbúð á jarðhæð, með sérinngangi. 
Mjög góð staðsetning. Sérverönd. Laus 1.júní. 

Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
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,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Sérlega vel skipulagt og fallegt 242,6 fm endaraðhús á skjólsælum stað á miðri Arnarneshæðinni. Húsið er glæsilegt ásýndum þar sem það er ýmist klætt áli eða harðviði. 
Húsið snýr í suð- suðvestur þannig að það nýtur sólar allan daginn. Húsið er nýtt þannig í dag: Á neðri hæð eru stofur, eldhús, baðherbergi og innbyggður bílskúr. Á efri hæð 
eru hjónasvíta með sér baðherbergi og fataherbergi, þrjú herbergi og sjónvarpshol. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19. apríl n.k. milli 17:30 og 18:00.

Glæsileg efri sérhæð og ris ásamt bílskúr. Samtals 234,7 fm. Húsið er sérlaga fallegt fúnkishús sem var teiknað af Sigmundi Halldórssyni arkitekt fyrir bræðurna Sverri og 
Guido Bernhöft árið 1941. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og endursteinað og skipt um flesta glugga ásamt því að dren og skólplagnir hafa verið endurnýjaðar og lóð 
endurgerð með hitalögnum. Húsið fékk umhverfisverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir endurbætur á eldra húsi árið 2011. Á hæðinni skiptist eignin í hol, eldhús, þrjár stofur, 
hjónaherbergi og bað.  Í risi eru þrjú herbergi og baðherbergi.  Í kjallara eru geymslur og þvottahús.  Hæð og ris ásamt sérgeymslum er 212,1 fm ogbílskúrinn er 22,6 fm. 
Frábær eign á rólegum stað í miðborginni. Nánari upplýsingar veitir Kjartan Hallgeirsson fasteignasali.

Fallegt 240 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr við Beykihlíð 1 í Reykjavík. Bílskúrinn hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð sem auðvelt væri að breyta til 
baka. Hellulagt bílaplan með hitalögn. Húsið getur verið laust við kaupsamning. Verð 74,9 millj. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19. apríl n.k. milli 17:15 og 17:45.

Sandakur 2 – Garðabæ.

Garðastræti 44, 101 Reykjavík. 

Beykihlíð 1 - einbýlishús. 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

• 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
• Stærð frá 73 fm upp í 212 fm.
• Bílastæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.
• Glæsilegt útsýni m.a. sjávar- og fjallasýn.
• Frábær staðsetning.
• Örstutt í þjónustu m.a. í verslanir, heilsurækt og sundlaug.

Nýjar vandaðar íbúðir við  
Hrólfsskálamel 1–5 á Seltjarnarnesi

Magnea S. Sverrisdóttir 
fasteignasali 

s: 861 8511
 magnea@eignamidlun.is

Reynir Björnsson
Lögg. fasteignasali 

sími 895 8321
reynir@eignamidlun.is

Nýtt
í sölu

MIKIÐ AF ATVINNU- OG SKRIFSTOFU- 
HÚSNÆÐI Á SÖLUSKRÁ

LEITIÐ UPPLÝSINGA  
Á SKRIFSTOFU EIGNAMIÐLUNAR

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Holtsvegur 37-39, 210 Garðabæ

Ný fjölbýlishús á fallegum útsýnisstað í Urriða-
holti í Garðabæ. Um er að ræða vandaðar íbúðir 
í lyftuhúsi ásamt ýmist stæði í lokaðri eða opinni 
bílageymslu. Á efstu hæð eru penthouse-íbúðir. 
Áætlaður afhendingartími er síðsumars 2016

Innréttingar og frágangur:
• Hvítur Quartz steinn á borði í eldhúsi
• Innréttingar frá AXIS, hvítar og eik
• Flísar frá Álfaborgum 60X60 cm
• Lyftuhús
• Bílageymsla

Allar upplýsingar veitir 
Berglind Hólm fasteignasali í síma  694 4000

Dæmi um íbúð: 
Herbergi: 4  
Stærð: 114,9 m2 

Stæði í bílskýli

Verð: 44.900.000

OPIÐ HÚS  mánudaginn 18. apríl kl.17.00-18.00

Stærðir: 
70,3 m2-
140,6 m2

Herbegi: 
2ja-4ra

Verð: 
29,9-89,9 
mill. kr 

15 ÍBÚÐIR SELDAR AF 31 Á AÐEINS 14 DÖGUM

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

Víðimelur 76, kjallari
OPIÐ HÚS MÁNUD. 18.4 KL. 17-17:30

Ca. 57 fm. falleg íbúð í kjallara við 
Víðimel 76. Íbúðin var endurnýjuð  
2006. Parket á gólfum. Endurnýjuð 
eldhúsinnrétting. Baðherbergi með 
sturtuklefa. . Verð 22,5 millj. 

Opið hús mánudag 18.4  
frá kl. 17-17:30. 

Verið velkomin.

Bragagata 31
3JA HERBERGJA , 101 REYKJAVÍK

Mjög góð og mikið uppgerð 64,3 fm 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýli. 

Sameiginlegur inngangur með íbúð á 
jarðhæð.  Góðar geymslur.

 Sameiginlegt þvottahús. 

Verð 31,9 millj. 

Bókið skoðun.

Einbýli
FOSSVOGSHÆÐ

Ca. 357 fm. glæsilegt einbýli  
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.

Vatnsendahlíð 135, Skorradal
OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 21.4 FRÁ KL. 14-17

Vatnsendahlíð 135, Skorradal: Ca. 
82 fm. glæsilegt nýtt heilsárshús 
á góðum stað við Skorradalsvatn. 
Frábært útsýni yfir vatnið.  
3 svefnherbergi, 20 ára lóðarleigu- 
samningur. 

Opið hús á sumardaginn fyrsta, 
fimmtudaginn 21.4 frá kl. 14-17. 

Byggangaraðili, Jóhann sýnir  
s. 899-3119. Verið velkomin. 

Haukdælabraut
EINBÝLI Í  REYNISVATNSÁSI VIÐ GRAFARHOLTI

Ca. 210 fm. nýtt og vandað hús á 
frábærum stað í Reynisvatnsási við 
Grafarholt. 

Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi. Flísar á gólfum. 
Innbyggður bílskúr. Hús og lóð eru 
fullfrágengin og staðsetning hússins 
einstök. Bókið skoðun. 

Verð  87 millj.

Möðruvellir 
KJÓS - SUMARHÚS.

Möðruvellir, sveitasetur á stóru  
eignarlandi í Kjósinni. Rúmgott hús, 
sem skiptist í 3 svefnherbergi, svefn-
loft, 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.

Lokastígur 9
4RA HERBERGJA, 101 REYKJAVÍK

Mjög góð 105,2 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð í fallegu 3-býli á 
besta stað í 101 Reykjavík. Frábær 
staðsetning. 

Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Sérinngangur. 

Verð 44,9 millj. 

Bókið skoðun.

Urriðakvísl
EINBÝLI

Urriðakvísl: Glæsilegt 265,8 fm ein-
býli á tveimur hæðum. Góð aðkoma 
og gott innra skipulag. Parket og 
flísar á gólfum. Stórar stofur. Húsið  er 
einstaklega vandað og vel viðhaldið.  
Húsið stendur á mjög góðum stað 
innst í götu. Lóðin er í fallegri rækt og 
hefur verið vel gengið um bæði hús 
og lóð. Bókið skoðun. 

Verð 76,9 millj.

Háteigsvegur
HÆÐ OG RIS TIL LEIGU

Ca 196 fm. falleg sérhæð og ris í  
einstaklega fallegu húsi við 
Háteigsveg. Á hæðinni eru þrjár 
stofur, eldhús, baðherbergi og  
svefnherbergi með útgengi á svalir. 
Á efri hæðinni eru 4 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og rúmgóðar 
geymslur. 

Leiguverð kr. 370 þúsund. 

Hafið samband við Rakel Viðarsdóttur 
í síma 552-1400 varðandi skoðun.

TIL LEIGU

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. apríl kl 17.30-18.00

Grandavegur 45   107 Reykjavík 32.900.000

Björt, falleg og einstaklega rúmgóð 2ja herbergja íbúð í góðu fjölbýlishúsi með 
útsýni út á sjó og yfir á Esjuna. Baðherbergi er nýlega endurnýjað með baðkari og 
sturtuaðstöðu. Þvottaherbergi er innan íbúðar og sér geymsla er í sameign. Ljóst 
viðarparkert er á gólfi. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 73,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudag 19. apríl kl. 17.30-18.00 

Litlikriki 2A   270 Mosfellsbær 40.600.000

Mjög falleg endaíbúð á efstu hæð ásamt bílskúr í góðu 
lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni á þessum eftirsótta stað í 
Mosfellsbæ. Um er að ræða 3ja herb íbúð sem er skráð 107,0 
fm og bílskúr sem er skráður 29,5 fm samtals er eignin því 
136,5fm. Stórar stofur, rúmgóðar svalir, mikil lofthæð, frábært 
útsýni og þvottaherbergi er innan íbúðar. Örstutt út í fallega 
náttúru. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 136,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Kríunes 11   210 Garðabæ 94.500.000

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

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 8     Stærð: 314,8 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. apríl kl.17:30 – 18:00

Austurkór 103   203 Kópavogi 59.900.000

Gott fjölskyldu-parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Í húsinu eru 4 
svefnherbergi og hægt að bæta við einu til viðbótar. Á jarðhæð eru 
2 svefnherb., sjónvarpshol, gestasalerni, þvottaherb. og geymsla. 
Góður steyptur stigi upp á aðra hæð. Á efri hæð er hjónaherb., eitt 
barnaherb., eldhús með borðkrók og aðalrými með borðstofu og 
stofu, útgengt á svalir. Mikið útsýni er úr húsinu. Húsið er fullklárað að 
utan en það á eftir að klára hluta af innviðum hússins. Heimkeyrsla er 
grófjöfnuð. 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 244,5 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 mánudaginn 18. apríl kl. 18:30-19:00

Vallakór 2d   203 Kópavogi 44.900.000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!!  Fateignasalan TORG kynnir: Fallega og rúmgóða 
3ja herbergja íbúð með tveimur stórum svölum. Íbúðin er á 2. hæð, með eigninni 
fylgir stæði í bílgeymslu. Íbúðin er samtals 136,7 fm.  Ekki hefur verið búið í eign-
inni en hún er fullbúin með gólfefnum.  Innréttingar eru frá Brúnás. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 136,7 m2 

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

Breiðvangur 12  220 Hafnarfirði 32.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir: LAUS VIÐ KAUPSAMNING.  Mjög rúmgóð og 
björt 5 – 6 herbergja mikið endurnýjuð endaíbúð. Þetta er mjög góð fjölskylduíbúð 
með möguleika á 4 svefnherbergjum, tveimur stofum og tvennum svölum, stutt er 
í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 5-6     Stærð: 118,2 m2 

Grandahvarf 3   203 Kópavogi 48.900.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Mjög rúmgóð og björt 4 herbergja endaíbúð með 
sérinngangi og verönd.  Eignin er öll hin vandaðasta. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltrúi í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 130,9 m2 

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

Stuðlaberg 112    220 Hafnarfirði 49.900.000

Fallegt og vel viðhaldið 168,2 fm parhús þar af 18,0 fm bílskúr, ca 46 fm efra loft 
er ekki inni í fm fjölda. Hér er einstaklega vel skipulagt fjölskylduhús með 3 
svefnherbergjum en góðir möguleikar eru á að fjölga herbergjum, tvö baðherbergi, 
vandaðar innréttingar og gólfefni, útgangur í gróinn garð út frá stofu og góð hellulögð 
verönd er framan við húsið.Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 168,2 m2 

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

Flétturimi 31  112 Reykjavík 24.900.000

2ja herb. íbúð á jarðhæð með sameiginlegum inngangi tveggja íbúða. Hellulögð 
verönd út frá stofu og afmarkaður sérafnotareitur af lóð. Eignin er með eldhús 
opið við stofu, bjart rými.  Sameiginlegt þvottahús með sértengi. Sérgeymsla í 
sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2  inng. tveggja íbúða   Stærð: 67,3 m2 



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

  HVALEYRARBRAUT 22 - 220 HFJ                          12,4M

Sölusýning þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:30-18:00 
Gott 61,3 fm iðnaðarbil að Hvaleyrarbraut 22 í Hafnarfirði. 
Húsið hefur nýlega verið endurnýjað frá grunni og býður 
upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Góð lofthæð og 
innkeyrsludyr.

MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓTTIR  gsm 690 4966

OPIÐ HÚS

 BIRKILUNDUR - 311 HÚSAFELL                            14,9M

FJÖLSKYLDUHREIÐUR OG ÚTIVISTARPERLA. ÚTLEIGA TIL 
FERÐAMANNA. Rómantískt og fallegt 38,2 fm. vel skipulagt 
sumarhús auk svefnlofts á fallegum stað í Húsafelli. Tvö 
svefnherb.og svefnloft. Verönd. Kjarrivaxið land. Eign sem 
býður upp á ýmsa möguleika, t.d. stækkun á húsi.

  LAMBASTAÐABRAUT 1 -170 RVK                  54,9M

Sérlega rúmgóð og skemmtileg 152,8 fm. efri sér hæð og 
ris ásamt bílskúr á þessum vinsæla stað. Frábær sjávarsýn. 
Svalir. Sér inngangur. Miklir möguleikar.

 SKÓGARVEGUR 12-14 - 108 RVK                                                                        35,3M

Þú tryggir fast verð með því að kaupa strax. Vandaðar íbúðir í nýju fallegu 3ja-4ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, 
öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

  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.

 HLÉGERÐI 15 - 200 KÓP                                       57,9M

Sölusýning fimmtudaginn 21. apríl milli kl 17:00-17:30
Snoturt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið stendur á 726 fm lóð. Eignin er skáð 181,6 
fm. Sólpallur á baklóð og heitur pottur.

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

  ÖLDUGATA 3 - 101 RVK                                     44M

Sölusýning þriðjudaginn 19. apríl milli kl 17:00-17:30
96,3 fm 4ra herbergja rishæð á þriðju hæð.

  UGLUHÓLAR 2 - 111 RVK                                        26,5M

Sölusýning miðvikudaginn 20. apríl milli kl 16:30-17:00
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

 ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                        29,9M

Sölusýning mánudaginn 18. apríl milli kl 17:30-18:00
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).

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR  gsm 820 4242

 VINDÁS 2 - 110 RVK                                             29,8M

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.

  AUSTURKÓR 123 - 203 KÓP                                    46M

Sölusýning mánudaginn 18. apríl kl. 17:00-17:30 
Vel skipulagt 149.5 fm. miðju-raðhús á einni hæð í 
Austurkór, nýjasta hverfi Kópavogs. Húsinu mun verða 
skilað fullbúnu að utan með grófjafnaðri lóð, tilbúið til 
innréttinga. 

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022

OPIÐ HÚS

GUÐMUNDUR VALTÝSSON gsm 865 3022



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.

Snyrtileg 81 fm íbúð á þriðju hæð 

Svefnherbergi með miklu skápaplássi 

Tvær stórar stofur 

Nýlegt eldhús

Grettisgata 31

Verð : 37,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

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

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Björt tveggja herbergja íbúð með sérinngangi 

í vesturbæ Kópavogs 

Íbúðin er 73,3 fm og er í lítið niðurgröfnum 

kjallara með stórum gluggum 

Rúmgott svefnherbergi með góðu skápaplássi

Skjólbraut 2

Verð : 25,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg þriggja herbergja íbúð með sérinngangi

 á jarðhæð Eignin er skráð 86,5 fm 

Nýlega uppgert baðherbergi 

Rúmgóð afgirt hellulögð verönd 

Geymsla innan íbúðar

Skógarás 1

Verð : 31,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

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 

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

Fjarðarás

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 129,3  fm 

4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð 

með 32,0fm bílskúr, samtals : 161,3fm 

Stór afgirt verönd 

Vindakór

Verð : 45,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Tvær íbúðir sem búið er að breyta 

úr einni íbúð á miðhæð og neðrihæð 

Sér aðgengi er í íbúðirnar 

Góð staðsetning í Hlíðunum

Barmahlíð 8

Verð :  64,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

164,5 fm neðri sérhæð 

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á því fjórða 

Bílskúr og suðursvalir 

Stóragerði

Verð :  56,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 217 fm einbýlishús á einni hæð 

Góð alrými með útg á verönd, stórt eldhús 

3-4 svefnherbergi, fullbúinn bílskúr 

Stórt baðherbergi og gestasnyrting 

Eftirsóttur staður í rólegu umhverfi 112 Rvk 

Brúnastaðir 

Verð : 74,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Falleg 80,4 fm 3ja herbergja íbúð 

á 1.hæð í litlu fjölbýli

Suðursvalir, möguleiki á að ganga 

inn um svalir 

Geymsla og þvottahús innan íbúðar

Ásgarður

Verð : 28,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr 

Húsið stendur við opið og gróið svæði 

Frágengin lóð með sólpalli til suðurs 

Eignin er skráð 202,3 fm 

Litlikriki 52

Verð : 64,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

Falleg íbúð að stærð 107,7 fm 

Gengið inn af svölum á 2.hæð 

Lyftuhús / stórar L laga suðursvalir 

Vandaðar innréttingar / Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Tröllakór 18-20

Verð : 35,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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 : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

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



.

Tröllakór 5
Íbúð 406

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.18:00-18:30

Glæsileg 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð

Einstaklega vel skipulögð og rúmgóð eign, alls 140 fm 

Veglegar sérsmíðaðar innréttingar, granít á borðum

Fallegt plankaparket, gólfhiti í öllum gólfum

Sérstaklega bjart og fallegt alrými, herbergi rúmgóð

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu, sólríkar svalir

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

.

Ásvallagata 25

Verð : 41,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Sjarmerandi 4ra herbergja íbúð skráð 

94,4 fm á 2 hæð

Íbúðin er nánast öll upprunaleg að innan

Nýlegar raflagnir, skolp og dren

Tilvalin eign til endurbóta 

Frábær staðsetning 

.

Rekagrandi 5

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.18:00-18:30

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

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

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 36,9 millj.

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

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

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

Útsýni

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Skúlagata 10

TILBOÐ

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

Einstaklega vel staðsett 183,1fm 6 herbergja 

Penthouse íbúð á 2 hæðum ásamt stæði í 

bílageymslu 

Þrennar svalir 

Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari 

.

Lyngás 1C

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.12:00-12:30

3ja herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

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

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sumarhús um 54 fm ásamt gestahúsi 

Nýr pallur í kringum húsið ásamt heitum potti 

Læst hlið Glæsilegt umhverfi Tröllakór 5

Grímkelsstaðir 

Verð : 15,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

60 fm hús við Flúðir 

Stór pallur með skjólgirðingu 

6 fm kofi á lóð

Kjóabraut Flúðir 

Verð : 16,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

42,8 fm hús ásamt svefnlofti í Svínadal 

Frábært útsýni yfir Glammastaðavatn 

Tvö svefnherbergi 

Veiði í vatninu

Kjarrás 

Verð : 14,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á

Fluglendingarsvæði í grennd

Sláttutraktor fylgir með í kaupum

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Einstaklega vel staðsett hús við bakka 

Þingvallavatns

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu)

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Sólstofa með frábæru útsýni

 Villingavatn

Verð : 34,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt 60 fm sumarhús á 8000 fm leigulandi 

Kalt vatn og rafmagn 

Tvö svefnherbergi 

Húsið er staðsett innarlega í hverfinu 

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Staðsteypt einbýli á tveimur hæðum 

Eignin er skráð 266,2 fm þar af bílskúr 35 fm 

Húsið er á byggingarstigi 4 

Rafmagn komið í hús

Kvíslartunga 84

Verð : 37,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

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

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur 

hæðum Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma Laust við kaupsamning

Hvassaleiti 35

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 109 fm 

Góð staðsetning 

Hraunbær

Verð : 31,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsilegt 84 fm heilsárs útsýnishús í Skorradal

Þrjú svefnherb. og stórt baðherbergi m sturtu

Stofa og eldhús í opnu rými, 

miklir útsýnisgluggar - Hiti í gólfum 

45 kjallari undir húsi (ekki full lofthæð)

Vatnsendahlíð 

Verð : 34,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Nýtt í sölu

Bókaðu skoðun:

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

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

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

Tröllakór 5
Íbúð 406

Verð : 46,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.18:00-18:30

Glæsileg 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð

Einstaklega vel skipulögð og rúmgóð eign, alls 140 fm 

Veglegar sérsmíðaðar innréttingar, granít á borðum

Fallegt plankaparket, gólfhiti í öllum gólfum

Sérstaklega bjart og fallegt alrými, herbergi rúmgóð

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu, sólríkar svalir

.

Básbryggja 15

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina

Gott eldhús opið inn í stofu

Mjög rúmgott baðherbergi

.

Ásvallagata 25

Verð : 41,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.17:30-18:00

Sjarmerandi 4ra herbergja íbúð skráð 

94,4 fm á 2 hæð

Íbúðin er nánast öll upprunaleg að innan

Nýlegar raflagnir, skolp og dren

Tilvalin eign til endurbóta 

Frábær staðsetning 

.

Rekagrandi 5

Verð : 26,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.apríl kl.18:00-18:30

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign 

.

Lyngás 1c
Garðabæ

Verð : 53,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.16:30-17:00

Ný og glæsileg 128 fm 

5 herbergja penthouse íbúð

Fullbúin íbúð en hluta gólfefna vantar

Tvennar svalir og mikið útsýni 

Stæði í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni

.

Skógarsel 41-43
ÍBÚÐ 307

Verð : 54,9 millj.

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

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

.

Sólvallagata 84 

Verð : 36,9 millj.

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

Falleg og vel skipulögð íbúð með sjávarútsýni 

við Sólvallagötu 75 fm 

2ja herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Nýlegt hús með lyftu 

Góð staðsetning

Bókaðu skoðun:

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

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

Útsýni

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Jökulgrunn 3

Verð : 41,9 millj.

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

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð 

stórar stofur 

Laust fljótlega 

Frábær staðsetning í Rvk

.

Skúlagata 10

TILBOÐ

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

Einstaklega vel staðsett 183,1fm 6 herbergja 

Penthouse íbúð á 2 hæðum ásamt stæði í 

bílageymslu 

Þrennar svalir 

Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari 

.

Lyngás 1C

Verð : 37,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.apríl kl.12:00-12:30

3ja herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm

.

Brúnaland 26

Verð : 69,0 millj.

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

Fallegt raðhús neðan götu 

Stórar stofur með arni 

Fallegur garður 

Bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20.apríl kl.17:30-18:00

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sumarhús um 54 fm ásamt gestahúsi 

Nýr pallur í kringum húsið ásamt heitum potti 

Læst hlið Glæsilegt umhverfi Tröllakór 5

Grímkelsstaðir 

Verð : 15,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

60 fm hús við Flúðir 

Stór pallur með skjólgirðingu 

6 fm kofi á lóð

Kjóabraut Flúðir 

Verð : 16,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

42,8 fm hús ásamt svefnlofti í Svínadal 

Frábært útsýni yfir Glammastaðavatn 

Tvö svefnherbergi 

Veiði í vatninu

Kjarrás 

Verð : 14,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rúmlega 80 fm hús á góðum stað í Landssveit

5000 fm eignarlóð sem liggur við fallega á

Fluglendingarsvæði í grennd

Sláttutraktor fylgir með í kaupum

Stór og endurbætt viðarverönd m heitum potti

Litli-Klofi

Verð : 21,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Einstaklega vel staðsett hús við bakka 

Þingvallavatns

72 fm að stærð með bátaskýli (geymslu)

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Sólstofa með frábæru útsýni

 Villingavatn

Verð : 34,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt 60 fm sumarhús á 8000 fm leigulandi 

Kalt vatn og rafmagn 

Tvö svefnherbergi 

Húsið er staðsett innarlega í hverfinu 

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

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

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 57,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Staðsteypt einbýli á tveimur hæðum 

Eignin er skráð 266,2 fm þar af bílskúr 35 fm 

Húsið er á byggingarstigi 4 

Rafmagn komið í hús

Kvíslartunga 84

Verð : 37,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080

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

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur 

hæðum Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma Laust við kaupsamning

Hvassaleiti 35

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Sérlega fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
sjávarútsýni. Möguleiki er á aukaíbúð í kjallara með 
sér inngangi. Falleg tæki, innréttingar og gólffjalir 
sem gefa húsinu mikinn sjarma. Óheft útsýni er til 
suðvesturs og skjólgóður pallur á lóðinni. 
Tvö baðherbergi, annað með frístandandi baðkari

Lambastaðabraut 4 

Verð :  85,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Bókaðu skoðun: 

í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

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

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 109 fm 

Góð staðsetning 

Hraunbær

Verð : 31,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Nýtt í sölu

Bókaðu skoðun:

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

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

Glæsilegt 84 fm heilsárs útsýnishús í Skorradal

Þrjú svefnherb. og stórt baðherbergi m sturtu

Stofa og eldhús í opnu rými, 

miklir útsýnisgluggar - Hiti í gólfum 

45 kjallari undir húsi (ekki full lofthæð)

Vatnsendahlíð 

Verð : 34,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Nýtt í sölu

Bókaðu skoðun:

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

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

í Vesturbæ Reykjavíkur !

Grandavegur 42
Á reitnum verða 141 íbúð á tveimur til níu hæðum 
en nú hefst sala á 58 íbúðum í 3ja til 4ra hæða 
byggingum.

Um er að ræða glæsileg fjölbýlishús með lyftu 
og stæðum í bílageymslu. 

Einstök staðsetning í hjarta vesturbæjar 
Reykjavíkur við sjávarsíðuna þar sem stutt 
er í alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjar Reykjavíkur.

• Svalalokanir

• Ísskápur og uppþvottavél

• Baðherbergi, þvottahús og forstofa flísalögð

• Fataskápar í herbergjum og forstofu

• Þakíbúðir með um 150 fm þakgarði

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• Stærð íbúða frá 79 fm til 144 fm

• Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

• Einkasala

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

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

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

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

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

Lágmúla 4  108 Reykjavík   www.miklaborg.is   5697000

Nánari upplýsingar veita:



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

Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

nordurbakki.is

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

• 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

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

Hlíðarás - Hafnarfjörður - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 341,8 fermetra 
einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 63 fermetra bílskúr 
á frábærum útsýnisstað við Hlíðarás 20 í Áslandshverfi í 
Hafnarfirði. Eignin er mjög vel skipulögð, smekklega innréttuð 
með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Einstakt útsýni er úr 
húsinu yfir Hafnarfjörð að Esju og víðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, fjölskyldurými, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og tvöfaldan bílskúr. Á efri 
hæð er herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn af, 
baðherbergi,snyrtingu,  eldhús, stofu og borðstofu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi 
sölumaður gsm 8960058.thorbjorn@hraunhamar.is

Línakur - Garðabær - Glæsilegt raðhús
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt nýlegt enda-
raðhús með innbyggðum bílskúr samtals 300 fermetrar 
vel staðsett í Akrahverfi í Garðabæ. Mögulegt er að nýta 
3ja herb. Íbúð á jarðhæð sér þannig að nýtingarmögu-
leikar hússins eru fjölbreyttir.Eignin er afar smekklega 
innréttuð með glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum 
og gólfefnum þar sem allt er fyrsta flokks. Tvennar svalir 
og fallegur garður með afgirtum sólpalli,hellulögðu 
bílaplani og fleirra. Eign í sérflokk

 
Hjallabraut 41 -  Hafnarfjörður -  4 herbergja
Opið hús þriðjudaginn 19.apríl milli kl. 17.30 - 18.
Nýkomin í einkasölu sérlega skemmtileg 112,6 fm. (auk geymslu) 
íbúð á 3.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli við Hjallabraut 41.Nýlegt 
eldhús og endurnýjað bað. Þrjú svefnherbergi og auk þess lítið 
gluggalaust auka herb. Parket á gólfum. Nýlegt endurnýjað þak á 
húsinu.Verð 31,7 millj.

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

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

 
Strandvegur - Gbæ - 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.

 
Kelduhvammur - Hfj. - 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, sjónvarp-
shol/herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, sameiginlegt 
þvottahús, sér geymslu og bílskúr. Verð 40,9 millj.

 
Holtsvegur 29 - Garðabær - Fjölbýli á Útsýnisstað
Holtsvegur 29 er níu íbúða lyftuhús á frábærum útsýnisstað í 
Urriðaholti í Garðabæ. Í húsinu eru tilbúnar sex þriggja herbergja 
íbúðir um 104 fermetrar og þrjár fjögura til fimm herbergja íbúðir 
um 154 fermetrar. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum.

 
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. Parket og 
flísar á gólfum. Fallega ræktaður garður með garðhúsi og fallegum 
trjágróðri. Verð 58,9 millj.

 
Smárarimi - Reykjavík - Einbýli 
Hraunhamar kynnir nýlegt glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. 
bílskúr samtals 200 fm. Mjög góð staðsetning innst í botnlanga. 
Suður garður. Húsið er steypt og byggt 2005. 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.

Vallarbarð 8  -  Hafnarfjörður - Einbýli
Opið hús mánudaginn 18.apríl milli kl. 17.30 - 18.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallegt vel byggt 
einbýli á tveimur hæðum með sérstæðum tvöföldum bílskúr 
samtals 208,6 fm, við Vallarbarð 8 í Hafnarfirði.Eignin 
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, herbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús og þvottahús. Á efri hæð eru þrjú herbergi, 
fjölskyldurými og baðherbergi.Bílskúr er tvöfaldur 48,8 
fermetrar. Glæsilegur garður með verönd og heitum potti. 
Róleg og góð staðsetning, útsýni. Nánari upplýsingar veitir 
Þorbjörn Helgi sölufulltrúi 896-0058,  í gegnum tölvupóst  
thorbjorn@hraunhamar.is

Lækjargata 5  - Hafnarfjörður - Einbýli
Opið hús þriðjudaginn 19.apríl milli kl. 17.30  -18.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýlishús 
við lækinn í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög fallegt og 
virðulegt einbýli á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals 
um 244,2 fermetrar. Húsið er byggt fyrst  árið 1906 
og stendur á mjög fallegum stað við Lækjargötu 5 við 
lækinn í hjarta Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, 
forstofuherbergi, stofu, borðstofu og eldhús sem er 
alrými, hol, baðherbergi, þvottahús og tvö stór herbergi. 
Á efri hæð eru þrjú góð herbergi, fjölskyldurými, baðher-
bergi og geymsluloft. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi 
sölumaður gsm 8960058.thorbjorn@hraunhamar.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Gunnarsbraut 32 - 105 Reykjavík.
Opið hús mánud. 18. apríl kl. 17:30 - 18:00

Tveggja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi 
á eftirsóttum stað. Íbúðin er 44,5 fm auk þvotta-
húss og hitakompu/geymslu í sameign.
Húsið er byggt 1939 og er steinað. Lóð sam-
eiginleg.
Ásett verð 23,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, 
löggiltur fasteignasali sími 864 8090,  
eða snorri@fasteignasalan.is

Blikahólar 2 – Útsýnisíbúð - Reykjavík
Opið hús miðvikud. 20. apríl kl. 17:30-18:00

Snyrtileg og rúmgóð 3ja herb. 94.fm. íbúð á 6. 
hæð í lyftuhúsi. Stofa með útgengi út á suð-
vestur svalir. Baðh. með þv.vél. 2 svefnh. Park-
et á gólfum nema baðh. Blokkin hefur öll verið 
endurbætt.
Verð 29.9 millj. Áhvílandi: 18,2 millj.
Laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir: Guðbergur Guðbergsson, 
lögg.fastsali. gsm. 893 6001

Opið
hús

Hjaltabakki 6 - 109 Reykjavík
4. herbergja  104,3 fm íbúð á 3. hæð (efstu). 3 
svefnherbergi, stofa og suðursvalir. Sameiginlegt 
þvottahús á jarðhæð
Verð 27,9 millj.
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltrúi, 
sími 783 1494 eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali

Álfheimar 56 - 104 Reykjavík
Falleg 4. herb. 107,4 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjöl-
býli. 3 svefnherbergi, stofa og suðursvalir.
Verð 34,9 millj.
Uppl. Haraldur Guðjónsson, sölufulltrúi, 
sími 783 1494 eða halli@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson 
löggiltur fasteignasali

Eskivellir 5 - 221 Hafnarfjörður
Til sölu falleg 84.9 fm, 3ja herb íbúð á 1. hæð í 
Hafnarfirði. 
Herbergin eru rúmgóð með fataskápum. Eikareld-
húsinnrétting, flísalagt baðherb, rúmgóð stofa, 
þvottahús. Stór pallur. Stór geymsla í sameign.
Eign sem vert er að skoða.
Verð 30 millj.
Uppl. veitir Ágúst Valsson í síma 611 6660 
eða gusti@fasteignasalan.is

Tungubakki - 109 Reykjavík
Fallegt og vel við haldið raðhús á 4 pöllum. Bíl-
skúrinn er innb., bílastæði er með snjóbræðslu-
kerfi og hellulagt. Eldhús er með ljósri viðarinn-
réttingu. Á svefnherbergisgangi er hjónaherb. 
ásamt stóru barnaherb. bæði með nýlegum 
fataskápum. Búið er að klæða garðinn af með 
timburklæðingu. Örstutt í alla helstu þjónustu. 
Verð 48,5 millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson, löggiltur fast-
eignasali og löggiltur leigumiðlari
sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is 

Vilt þú selja þitt fyrirtæki?
Mikil eftirspurn eftir all konar fyrirtækjum, m.a.:
Ferðaþjónustufyrirtæki, veitingastaðir m/vínveitingaleyfi
Heildverslanir, grafísk hönnun, vefverslanir, veitinga-
staðir með vínveitingaleyfi,
Verkstæði, einstaka einkaumboð t.d. sælgæti eða áfengi.

Fyrirtæki óskast 
Við erum með um 60 sérmerktar skráningar aðila sem 
óska eftir fyrirtækjum. 
Linkur á listann: http://fasteignasalan.is/fyrirtaekja-
sala/?type=seljandi

Vekjum sérstaka athygli á: 
Rekstur með rúmlega 12 millj. kr. EBITA
Skiltagerð með eða án eigin húsnæðis, mjög tryggir og 
stórir viðskiptavinir. 
Matvælavinnsla með tilbúna rétti og skyndibita. Áætluð 
velta 110 millj.
Innrömmun og gallerí. Aðallega tækjakostur og lager.
Veltumikill/arðsamur söluturn/grill í eigin húsnæði. Selt 
með eða án húsnæðis.
Er með fjölda aðila sem óska eftir atvinnuhúsn. til leigu.
Upplýsingar gefur Óskar Thorberg MBA 
Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi, 
löggiltur fasteignasali í síma 659 2555,  
eða oskar@fasteignasalan.is

TIL SÖLU - TIL SÖLU

FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI

Af sérstökum ástæðum er til sölu framleiðslu-
fyrirtæki á ýmsum matvörum sem má flokka 
sem „skyndibita“. Velta er nú ca. 4 millj. á 
mánuði, en fer ört vaxandi og ársáætlun er 60 
til 70 millj. Gullið tækifæri fyrir hjón eða sam-
henta aðila. Mjög auðvelt að flytja og setja upp 
nánast hvar sem er á landinu. Kaupandi getur 
tekið strax við fyrirtækinu og þeirri veltu og 
framlegð sem nú er í gangi, og þeim viðskipta-
samböndum sem komið hefur verið á, í stór-
verslunum, hótelum, ferðaþjónustu og víðar.

Miklir möguleikar í vöruþróun.
Óskað er eftir tilboði.
Upplýsingar gefur fyrirtækjaráðgjafinn 
Óskar Thorberg MBA 
Rekstrarhagfræðingur, fyrirtækjaráðgjafi, 
löggiltur fasteignasali í síma 659 2555,  
eða oskar@fasteignasalan.is

Stangarholt 32 - 105 Reykjavík

Lyngmói og Tjarnarmói - 800 Selfoss

Eyrarbraut 9 - 825 Stokkseyri

Opið hús miðvikudaginn 21. apríl á milli kl. 17:30 og 18:00. 
Tvær íbúðir. Tilvalið í útleigu.

Góð eign í húsi sem hefur 
verið töluvert endurnýjað 
á þessum eftirsótta stað. 
Búið er að skipta eigninni í 
tvær íbúðir, ein 3ja herbergja 
á fyrstu hæð og önnur 2ja 
herbergja í kjallara. Bílskúrs-
réttur fylgir eigninni. Auðvelt 
er að færa eignina til fyrra 
horfs og búa til eina fimm 
herbergja íbúð. 
Verði 47,3 millj.

Upplýsingar veitir Jósep Grímsson, löggiltur fasteignasali sími 863 1126
eða josep@fasteignasalan.is

Stór og virkilega snyrtileg 
fokheld parhús á einni hæð, 
4 staðsett við Lyngmóa og 
2 við Tjarnarmóa, teiknuð af 
Gunnari G. arkitekt. Húsin 
eru steypt og útveggir steind-
ir ljósri og dökkri steiningu og 
aluzink bárujárn er á þaki. 
Húsin eru 221,1 fm að stærð 
og bílskúr er sambyggður 34 
fm þar af. Lóðir eru frágengn-
ar og snyrtilegar,  bílastæði 
eru hellulögð og meðfram 

húsunum allan hringinn er hellulögð stétt.  Inntaksgjöld rafmagns og hita eru greidd. 
Sjón er sögu ríkari. Verð 29,8 millj. Hægt er að skoða sýningarhús sem er fullbúið. 
Uppl. veita: Hafsteinn Þorvaldsson 891 8891, hafsteinn@fasteignasalan.is,  
Snorri Sigurðarson 897 7027, ssig@fasteignasalan.is  
og Guðbergur Guðbergsson, löggiltur fasteignasali

Húsið er 171,4 fm byggt 
árið 1910 úr timbri og klætt 
með bárujárni, bílskúrinn er 
byggður 2004 og er 59,6 fm 
samtals um 231 fm. Muln-
ingur er í innkeyrslu og lóðin 
frágengin með sólpalli og 
heitum potti. Húsið telur þrjár 
hæðir. Á jarðhæð er forstofa, 
hol, eldhús, borðstofa, stofa, 
svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Á annarri hæð 
eru tvö svefnherbergi, sjón-

varpshol og rúmgóð setustofa. Í kjallara er stórt opið rými auk geymslu.  Þetta er sér-
lega áhugaverð eign með fallegu útsýni til sjávar. Verð 34,4 millj. 
Upplýsingar veita Snorri Sigurðarson sími 897-7027, ssig@fasteignasalan.is 
eða Hafsteinn Þorvaldsson sími 891-8891, hafsteinn@fasteignasalan.is 
og Guðbergur Guðbergsson, löggiltur fasteignasali.

Hamrakór 4 - 203 Kópavogur.
Opið hús mánud. 18. apríl kl. 19:00 - 19:30

Einbýlishús byggt 2006, 228,5 fm með tvöföldum 
bílskúr. Lóð ófrágengin.
Gott skipulag. Fjögur svefnherb, fataherb, tvö 
baðherb, þvottahús, geymsla, eldhús, stofa, 
tvennar svalir. Vantar upp á lokafrágang.
Ásett verð 59,9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
löggiltur fasteignasali sími 864 8090 
eða snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Páll GuðjónssonHafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Ómar Guðmundsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Svavar Þorsteinsson Elín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar Traustasson

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Haraldur Guðjónsson Halla Sigurgeirsdóttir

Efstihjalli 9 – Kópavogur
Opið hús þriðjudaginn 19. apríl kl. 17:30-18:00
Falleg 3ja herb. 86,2 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 
1. hæð í 2ja hæða fjölbýli. Eldhús með endurnýj-
aðri innrétt., borðkrókur. Stofa með parketi á gólfi 
og útgengi út á suður svalir. Baðherb. endurnýj-
að. Sturtuklefi. Innrétting f. þvottavél og þurrkara 
inná baðh. 2 svefnh. Geymsla í sameign.
Verð 31,9 millj.
Upplýsingar veitir: Guðbergur Guðbergsson, 
lögg.fastsali. gsm. 893-6001

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla Péturs-
son

899-9083

Lögg. fasteignasalar á Valhöll:  Ingólfur, Heiðar, Erlendur og Sturla.

Herdís
694-6166

85,FM  3JA TIL 4RA HRB. NEÐRI SÉRHÆÐ

Í einkasölu falleg 85,6 fm 
neðri hæð í tvíbýlishúsi 
á mjög rólegum stað í 
Foldahverfi Grafarvogs. 
Íbúðin er með sérinngangi, 
tveimur herbergjum, stofu, 
eldhúsi, geymslu sem hægt 
er að nota sem herbergi, 
þvottarhúsi með sturtu, 
baðherbergi, suðurverönd 
o.fl. Samkvæmt skráningu 

Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 85,6 fm.  Þetta er flott tvíbýlishús í 
Foldahverfi Grafarvogs, neðri hæðin er steypt og efri hæð er timbur með múrsteinum.  
Allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

283,4 FM Á JARÐHÆÐ VIÐ SMIÐJUVEG Í KÓPAVOGI

Hef tekið í sölumeðferð 
283,4 fm verslunarhúsnæði 
við Smiðjuveg í Kópavogi. 
Húsnæðið skiptist í 
aðalrými, endurnýjað 
baðherbergi, eldhús og fimm 
herbergi bakatil í eigninni. 
Granít á gólfum. Fallegt 
afgreiðsluborð í miðrými 
húsins. Eldhús er nýlega 
standsett, nýleg innrétting, 

flísar á gólfi, góð kaffistofa.   Baðherbergi er glæsilegt flísalagt í hólf og gólf, salerni, 
vaskur og sturta. Bakatil eru 5 herbergi, sem væri hægt að nota á margvíslegan hátt.  
Eignin er í leigu.  Verð 53 milj.  Allar uppl. um eignina veitir Heiðar Friðjónsson lögg. 
fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

VIÐ MINNIBORG - FALLEGT SUMARHÚS Á ÚTSÝNISSTAÐ.
Nýkomið fallegt 81,5 fm 
sumarhús á einni hæð 
með stórri verönd á þrjá 
vegu. 3 góð svefnherbergi, 
rafmagn, 300 ltr hitakútur, 
falleg kamína í stofu. Gott 
skipulag og góður staður. 
Mikil trjárækt á 0,5 ha 
eignarlóð.  Fallegt útsýni á 
fjallahringin m.a. Eyjafjal-
lajökul, Ingólfsfjall, Búrfell, 
Laugarvatnsfjöllin í norðri og 
fl. Verð 17,8 m. 

Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali og leigumiðlari S:896-5222   
ingolfur@valholl.is

REYKÁS - 93 FM FALLEG ÍBÚÐ

Nýkomin í sölu mjög falleg 
og vel skipulögð þriggja her-
bergja 92.7 fm íbúð á 2 hæð 
í góðu 8 íbúða fjölbýlishúsi. 
Tvennar svalir. Glæsilegt 
nýstandsett og flísalagt 
baðherbergi með sturtu 
og baðkari. Sérþvottahús í 
íbúð. Parket. Tvennar svalir. 
Fallegt útsýni. Barnvænt og 
gróið fjölskylduvænt hverfi. 
Verð 31,5 millj. Uppl. 
veitir Bárður H Tryggvason í 
896-5221.

NEÐSTALEITI 4 - LYFTUHÚS - ÚTSÝNI - STÆÐI Í BÍLAG.
Valhöll fasteignasala og 
Herdís Valb. Hölludóttir 
kynna í einkasölu rúmgóða og 
bjarta 4ra herbergja endaíbúð 
við Neðstaleiti í Reykjavík. 
Eignin er á 2. hæð í lyftuhúsi 
og glugga á þremur hliðum. 
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands 
skiptist eignin í 106.1. fm. 
íbúð og 27. fm. bílastæði í 
bílageymslu. Verð. 44.9 milj.  
Helstu upplýsingar um eignina 
veita:  Herdís Valb. Hölludóttir, 

aðstoðarmaður og nemi til löggildingar fasteignasala, s: 694-6166 eða herdis@valholl.
is    Heiðar Friðjónsson, löggiltur fasteignasali. s: 693-3356 eða heidar@valholl.is 

Laugarnesvegur 74 - Hæð í hverfi 105

Valhöll fasteignasala 
s:588-4477 kynnir 4ra herb. 
119.6 m2 íbúð á annarri  
hæð, þ.a. 25,1 fm bílskúrs 
í 105 Reykjavík. ÍBÚÐIN  
ER LAUS STRAX !!!Stór 
og góð flísalögð forstofa. 
Tvær rúmgóðar stofur. Tvö 
svefnherbergi.  Baðherbergi 
með baðkari. Sérgeymsla 
og sameiginlegt þvottahús 
í kjallara. Góður bílskúr.
Nánari upplýsingar og 

sýningu eignarinnar annast: Herdís Valb. Hölludóttir aðstoðarmaður fasteignasala og 
nemi til löggildingar fasteignasala, s: 694-6166 eða herdis@valholl.is. Heiðar Friðjóns-
son,  löggiltur fasteignasali, s: 693-3356 eða heidar@valholl.is

LAUGAVEGUR 51 - 101 RVK.  FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI. 

Nýkomið í einkasölu 
glæsilegt nýlega standsett 
2.hæðin að Laugavegi 
51. Hæðin skiptist í tvær 
einingar (161 og 149 fm) 
alls 310 fm, sem báðar eru 
í útleigu. Ýmsir möguleikar 
s.s. hótelíbúðir, skrifstofur, 
samtenging við verslunar-
hæð hússins, en möguleiki 
er á kaupum á verslunar-
hæðinni + kjallari um 500 
fm fyrir rétt verð.  2.hæðinni 

fylgja 2 einkastæði á plani bakatil, en ekið er frá Laugavegi um port.  Frábært tækifæri 
á besta stað í 101 Rvk. Hús byggt 1978.  Allar uppl. veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur 
Fasteignasali og leigumiðlari S:896-5222  ingolfur@valholl.is

ENGIHJALLI 17 - LAUS STRAX.

Sýnum þriðjudaginn 19 apríl 
milli kl. 17,00-17,30 mjög 
góða 4ra herbergja íbúð á 
2 hæð í mjög góðu nýlega 
viðgerðu og máluðu lyftuhú-
si. 3 svefnherbergi. Tvennar 
svalir. Parket. Heilleg og góð 
eign. Laus strax. 

Verð kr. 27.8 millj. 

Bárður verður á staðnum 
s-896-5221.

4RA HERB. 160 FM MEÐ BÍLSKÚR VIÐ ÁSAKÓR

Í einkasölu góða 4ra herb. 
159,1 fm íbúð á 4-hæð í 
lyftuhúsi ásamt bílskúr við 
Ásakór í Kópavogi.  Þrjú 
rúmgóð herb.  Rúmgóðar 
stofur og opið eldhús, 
uppþvottarvél og ískápur 
fylgja.  Rúmgóður bílskúr.  
Verð 43,9 milj. Áhv.22 
milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

GLÆSILEG 4RA HERB. MEÐ BÍLSKÚR Í KLÆDDU HÚSI

Í einkasölu glæsilega 155,7 
fm efri hæð í fjórbýli með 
fallegu útsýni yfir Elliða-
vatn.  Íbúðin skiptist í þrjú 
herbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofur.  
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stórar suður svalir. 
Bílskúr í bílskúralengju.  
Verð 43,5 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á 
heida@valholl.is.

FALLEGT 270 FM RAÐHÚS, MEÐ INNB. BÍLSKÚR.
Nýkomið í einkasölu gott 
um 270 fm raðhús með 
innbyggðum bílskúr og 
rými í kjallara sem gefur 
möguleika á aukaíbúð.  
4-5 svefnherbergi í íbúð, 
tvennar svalir (tröppur niðurí 
bakgarð), útsýni, gestasnyrt-
ing og baðherbergi, góðar 
stofur. Örstutt í skóla, 
verslanir, sund, Elliðárdalinn 
og fl. Verð 55,9 millj.   

Uppl. veitir Heiðar Friðjóns-
son lg.fs. sýnir S:693-3356,  
heidar@valholl.is 

BÁRUGRANDI - 86 FM ÍBÚÐ

Í einkasölu 86 fm glæsileg 
tveggja herb. íbúð á 2 hæð í 
fallegu fjölbýlishúsi á besta 
stað í vesturbænum. Húsið 
allt nýlega viðgert og málað. 
Stórar suðursvalir. Glæsilegt 
eldhús. Parket á gólfum. 
Stór stofa mót suðri. Góð 
sameign.  Verð 33,5 millj. 
Upplýsingar um eignina 
veitir Bárður H Tryggvason í 
896-5221.

LITLIKRIKI 66 - MOS. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS - 
Nýkomið í einkasölu nýlegt 
glæsilegt endaraðhús í 
suður á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr alls 207 
fm.  Glæsilegar vandaðar 
innréttingar. Glæsilegt 
eldhús og baðherbergi, 
gestasnyrting,  hjónasvíta 
með fataherbergi (eða sv.
herb.) 2 góð svefnherbergi 
að auki. Bílskúr með góðu 
geymslulofti.  Viðhaldslétt 

lóð með stórri timburverönd sem nær að skógivaxinni hlíðinni við Lágafell.  EIGN Í 
SÉRFLOKKI. Stutt í alla skóla, verslun og þjónustu.  Verð 64,8 millj.   
 OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 19.APRÍL 2016.  KL. 17 - 17,30   
Ingólfur Gissurarson lögg.Fasteignasali sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is     

OPIÐ HÚS

MELAHVARF 11 - GLÆSILEGT EINBÝLI Á FLOTTUM 

OPIÐ HÚS ÞRI.19. APRÍL 
KL. 17.00 - 17: 30.  
Valhöll fasteignasala s: 
588-4477 kynnir í einkasölu 
glæsilega náttúruperlu 
við Melahvarf í Kópavogi. 
Eignin er skráð 253,5 m² skv. 
Þjóðskrá Íslands og skiptist 
í 182,8 m² einbýli, (þar af 
bílskúr 33,9 m²) og hesthús 
70,7 m². Nánari upplýsingar 

og sýningu eignarinnar annast: Herdís Valb. Hölludóttir aðstoðarmaður fasteignasala 
og nemi til löggildingar fasteignasala, s: 694-6166 eða herdis@valholl.is. Heiðar Frið-
jónsson,  löggiltur fasteignasali, s: 693-3356 eða heidar@valholl.is. Verð 84.9 milj.

HOLTSVEGUR 33, GARÐABÆ - GLÆSILEG NÝ ÍBÚÐ

18 apríl, milli kl. 17,30-
18.00. 

TIL AFHENDINGAR STRAX. 
Glæsileg ný 102 fm, tveggja 
herbergja íbúð á 3 hæð í 
nýju glæsilegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í vönduðu 
bílskýli.  Stórar suðursvalir 
og glæsilegt útsýni. Rúmgóð 
sérgeymsla. Sérþvottahús. 
Eign í sérflokki. Aðeins 9 
íbúðir í húsinu. Kristján 
verður verður á staðnum. 

Verð 39.5 millj.  

3JA HERB. 80 FM MEÐ SÉRINNGANGI OG SÓLPALLI 

OPIÐ HÚS AÐ LAUFRIMA 
5,ÍBÚÐ 0103, MÁNUDAG-
INN 18. APRÍL FRÁ KL. 
17.30 TIL KL 18.00

Þar er til sýnis 3ja herb. 80 
fm íbúð með sérinngangi 
og lokuðum sérgarði við 
Lau<frima í Grafarvogi.  
Íbúðin sem er laus 15. júní 
skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu með útgengi út á 

afgirtan sérafnotapall.  Tvö rúmgóð herbergi og baðherbergi með flísum og baðkari, 
lagt fyrir þvottarvékl og þurrkara. Sér geymsla og sameiginleg hjóla og vagnageymsla. 
Verð 29,8 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

STEKKJARSEL 2 - FALLEGT EINBÝLI

OPIÐ HÚS  MIÐ. 20 
APRÍL, KL. 17.00 - 17:30 
Valhöll fasteignasala s: 
588- 4477 kynnir: Glæsilega 
staðsett einbýlishús á 
tveimur hæðum á góðum 
stað í Seljahverfi. Rými 
eignar er skráð skv. Þjóðskrá 
Íslands: 93.3 fm. íbúðar-
herbergi + 28.8 fm. bílskúr 
+ 122.1 fm. íbúð =  244.2 
fm. Verð: 64.4 milj. Nánari 

upplýsingar og sýningu eignarinnar annast:  Herdís Valb. Hölludóttir aðstoðarmaður 
fasteignasala og nemi til löggildingar fasteignasala, s: 694-6166 eða herdis@valholl.
is. Heiðar Friðjónsson,  löggiltur fasteignasali, s: 693-3356 eða heidar@valholl.is

BLÁSALIR 7 - BÍLSKÚR - LAUS.
Opið hús þriðjudaginn 19 
apríl, milli kl. 18,00-18,30.

Sýnum 124 fm efri hæð 
ásamt 33,2 fm bílskúr. 
Samtals  156,9 fm. Íbúðin 
er laus strax. Allt sér. 3 
svefnherbergi. Mjög gott 
skipulag. Sérþvottahús. 
Frábær staðsetning innst 
í botnlanga og frábært 
útsýni.  Verð 46,9 millj. 
Kristján verður á staðnum 
s-611-4870.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Gvendargeisli 22 - 112 Reykjavík
Sérinngangur og stæði í bílskýli.
126,8 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, Sér-
inngangur. Íbúðin er opin, björt og snyrtileg. 
Falleg lýsing í lofti. Stæði í bílageymslu fylgir 
eigninni. Sameign til fyrirmyndar og mjög 
barnvænt hverfi. Stutt er í leikskóla og grunn-
skóla sem og útivistarsvæði. Mjög fín eign. 
LÆKKAÐ VERÐ 39,6 millj.

Hjaltabakki 28 - 109 Reykjavík
Rúmgóð 2ja herb. íbúð. Um er að ræða 80 fm. 
2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi. 
Rúmgott herb. og stofa, endurnýjuð innrétting 
í eldhúsi. Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf, 
sturtuklefi, innrétting og tenging fyrir þv.vél og 
þurkara á baði, handklæðaofn.
Suðursvalir.
Ásett verð 24,9 millj.

Birkimörk 19 - 810 Hveragerði  
Endaraðhús á einni hæð.
108,0 fm. endaraðhús á einni hæð á góðum 
stað í Hveragerði með tveimur svefnherbergj-
um, rúmgóðri stofu með útgengi út á afgirta 
timburverönd við húsið. 
Eigin getur verið laus til afnota fljótt. 
Ásett verð 26,5 millj.

Reynigrund 28 - Akranes  
388,4 fm einbýli með aukaíbúð í kjallara á ein-
stökum útsýnisstað með fallegu sjávarútsýni 
af svölum, sérinngangur í báðar íbúðir. Eignin 
er stór og bíður upp á ýmsa möguleika, bíl-
skúr, heitur pottur, fallegar innréttingar og 
eignin töluvert endurnýjuð. Vel staðsett eign 
sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu, 
íþróttasvæði og skóla. Ásett verð 53,5 millj.

Opið hús þriðjudaginn 19. apríl  
á milli kl. 18:00 - 18:30

Þórir Hallgrímsson
Hdl og lögg. fasteignasali
Sími: 820 6786
thorir@skeifan.is 

Svavar Geir Svavarsson
Lögg. fasteignasali 
Sími: 821 5401
svavar@skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Lögg. fasteignasali 
Sími: 821-5400 
sigurdur@skeifan.is 

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is

Sími 568 5556 Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 
108 Reykjavík / Sími: 568-5556  / skeifan@skeifan.is

Föst söluþóknun
1% + vsk

Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Elka 
Guðmundsdóttir
viðskiptafræðingur /
 í námi til lögg.
fasteignasala 
s. 863-8813

Steinar S.  
Jónsson
Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Efstilundur 11, Garðabæ.

 
Mjög vel við haldið, snyrtilegt og gott einnar hæðar 
endaraðhús á góðum stað í Garðabæ með góðu 
útsýni til suðurs. Húsið er samtals 178,2 fm. með 32 
fm. bílskúr. Verð 57 millj. Sölumaður: Sigurður lögg. 
fast. s: 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Fjarðargata 17, Hafnarfjörður

 
Einstaklega björt og vel skipulög útsýnisíbúð sam-
tals 127,7 fm, stórar glerlokaðar svalir. Íbúðin er 
3-4ra herbergja á 3. hæð, óskert útsýni yfir höfnina 
o.fl. Húsið er lyftuhús við hliðina á verslun og 
þjónustu. Sölumaður: Sigurður lögg. fast. s: 898-
3708, sigurdur@gardatorg.is

Nýhöfn 3, Garðabæ

 
Stórglæsileg 3-4ja herb. íbúð á frábærum stað. 
Íbúðin er í lyftuhúsi á 1-2 hæð, sam. 160 fm. auk 17 
fm glerlokaðar svalir (setustofa) sér bílskúr og þak-
garður c.a. 43 fm. Laus fljótlega. Sjón er sögu ríkari.  
Verð 61.8 millj. Sölumaður:  Elka Guðmundsdóttir s: 
863-8813 / elka@gardatorg.is (tengdur aðili eignar)

Langholtsvegur 122-124, Reykjavík

 
Falleg og björt talsvert mikið endurnýjuð 54,7 fm 
2ja herbergja íbúð á efstu hæð í þriggja hæða húsi. 
Verð 24,9 millj Sölumaður:  Þóroddur lögg.fast. í 
síma 868-4508 / thoroddur@gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

   

Frakkastígur 14  – 101 Reykjavík Reykás  – 110 Reykjavík Sóltún  – 105 Reykjavík Lækjasmári – 201 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11.04.2016  
MILLI KL. 17:30 - 18:00. ALLIR VELKOMNIR. 

Mjög góð hæð í hjarta Reykjavík með bílskúr og sér bíla- 
stæði, samtals 103,6 fm.  Frábært tækifæri í miðbænum. 
Lofthæð mikil, gólfefnin sjarmernadi, upprunalegar 
gólffjalir. Aðgengi að bílskúrnum og einkastæði er Grettis-
götumegin. V – 39,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 12.04.2016  
MILLI KL. 17:30 - 18:00. ALLIR VELKOMNIR.

Mjög góð 3ja herbergja 92,7 fm íbúð með geymslu. Íbúðin  
er á annarri hæð með tveimur svölum. Flísalagt hol með 
góðum skáp. Tvö svefnherbergi, annað með góðum skápum 
og útgengt út á svalir. Herbergin eru parketlögð. Baðherb. 
nýstandsett með sturtu og baðkari, góð innrétting. Eldhúsið 
er með góðri innréttingu og góðum borðkrók. V- 31,9 millj.

Mjög góð 4 herbergja íbúð með fallegum innréttingum í 
nýlegu húsi miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði 
í bílgeymslu og svalirnar eru yfirbyggðar. Góð geymsla er 
inn í íbúðinni.  Þvottahúsið er flísalagt.Með eigninni fylgir 
góð geymsla í sameign.  Sameignin er öll mjög snyrtileg og 
húsið hefur fengið fyrsta flokks umhirðu í gegnum tíðina.  
V- 49,9 millj.

Mjög góð 4 herbergja.  Íbúðin er á þriðju hæð skráð 100 fm  
með stæði í bílgeymslu. Komið er inn í parketlagt hol með 
góðum skáp. Íbúðin hefur að geyma 3 svefnherbergi, öll 
með parketi og góðum skápum. Baðherbergði er flísalagt í 
hólf og gólf með sturtuklefa. Eldhúsið er rúmgott með góðri 
viðarinnréttingu, parket á gólfi.  Þvottahúsið er flísalagt og 
með hillum. Stofa og sjónvarpshol tengjast með útgengi út 
á stórar suðursvalir. V – 39,9 millj.
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Stórikriki 22 - 270 Mos. 

 
335,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð og stórum tvöföldum bílskúr. Eignin 
er skráð 335,3 m2, þar af einbýli 286,1 m2 
og bílskúr 49,2 m2, auk þess ur u.þ.b. 50 m2 
óskráð rými á neðri hæð. V. 66,0 m.

Skemmuvegur 4 - 200 Kóp. 

 
280m2 atvinnuhúsnæði á einni hæð við 
Skemmuveg 30 í Kópavogi. Eignin er laus til 
afhendingar. Í dag er eigninni skipt upp í tvö 
bil. Tvær stórar innkeyrsluhurðir.  V. 47,0 m.

Blómvellir 5 - 221 Haf.

 
204,2 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
bílskúr við Blómvelli 5. Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, geymslu, forstofu, eldhús með 
borðkrók, stofu og bílskúr. Timurverönd í 
suðvestur og þrennar svalir.  V. 49,9 m.

Furuvellir 35 - 221 Haf.  

 
199,2 M2 einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr innst í botlanga. Eignin skiptist í 
fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, forstofu, eldhús með borðkrók, 
sjónvarpshol, stofu og bílskúr. Stór afgirt 
timburverönd í suðvestur.  V. 57,5 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsilegt 245,0 m2 einbýlishús á tveimur hæðum 
með auka 71 m2 íbúð á jarðhæð. Fallegur garður 
með nýlegum sólpalli og heitum potti.  Efri hæðin 
er 151,1 m2 og skiptist í þrjú herbergi, baðherber-
gi, samliggjandi stofur, eldhús, forstofu, sjónvarp-
shol og bílskúr/þvottahús. Stigi er úr stofu upp í 
rúmgott  óskráð rými sem er í risinu. Bílskúrinn/
þvottahús er 22,5 m2. V. 69,9 m.

Opið hús þri. 19. apríl frá kl. 17:30 til 18:00 
261,4 m2 raðhús á þremur hæðum með bílskúr 
og aukaíbúð í kjallara. Timburverönd og svalir í 
suðvestur. Gott skipulag.  Eignin skiptist í fjögur 
svefnherbergi, Baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús, forstofu, eldhús, hol, samliggjandi 
stofur og bílskúr. Íbúð í kjallara: Eldhús, stofa, 
baðherbergi, herbergi og gluggalaus rými.  
V. 53,9 m.

Bjargartangi 6 - 270 Mosfellsbæ  

Stóriteigur 22 - 270 Mosfellsbær  

Falleg og mikið endurnýjuð 108,9 fm 4ra herbergja 
íbúð með tvennum svölum á 5.hæð og bílastæði 
í bílageymslu í  lyftuhúsi við Klapparstíg 1 á 
frábærum stað í miðborginni. Íbúðin hefur verið 
mikið endurnýjuð á síðastliðnum árum m.a. 
baðherbergi, eldhúsinnrétting og tæki, fataskápar 
o.fl. Fallegt gegnheilt olíuborið eikarparket. Svalir 
í suður og vestur. V. 54,9 m.

207,6 m2 parhús á tveimur hæðum við Úlfarsbraut 
34 í Reykjavík. Eignin skiptist í hjónaherbergi með 
fataherbergi, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, þvottahús/geymslu, forstofu, 
sjónvarpsherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og 
bílskúr.  V. 59,5 m.

Klapparstígur  1 - 101 Reykjavík 

Úlfarsbraut 34 - 113 Reykjavík  

Opið hús þriðjudaginn 19. apríl  
frá kl. 17:30 til 18:00
Rúmgóð 120,7 m2. 3-4ra herbergja íbúð á 4. 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í anddyri, hol, samliggjandi stofur, 
tvö svefnherbergi. eldhús. baðherbergi og 
þvottahús. 2 geymslur í sameign og stæði í 
bílastæðahúsi. Eignin er skráð 146,1 m2, þar af 
íbúð 120,7 m2 og bílastæði í bílageymslu 25,4 
m2 (skráð sem bílskúr).  V. 43,7 m.

Miðleiti 4 - 103 Reykjavík  

160,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum. 

Eignin skiptist í fimm herbergi, tvö baðher-
bergi, forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofu og 
geymslu. Búið er að breyta bílskúr í geymslu 
og íbúðarrými með timburgólfi. 

Bílastæði malbikað og garður afgirtur. 

V. 47,9 m.

Víðiteigur 18 - 270 Mosfellsbær  

382 m2 einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
auka íbúð og innbyggðum tvöföldum 85,3 
bílskúr. 

Búið er að hreinsa nánast öll gólfefni af 
húsinu.  

V. 84,9 m.

91,7 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð ásamt 
bílastæði í bílakjallara. 

Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, forstofu, 
hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. 

Sérgeymsla er í kjallara.  

V. 32,5 m.

219,5 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
bílskúr. 

Eignin er skráð 219,5 m2, þar af íbúð á hæð 
137,8 m2, íbúðarherbergi í kjallara 43,1 m2 og 
bílskúr 38,6 m2. Auk þess er ca 25 m2 rými og 
ca. 21 m2 sólskáli eru ekki skráð í fermetrum 
eignarinnar. Stórar timburverandir og gróinn 
garður. 

V. 65,0 m.

Þrastanes 11 - 210 Garðabær  

Þórðarsveigur 21 - 113 Reykjavík  

Bláskógar 11 - 109 Reykjavík  
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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
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Hörðukór 5 Kóp. Bjalla 111
Opið hús þriðjud. 19, apríl  
frá kl. 17:30 – 18:00 

Í einkasölu glæsileg 126,4 fm. 4 herb. 
íbúð á 10 hæð. ( efsta hæð)  með stæði 
í bílageymslu. Stórbrotið útsýni.  
V. 42,9 millj.  
Uppl. veita Jón Óli í S: 7776661 og  
Ísak í S: 822 5588

 
Blásalir 22  
Opið hús mánud. 18 apríl  
frá kl 17 til 17:30 

Glæsileg útsýnisíbúð í vönduðu fjöl-
býlishúsi á góðum stað í Salarhverfinu 
Kópavogi. Tvö góð svefnherbergi – 
Rúmgóð stofa – Yfirbyggðar svalir.  
V. 37,5 millj.  
Uppl. veitir Sigurður í  s: 616-8880

 
Smárabarð - Hafnafirði

Í einkasölu rúmgóð 78 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér inngang og 
sér verönd. Getur losnað fljótlega.  
V. 25,9m  
Uppl. veita Jón Óli í S: 7776661 og  
Ísak í S: 822 5588

 
Rekagrandi - Vesturbær

 Í einkasölu 119,1 m2 góð 4-5 herbergja 
íbúð á tveimur hæðum á þessum 
vinsæla stað með stæði í lokaðri 
bílageymslu.  
V 42,9m  
Uppl. veita Jón Óli í S: 7776661 og  
Ísak í S: 822 5588

 
Smyrlahraun - Hafnarfirði

Í einkasölu glæsilega 5 herbergja ný 
standsett 160,4 fm. íbúð á tveimur 
hæðum ásamt 28,2 fm bílskúr.   
V. 47,9 millj.   
Uppl. veitir Jón Óli í S: 7776661

 
Hlíðasmári - Kópavogi

í einkasölu 194,8 m², skrifstofu/verslu-
narrými fyrir fjárfesta. Góður fimm ára 
leigusamningur fylgir.  
Uppl. veitir Ísak S: 822 5588  

 
Tungusel

4ra herbergja vel skipulögð eign með 
útsýni - Þrjú rúmgóð svefnherber-
gi - Stór stofa - Eldhús með fallegri 
innréttingu og miklu skápaplássi.  
V. 29,9 millj. 

Uppl. veitir Sigurður í s: 616-8880

 
Hraunbær – Verslunar  
eða þjónustuhúsnæði  
með mikla möguleika 
Góð fjárfesting - húsnæðið er í leigu 
fyrir 173.000/mán, tveir inngangar eru 
til staðar. Í húsnæðinu eru 5 herbergi, 
tvö salerni, kaffistofa, þvottahús og 
góð móttaka. Seljandi skoðar skipti á 
eign í Torrevieja á Spáni. V. 21,6 millj. 
Uppl. veitir Sigurður í s: 616-8880

 
Kópubraut Njarðvík 
Stórglæsilegt einbýlishús á þessum 
fallega stað - húsið getur verið 
laust fljótlega - góð áhvílandi lán frá 
Íbúðarlánasjóði með 4,15% vöxtum 
- Húsið er viðhaldsfrítt og byggt af 
Sparrahúsum - 80 fm lokuð verönd 
heitur pottur og garðhús - Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi með skápum. 
 V. 37,9 millj.  
Uppl,. veitir Sigurður í s: 616-8880

 
Vættaborgir 2ja íbúðar hús.
Mjög gott sérlega vel staðsett ca. 220 
fm. parhús á tveimur hæðum með 
aukaíbúð á jarðhæð. Húsið er mikið 
endurnýjað, mjög gott útsýni.  
V. 64,9 millj.  
Möguleiki að taka minni eign upp í 
kaupverð.

Uppl. veitir Ellert í s: 893-4477.

 
Njarðarbraut.
Sérlega vel staðsett atvinnuhúsnæði 
við Njarðarbraut sem er í alfara 
leið við Reykjanesbraut, mjög gott 
auglýslingargildi. Eignin er stáð 155,2 
fm + milliloft, góðar innkeyrsludyr.  
V. 26 millj. 

Uppl. veitir Ellert í s: 893-4477

 
Erum með nokkar  
byggingarlóðir sem  
eru tilbúnar strax  
fyrir verktaka

• Dimmuhvarf Kópavogi parhúsarlóð

• Stillholt  9 hæða blokk Akranesi 
gott verð.

• Austurkór Kópavogi einbýli á 
frábærum útsýnisstað.

• Úlfarsbraut Reykjavík einbýli á 
frábærum útsýnisstað.

    Allar nánari upplýsingar veita  
Ellert s: 893-4477 og  
Sigurður s: 616-8880
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Kársnesbraut  96, Kópavogi   - Einbýli 

OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.16:00 og 17:00
Fallegt 188,7 fm einbýlishús á einni hæð á mjög 
góðum útsýnisstað á Kársnesinu.  Bjartar og 
rúmgóðar stofur, en eignin býður upp á mikla mögu-
leika.  Ásett verð 63,9 millj. Allar nánari uppl. veitir 
Jóhann Friðgeir s: 896-3038 eða johann@hofdi.is 

Strandgata, Hafnarfirði -   4ra herb.

Falleg og björt 113 fm, 4ra herb. íbúð í á 1. hæð í 
þessu reisulega húsi. Parket á gólfum og nýlegt 
baðherbergi. ATH! Sérinngangur.   Ekki láta þessa 
eign fram hjá ykkur fara. Ásett verð 32,9 millj. Allar 
nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir  s: 896-3038 eða  
johann@hofdi.is 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Hvassaleiti - 4ra herb. m. bílskúr. Hlíðarvegur, Kópavogi - efri hæð.

Gullfalleg og einkar vel skipulögð 104,6 fm íbúð 
á 3.hæð ásamt 20,5 fm bílskúr í virðulegu húsi á 
þessum eftirsótta stað. Snyrtileg sameign. Laus við 
kaupsamning.  Verð kr. 42,5 millj.  Allar nánari uppl. 
veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali s: 895 
3000 eða asmundur@hofdi.is

Sérlega falleg og vel innréttuð 3ja herb. íbúð á efri 
hæð í fjórbýlishúsi.  Íbúðin er skráð 114,2 fm. skv. 
Þjóðskrá. Þvottahús er innan íbúðar og tvennar 
svalir.  Sér inngangur. Laus við kaupsamning.   
Verð kr. 36,9 millj..  Allar nánari uppl. veitir Runólfur 
viðsk.fr. lögg.fast. s: 892 7798 eða runolfur@hofdi.is

OPIÐ HÚS

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

Lækjarbrún Hveragerði
Endaraðhús á einni hæð alls 111,2 fm. Eignin er með 
þjónustusamning við heilsustofnun Náttúrulækninga-
félags Íslands og felur í sér alls kynns grunnþjónustu 
svo sem næturvörð, aðgang að baðhúsi, tækjasal og 
öriggishnappur svo eitthvað sé nefnt.  Byggingarár er 
2006. Falleg eign í útjaðri byggðar. 

Sumarhús við Eyrarvatn.
Flott sumarhús í landi Kambshóls við Eyrarvatn  í   Svína-
dal. . Húsið sjálft er 73,2 fm og gestahús er 9 fm. Stærð 
lóðar er 4400 fm og er um leigulóð að ræða. Svæðið er 
lokað af með rafmagnshliði. Fjarlægð frá Reykjavík um 
45 mín.  Vandað hús með góðu skipulagi. 

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. 

Austurvegur á Selfossi.
Glæsilegt tveggja hæða einbýli í miðbænum á Selfossi.  
Húsið er í topp viðhaldi , samt 330  fm.  ‘A efri hæð 
eru 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, stofur og eldhús. 
Á neðri hæð með sér inngangi eru 2 svefnherbergi, bað-
herbergi, geymsla og þvottahús. Síðan salur  sem hægt 
er breyta í íbúð. Auðvelt að leigja út. Margir möguleikar.  
Verð: 59,8 m. 

Stórikriki.  Mosfellsbæ. 
Glæsilegt einbýli 260 fm.  á góðum stað Krikahverfi. 
Allar innréttingar fyrsta flokks. Eikarinnréttingar, skápar og 
hurðir, allt sér smíðað. Mikil lofthæð. Hiti í gólfum. Stór 
garður og lóð. Tvíbreiður bílskúr. Stór sólpallur. Heitur 
pottur. Hellulagt bílaplan.Gæði í gegn.  

Grenibyggð í Mosfellsbæ
Mjög fallegt  parhús, 166  fm.  við Grenibyggð  í Mos-
fellsbæ  þar af er bílskúr 26,7 fm. Eignin býður upp á 
ýmsa möguleika varðandi skipulag allt eftir smekk hvers 
og eins.  Snyrtileg eign í alla staði. Eign er að hluta til 
undir súð þannig að grunnflötur eignar er mun meiri en 
getið er um. Vönuð eign , vel innréttuð. Skipti möguleg á 
ódýrari eign í Mosfellsbæ. 

Desjakór 
Snyrtilegt einbýlishús á einni hæð alls 262,5 fm þar af 
er bílskúr 51,7 fm. Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi.  
Fjögur rúmgóð svefnherberg, glæsileg vernönd bakatil. 
Stutt í alla helstu þjónustu og má þar nefna skóla, leik-
skóla, verslun, sundlaug og fl. Skipti á ódýrari eign eru 
skoðuð.  EIGN Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI

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

Hrísholt 5 210 Garðabær

Hóll þjónustu- og viðskiptamiðlun Sími: 450-0000 KYNNIR: 
Glæsilegt, einstaklega rúmgott og vel byggt einbýli á góðum 
útsýnisstað í Garðabæ með stórum innbyggðum tvöföldum bílskúr.  
Efri hæðin er mjög björt og falleg með mikilli lofthæð. Þrjú bað-
herbergi, gestasnyrting og sauna eru í húsinu sem er skráð 320,4 fm. 
Frábært útsýni af báðum hæðum yfir Reykjanesið, Bessastaði og 
Skerjafjörðinn allt til Snæfellsjökuls.

HAFÐU SAMBAND!

OPIÐ HÚS! 
Þriðjudaginn 19. apríl 

17:15 - 17:45

Elías Haraldsson  s. 777 5454
Lögg. fasteignasali   
elias@hollfasteignasala.is

89.900.000

12 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

Einkasala eða almenn 
sala, þá vinn ég með öllum 
fasteignasölum á landinu til 
að þú seljir hratt og örugglega. 
Hringdu núna. 
Vantar eignir á söluskrá

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Efri sérhæð með sér inngangi, 
sér þvottahúsi, geymslulofti og 
20,2fm bílskúr. Svefnherbergin 
eru tvö, bæði rúmgóð, mögulegt 
er að bæta við 3 herberginu. Eld-
húsið er með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergið er rúmgott flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari. 
Eignin er laus til afhendingar.

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin sjálf er með rúmgóðu 
svefnherbergi, stofu þar sem 
gengið er út á svalir og eldhúsi, 
baðherbergi og holi. Þar að auki 
er herbergi með glugga í risi 
hússins með aðgengi að salerni 
og geymsla í kjallara. Eignin er 
mikið endurnýjuð að innan og er 
verið er að klára málningavinnu 
utanhúss. 

Fífurimi 5 - 112 RVK 
Verð 33.9M * 3herb. sérhæð m/ bílskúr * Stærð 117,6fm

Eskihlíð 16a - 105 RVK
Verð 27,9M * 2-3herb.* Stærð 81,3fm

Opið hús mánudaginn 25 ágúst kl.18:00 -18:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Norðurvangur 18 

Hellisgata 12 

Vantar allar gerðir eigna á skrá - Ég vinn fyrir þig

Einbýlishús á einni hæð innst í 
botlanga í nálægð við nátturuna 
Klætt að utan. Tveir inngangar 
eru inn í húsið, tvö baðherbergi 
og sólskáli. Hiti er í bílaplani 
fyrir framan hús. Eignin skiptist 
í: Forstofu, þrjú herbergi, stofu 
og borðstofu, sólstofu, baðher-
bergi, gestasnyrtingu, eldhús, 
þvottahús, bílskúr, þar sem búið 
er að útbúa herbergi að hluta.
Verð: 63.9 millj. 

Einstaklega sjarmerandi 
og skemmtilega skipulögð, 
uppgerð íbúð á hæð og kjallari 
í klæddu húsi.  Tvö salerni 
eru í íbúðinni, sér þvottahús 
og bílastæði við eignina. 
Eignin skiptist í, smá forstofu, 
baðherbergi, opið eldhús, stofu 
og borðstofu, tvö svefnherber-
gi, salerni, þvottahús og sér 
bílastæði við húsið. 
Verð: 33.9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG, mánud. 18. apríl kl. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS Í DAG, mánud. 18. apríl kl. 17:00 - 17:30



Fjölbýli

116.7 fm 

4 herb

41.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is 

LAUGARNESVEGUR 104 105 Reykjavík

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

Stutt í alla helstu þjónustu.

Fjölbýli  

74.7 fm 
32.900.000 KR. 821 7676

maria@fr.is

DRÁPUHLÍÐ 40 105 REYKJAVÍK

4 herb
Snyrtileg risíbúð á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur.

ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR Í JÚLÍ 2016.

www.fr.isEmail: fr@fr.is

FRÍTT

VERÐM
AT

477 7777

Þórdís
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali
Löggiltur
fasteignasali

Davíð
Ólafsson

Baldur
Magnússon
Sölufulltrúi

Salvör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Oddur
Grétarsson
Sölufulltrúi

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

Fjölbýli

92.4 fm 

3 herb

30.500.000 KR. 821 7676
maria@fr.is 

VEGGHAMRAR 5 112 REYKJAVÍK

3 Herb. íbúð með sérinngangi á 3 hæð í góðu fjölbýli.
Íbúð er í útleigu, möguleiki að yfirtaka leigusamning.

BÓKIÐ SKOÐUN NÚNA

Fjölbýli 

107.5 fm 

5 herb

35.900.000 KR. 618 9999
halldor@fr.is 

DÍSABORGIR 9 112 Reykjavík

Falleg fimm herbergja íbúð á fyrstu hæð með palli.
Eldhús með borðkrók, stofa og fjögur svefnherbergi.

Stutt í helstu verslun og þjónustu.

Sérbýli  
3 herb

77.9 fm 
16.900.000 KR. 782 9282

oddur@fr.is

HJARÐARHOLTSVEGUR 11 270 MOSFELLSBÆR

Sveitasæla rétt fyrir utan höfuðborgina. Sumarhús við
Meðalfellsvatn, bátaskýli og bátur fylgja með í kaupum.

30 mínútna akstur frá Reykjavík.

BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS ÞRI. 19. APRÍL KL 17.30 - 18.00 OPIÐ HÚS ÞRI. 19. APRÍL KL 17.45 - 18.15 OPIÐ HÚS ÞRI. 19. APRÍL KL 17.00 - 17.30

Einbýli  

293 fm 

9 herb

46.900.000 KR.  897 1533
david@fr.is

SÓLVALLAGATA 8 230 KEFLAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN

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

Skipti á íbúð í Reykjavík.

Sumarhús

66 fm 

4 herb

24.900.000 KR. 862 1914
thordis@fr.is 

VATNSENDAHLÍÐ 7 SKORRADALUR

SUMARBÚSTAÐUR - FRÁBÆR STAÐSETNING - BÓKIÐ SKOÐUN 

Vel staðsett - innst í botnlanga - því engin óþarfa umferð- fallegt heilsárs hús
3 svefnh. stór verönd, mikið útsýni, björt stofa, vel útbúið eldhús með öllum þægindum.

Mest allt innbú fylgir húsinu - afhending við kaupsamning

Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík . Sími 588 9090  
eignamidlun@eignamidlun.is

Íbúðarhúsalóð til sölu
Til sölu er lóðin Uglugata 2-22 í Helgafellslandi í Mosfellsbæ

Á lóðinni má byggja 8 tveggja hæða raðhús og 7 íbúða fjölbýlishús. 
Ekki er gerð krafa um bílageymslu við fjölbýlishúsið.
Gatnagerðargjöld eru greidd að fullu 
Byggingarmagn skv. nýtingarhlutfalli er:
Raðhúsin:  3.430 m2 x 0,45  =  1.544 m2
Fjölbýli:  1.847 m2 x 0,55  =  1.016 m2 
Verð er 110 milljónir kr.

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is



MIKLIR MÖGULEIKAR!

Lóðin sem er 3.085 fm að stærð býður uppá ýmsa  
möguleika (háð leyfum frá Akraneskaupstað)
Í aðalskipulagi er lóðin skráð fyrir íbúðarbyggð. 
Garðabraut 1,  félagsheimili, samtals 523 fm.

Nánari upplýsingar hjá  
Fasteignamiðlun Vesturlands
s. 431 4144 - 846 4144 • www.fastvest.is
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

107 Fálkagata
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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
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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

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingibjörg Agnes Jónsdóttir, 
netfang: inga@husaskjol.is  
eða í síma: 897-6717

Ásdís Ósk
asdis@husaskjol.is 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402  

RÚMGÓÐ OG BJÖRT 3JA. HERB. ENDA-
ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI. 

2 LYFTUR ERU Í HÚSINU, HÚSVÖRÐUR. 

INNANGENGT Í FÉLAGSSTARF ELDRI 
BORGARA.  ÞAR ER BOÐIÐ UPP Á ÝMIS-
LEGT TÓMSTUNDARSTARF OG EINNIG 
HÆGT AÐ FÁ KEYPTAN MAT. 

BJÖRT 2JA HERB. ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ 
MEÐ SUÐUR SVÖLUM. 

TILVALIN FYRSTA EIGN EÐA SEM FJÁR-
FESTING. 

ÞVOTTAHÚS OG GEYMSLA Á SÖMU HÆÐ 
OG SÉRMERKT BÍLASTÆÐI.

EIGNIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Hraunbær 103

Hraunbær 132

Verð: 33.500.000

Verð: 22.900.000

Tegund:

Tegund:

Þriðjudag 19. apríl frá kl.17:30-18:00

Þriðjudag 19. apríl frá kl.18:15-18:45

fjölbýli

fjölbýli

Stærð:

Stærð:

87,5 fm

58,7 fm

2

1

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ingibjörg Agnes Jónsdóttir, 
netfang: inga@husaskjol.is  
eða í síma: 897-6717

Löggiltur fasteignasali

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Albert B. Úlfarsson 
Löggiltur fasteignasali 
albert@hofudborg.is 
gsm: 821-0626 

Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Fallegt 239,2 fm einbýlishús með 42,9 fm tvöföldum bílskúr samtals 282,1 fm. 
Góð innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu ásigkomulagi. Möguleiki á aukaíbúð. 
Afar skemmtilegt staðsetning við Ægissíðuna, KR svæðið og Háskóla Íslands.
Eignin er til sýnis eftir samkomulagi. Tilboð óskast.

BÓKIÐ SKOÐUN

Bókið skoðun hjá Alberti í síma 8210626

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Halldór Ingi 
Andrésson

Lögg. fasteignasali
s: 897 4210

Þórólfur Óskarsson
Lögg. fasteignasali
Byggingafræðingur

s: 661 2707

Jón Þór  
Helgason

Viðskiptafræðingur
s: 860 4721

Heimir H.  
Eðvarðsson

Framkvæmdastjóri
s: 893 1485

Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

 Eignir óskast

Óskum eftir eignum af öllum stærðum  
og gerðum vegna mikillar sölu.  

Hafið samband í síma 599 6700 eða farsíma sölumanna.
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Tryggðu þér sæti tímanlega 
Miðasala er hafin á harpa.is & tix.is

San Francisco ballettinn, undir stjórn 
Helga Tómas sonar, sýnir valda kafla úr 
nokkrum af dáðustu verkum flokksins 
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands  
á Listahátíð vorið 2016.  
 
Sýningar verða 28.— 30. maí  
í Eldborgarsal Hörpu.

Hátindar á ferli Helga 
San Francisco ballettinn  
í fyrsta sinn í Eldborg



atvinna

BÍLAR &
FARARTÆKI

7 MANNA !
Citroen C4 Picasso 12/14 (mód 2015) 
ek 38 þ.km 7 manna, beinsk, álf ofl 
verð aðeins 3.490 !!!

GOTT VERÐ !
Skoda Octavia CombiTDI Diesel 
06/2015 ek 15 þ.km 6 gíra Nú á 
3650 !!!

FLOTTUR !
MMC Pajero GLS 33” árg 04/2002 ek. 
165, ný 33” dekk, leður, lúga ofl verð 
nú 1280 Þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

GLæsiLEGUR AUdi Q5 2015 
áRGERÐ

 Audi Q5 V6T Quattro ekinn 4.þkm 
disel,ssk,5,9 í 100, nývirði 9,7.m 
feitletrað TILBOÐ 8,3.m raðnúmer 
213423 Bíllinn er á staðnum í 
núpalind 1 kóp.5885300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

RENAULT Megane berline bose. 
Árgerð 2015, ekinn 17 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.240766.

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.991677.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.280101.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 
13 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.270003.

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

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

 Jeep Grand Cherokee Overland , 
7/2014, ek 45 þús km, dísel, mjög vel 
búinn bíll, ásett verð 10950 þús, er á 
staðnum, raðnr 220512.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Avensis árgerð 2006, aðeins ek. 
97.000 km. Einn eigandi frá upphafi. 
Ásett verð 1.590.000. Uppl. ì s. 892-
2221.

 Bílar óskast

BíLL ÓsKAsT á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pípULAGNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 Bókhald

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

 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

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

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

 spádómar

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

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

HEiLsA

Save the Children á Íslandi
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Aðalfundur Farfugla
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
21. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla verður haldinn 
mánudaginn 18. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.

Venjuleg aðalfundarstörf og 
lagabreytingar. 

Stjórnin.

Sveitarfélagið Strandabyggð 
auglýsir eftirfarandi störf laus 
til umsóknar

Staða deildarstjóra við 
leikskólann Lækjarbrekku 
á Hólmavík er laus til 
umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík 
Lausar stöður kennara og stuð
ningsfulltrúa við Grunnskólann  
á Hólmavík skólaárið 20162017

Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í starf 
deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn  
8:00-16:00. 
Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið er í 
brennidepli. Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur gaman 
af börnum, býr yfir góðri samskiptahæfni og hefur ríka þjónustu-
lund. Einnig er skipulagshæfni og  jákvæðni  
mikilvægur kostur.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 11. ágúst 2016.

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Leyfisbréf	til	að	starfa	sem	leikskólakennari.
•	 Góð	samskiptahæfni.
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi.

Nánari starfslýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu leikskóla-
stjóra eða í síma 451 3411. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 
leikskólastjóra í netfangið: leikskolastjori@strandabyggd.is 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum til leikskóla-
stjóra. Umsóknafrestur er til 30. apríl 2016. 
Leikskólastjóri	áskilur	sér	rétt	til	að	hafna	öllum	umsóknum	
standist þær ekki kröfur.

•	 Staða	íþróttakennara.	Um	er	að	ræða	kennslu	og	þjálfun	í		
 samstarfi skólans og íþróttahreyfingarinnar á svæðinu. Meðal  
 kennslugreina eru skólaíþróttir, sund, skólahreysti og þjálfun í 
 þróttagreina.
•	 Staða	tónlistarkennara.	Meðal	kennslugreina	er	gítar,	bassa	
 gítar, og trommur. 
•	 Staða	grunnskólakennara.	Meðal	kennslugreina	er	enska,		
 danska, stærðfræði og  náttúrugreinar.
•	 Staða	grunnskólakennara	eða	uppeldismenntaðs	starfsmanns		
	 í	sérkennslu.	Þekking	og	reynsla	í	atferlisþjálfun	og	leyfisbréf	á		
 uppeldissviði er skilyrði. 
•	 Tvær	stöður	stuðningsfulltrúa.	Um	hlutastörf	er	að	ræða.			
 Meðal þess sem felst í starfinu er vinna með nemendum í nánu  
	 samstarfi	við	umsjónarkennara	og	sérkennsluteymi.	

Umsækjendur	um	kennarastarf	þurfa	að	hafa	leyfisbréf.	Leitað	er	
eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og mikla hæfni 
í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu, samkennslu 
og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. Umsækjendur 
skulu hafa hreint sakavottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ en samkvæmt 
kjarasamningum á almennum vinnumarkaði vegna stöðu stuðn-
ingsfulltrúa. 

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2016.

Nánari upplýsingar veitir
Hrafnhildur	Guðbjörnsdóttir,	skólastjóri,	sími	451	3430

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við á 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Hrafnhildi 
Guðbjörnsdóttur á skolastjori@strandabyggd.is eða 
Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn	á	Hólmavík	er	samrekinn	grunn-	og	tónskóli	með	um	60	
nemendum í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og 
samvinnu.		Skólinn	er		Grænfánaskóli	og	áhersla	er	lögð	á	umhverfismennt.	
Hefð	er	fyrir	leiklist	og	tónlist	í	skólastarfinu	og	samvinnu	við	samfélagið.	Við	
skólann	starfar	20	manna	samhentur	hópur.	Félagsmiðstöð	ungmenna	hefur	
aðstöðu í skólanum. 
Í	Strandabyggð	búa	tæplega	470	manns	þar	af	340	manns	í	þéttbýliskjarnanum	
Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli og glæsileg 
íþróttamiðstöð	ásamt	sundlaug	með	aðstöðu	fyrir	alla	aldurshópa.	Fjölbreyttir	
útivistarmöguleikar eru til staðar og mikil náttúrufegurð

atvinna

FUNDIR

til sölu

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

SÁ SíMASpÁ í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. 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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Vinnuskúr til sölu. Stálbitar eru undir, 
lítur vel út að innan en þurfti að 
mála að utan. Lítil eldhúsinnrétting 
og klósett. Tilboð óskast. Uppl. í s. 
892-2221.

 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.

 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

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

 Húsnæði óskast

ÓSkA eFTIR 3-4 HeRb. 
íbúð/Hæð

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, á svæði 201-203-210-220-

221. Aðeins langtímaleiga kemur 
til greina. Reglusemi og skilvísar 

greiðslur.
Upplýsingar í síma 863 4291

 Geymsluhúsnæði

FyRSTI MÁNUðUR FRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

vANTAR SMIðI oG 
veRkAMeNN STRAx

Sérverk ehf óskar eftir vönum 
smiðum og verkamönnum í bæði 

útivinnu og innivinnu. 

Umsóknir sendist á serverk@
serverk.is

CLeANING CoMpANy
is looking for people to work 
in cleaning services,( bussines 

and residentials). Required: 
professionalism, reliability and 
flexibility. English is mandatory.

Applications for job will be 
sent by e-mail hallo@stedum.
is/cami@stedum.is up to date 

10.05.2016

 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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



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.

Þökkum samúð og hlýjar kveðjur 
vegna andláts og útfarar

okkar ástkæru 
Bjargar Ívarsdóttur

sjúkraliða, 
Stekkjarbergi 6, Hafnarfirði.

Sigrún Valgarðsdóttir Maggi G. Ingólfsson
Arnaldur Valgarðsson Arndís Jónsdóttir
Ívar Valgarðsson Ragnheiður G. Hrafnkelsdóttir
Kristján F. Valgarðsson Sigríður E. Snorradóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir og amma.
Guðný Indriðadóttir

Dalbraut 14, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 

laugardaginn 9. apríl síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Áskirkju  

þriðjudaginn 19. apríl kl. 15.00.

Halldór Jónsson Jóhanna Björk Halldórsdóttir
Davíð Bjarki Jóhönnuson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Margeirsdóttir
Brávallagötu 26, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, 
sunnudaginn 10. apríl. 

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík, miðviku daginn 20. apríl kl. 13.00.

Ívar Gissurarson Stefanía Hrólfsdóttir
Margeir Gissurarson Hulda Biering
Snorri Gissurarson Bára Ægisdóttir
Laufey Gissurardóttir Kristinn Ólafsson
Lilja Gissurardóttir Árni Beinteinn Erlingsson
Ingólfur Gissurarson Valdís Arnórsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Sigríður Jónsdóttir
frá Stykkishólmi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 
miðvikudaginn 6. apríl. Útförin verður frá 

Seljakirkju þriðjudaginn 19. apríl kl. 13.00.

Helga Eygló Guðlaugsdóttir Reynir Garðarsson
Jón S. Guðlaugsson Þórkatla Þórisdóttir
barnabörn og langömmubörn.

1506 Júlíus páfi annar leggur hornstein að Péturskirkjunni í Róm
1903 Glasgow, eitt elsta og mesta stórhýsi í Reykjavík, verður eldi 
að bráð
1906 Jarðskjálfti upp á 7.8 á Richter skellur á San Fransiskó, nærri 
4000 manns láta lífið í eldsvoðum og 75% borgarinnar eyðileggst.
1927 Hornsteinn er lagður að nýrri kirkju á Landakoti í Reykjavík.
1944 Hermann Jónasson kjörinn formaður Framsóknarflokksins.
1955 Skriður eftir stórrigningar valda tjóni 
á Siglufirði og skriða fellur úr Meðal-
felli í Kjós á bæinn Hjalla og verður 
barni að bana.
1997 Helga Kress er kjörin for-
seti þáverandi heimspekideildar 
og er fyrst kvenna til að fara 
með forsæti deildar í Háskóla 
Íslands.
2013 Tvær plánetur á borð við 
jörðina eru uppgötvaðar á sporbaug 
um stjörnuna Kepler-62.

 Merkisatburðir

„Þegar ég sagði vinnufélögum mínum 
að ég væri að verða þrítug þá var mikið 
hlegið að mér því þau héldu að ég væri 
að verða fertug. Ég veit ekki alveg hvern-
ig ég á að taka því,“ segir Edda Her-
mannsdóttir, en hún fagnar þrítugsaf-
mælinu sínu í dag. Edda segist alveg vera 
tilbúin í það að verða þrítug, þó henni 
finnist hún nýorðin sextán.

Edda segist vera mikið afmælis-
barn, en hún ætlar að byrja daginn á 
því að púla með leikfimihópnum sem 
hún kennir og borða kökur með þeim. 
„Dagurinn fer svo í að fagna með fjöl-
skyldu og vinnufélögum. Ég er líka að 
undirbúa stórafmælisveislu í vor með 
bestu vinkonum mínum, þar sem við 
fögnum saman 30 ára afmælinu okkar í 
Gróttu. Dóttir mín er svo búin að undir-
búa afmælisgjöf sem hún smíðaði og sú 
gjöf hefur verið rædd næstum daglega í 
mánuð svo ég held það sé almennt mjög 
mikill spenningur hjá okkur öllum,“ 
segir Edda.

Edda starfar nú sem samskiptastjóri 
hjá Íslandsbanka, þar sem hún sér um 

samskiptamál og stefnu bankans í sam-
félagslegri ábyrgð. Fleiri þekkja Eddu þó 
frá sjónvarpsskjánum, en hún var spyrill 
Gettu Betur frá 2011-2013.

Edda segist vona að næstu 30 ár verði 
eins frábær og árin hingað til. „Ég hugsa 
ég fari mér þó hægar næstu 30 árin en 
við sjáum hvernig það mun ganga. Mig 
langar að mennta mig meira og mig 
langar að ferðast meira um heiminn með 

börnunum mínum. Ég er alin upp við að 
líta björtum augum á hlutina og hlakka 
alltaf til að takast á við allskonar verk-
efni, stór sem smá.“

Edda segir síðustu ár hafa einkennst 
af yndislegum stundum með börnunum 
og skemmtilegum ferðalögum. „Ég held 
að ferðalög séu eitt af því skemmtilegra 
sem ég geri og ég er svona smám saman 
að smita börnin af þeirri bakteríu. Mér 
finnst maður líka verða þakklátari með 
árunum og njóta stundarinnar betur. 
Mér finnst ég ofboðslega rík með börnin 
mín, Sigurð og Emilíu og hlakka til að 
fagna þessum degi með þeim.“

Spurð út í það hvað hún gerir fyrir 
utan vinnuna segist Edda byrjar helgarn-
ar sínar nánast undantekningarlaust á 
því að fara í sund, „sértaklega eftir að for-
eldrar mínir fluttu í bæinn, þá er hálfgert 
ættarmót í sundi. Ég kenni alltaf líkams-
rækt á morgnana og hef mikla unun af 
því að hlaupa. Markmið mitt var að fara 
í maraþon árið sem ég yrði þrítug – það 
hefur þó ekki enn gerst en árið er ekki 
búið ennþá, svo það er enn von.“

Ætlar að fagna deginum 
með fjölskyldunni
Edda Hermannsdóttir fagnar þrítugsafmælinu sínu í dag. Hún ætlar að halda upp á daginn 
með fjölskyldunni sinni og vonast til þess að næstu 30 ár verði eins frábær og síðustu 30.

Edda Hermannsdóttir fagnar þrítugsafmæli sínu í dag. Fréttablaðið/anton

Ég hugsa ég fari mér þó 
hægar næstu 30 árin en 

við sjáum hvernig það mun 
ganga. Mig langar að mennta 
mig meira og mig langar að 
ferðast meira um heiminn með 
börnunum mínum. Ég er alin 
upp við að líta björtum augum á 
hlutina og hlakka alltaf til að 
takast á við allskonar verkefni, 
stór sem smá.

Þennan dag árið 1906 reið sterkur jarðskjálfti yfir San Fransiskó í 
Bandaríkjunum.

Skjálftinn, sem mældist um 8 stig á Richterskalanum, varð 
snemma morguns en hundruð manna dóu þegar fjöldi bygginga 
hrundi til grunna. Skjálftinn fannst allt frá suðurhluta Oregonríkis 
til Los Angeles.

Miklir eldar brutust út í kjölfar skjálftans en ekki reyndist unnt 
að slökkva þá þar sem vatnsæðar borgarinnar höfðu orðið fyrir 
skaða. Til að hefta eldana sprengdu slökkviliðsmenn upp heilu 
húsaraðirnar í borginni.

Herlið var kallað út til að aðstoða við hjálparstörf en fékk einn-
ig þau fyrirmæli að skjóta alla þá sem reyndu að fara rænandi og 
ruplandi um skemmd og yfirgefin húsin.

Hinn 20. apríl voru 20 þúsund flóttamenn, sem voru innilokaðir 
vegna eldanna, fluttir yfir á skipið USS Chicago.

Hinn 23. apríl var búið að slökkva flesta eldana. Talið er að um 
3.000 manns hafi dáið í hamförunum og að um 30 þúsund bygg-
ingar hafi eyðilagst.

Þ Etta  G E r ð i St :  1 8  a p r Í l  1 9 0 6

 Jarðskjálfti skekur San Fransiskó
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Ferskt á hverjum degi

Pantaðu í 
síma 565 6000 
eða á somi.is.

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

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

3.050 kr.

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

ÁVAXTABAKKI

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns 2.450 kr.

Vatnsdeigsbollur 
fylltar með  
vanillukremi. 

Kókostoppar  
með súkkulaði.

DESERTBAKKI

50 bitar
fyrir 10 manns 3.550 kr.

Súkkulaðikaka  
með mjúku  
súkkulaðikremi.

Gulrótarkaka með 
rjómaostakremi.

Eplakaka með 
kanilkeim.

KÖKUBAKKI

24 bitar
fyrir 10 manns

4.430 kr.

Reykt skinka,  
egg, íssalat. 

Tikka masala  
kjúklingur, íssalat.

Kjúklingaskinka,  
smurostur, ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

VEISLUBAKKI

30 bitar
fyrir 5 manns4.430 kr.

BBQ kjúklingur,  
bakaðar sætar  
kartöflur, spínat. 

Fetaostur, rauð- 
laukur, spínat.

Heitreyktur lax, ferskt 
dill, spínat, lauksósa.

PARTÝBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.980 kr.

Hangikjöt, lauk-  
sósa, salatmix.

Beikon, egg, steiktir 
ferskir sveppir.

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

EÐALBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.980 kr.

Tikka masala 
kjúklingur  
og íssalat.

Reykt skinka.

Eggja- og íssalat.

PÍTUBAKKI

24 bitar
fyrir 5 manns

3.980 kr.

Hangikjöt,  
eggjasalat.

Roastbeef,  
remúlaði,  
steiktur laukur.

Rækjusalat.

GAMLI GÓÐI

20 bitar
fyrir 5 manns

FERSKAR HUGMYNDIR FYRIR VEISLUR og FUNDI

3.980 kr.

Kalkúnn, beikon, 
tómatar, sinnepssósa.

Kjúklingur,  
egg, lauksósa.

Reyktur lax, íssalat.

LÚXUSBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

565 6000 / somi.is
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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

Vindinn lægir á vestanverðu landinu með björtu og fallegu veðri. Norð-
austan- og austanlands verður hins vegar áfram hvasst fram eftir degi og 
éljagangur, þar gengur norðan-áhlaupið ekki almennilega niður fyrr en 
líða fer að kvöldi.

veðurspá Mánudagur

1 9 3 7 8 6 4 2 5

4 6 7 5 9 2 1 3 8

5 8 2 1 4 3 9 6 7

7 1 5 8 3 9 2 4 6

8 3 4 2 6 5 7 9 1

9 2 6 4 7 1 5 8 3

6 4 8 9 5 7 3 1 2

2 5 9 3 1 8 6 7 4

3 7 1 6 2 4 8 5 9

1 6 7 2 4 8 3 5 9

2 4 8 3 5 9 7 6 1

3 5 9 6 7 1 2 8 4

6 7 1 4 8 2 5 9 3

4 2 3 5 9 6 1 7 8

8 9 5 1 3 7 4 2 6

7 1 6 8 2 4 9 3 5

9 3 4 7 6 5 8 1 2

5 8 2 9 1 3 6 4 7

2 6 4 9 1 7 5 3 8

3 5 9 2 6 8 4 7 1

7 8 1 3 5 4 6 2 9

1 9 2 4 8 6 7 5 3

6 3 7 5 9 2 8 1 4

5 4 8 7 3 1 9 6 2

8 7 5 1 4 3 2 9 6

9 1 6 8 2 5 3 4 7

4 2 3 6 7 9 1 8 5

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

LÁRétt: 2. hjal, 6. ys, 8. ála, 9. ske, 11. pp, 12. titra, 
14. kverk, 16. kk, 17. kór, 18. æja, 20. sí, 21. rata.
LÓðRétt: 1. lyst, 3. já, 4. alparós, 5. lap, 7. skikkja, 
10. etv, 13. rek, 15. kría, 16. kær, 19. at.

LÁRÉTT
2. skraf
6. þys
8. árkvíslir
9. gerast
11. tveir eins
12. skjálfa
14. háls
16. tónlistar-
maður
17. sönghópur
18. stansa
20. ætíð
21. þekkja leið.

LÓÐRÉTT
1. yndi
3. samþykki
4. blóm
5. gums
7. möttull
10. skst.
13. aldur
15. fugl
16. náinn
19. ólæti.

Í alvöru 
talað 

Selma...

Nei hæ 
Beta...

Já sæl, ég kom nú bara hérna við 
hjá þér með þennan mökkljóta vasa 
sem þú gafst mér í afmælisg jöf. 
Ég var bara að opna g jöfina síðan 
í stórveislunni. Sem var rándýr. ég 
vildi bara óska þér til haming ju 
með smekkleysu verðlaunin í ár. 

VEEEEÐ-
BJÓÐUR!!

Það er 
akkúrat þetta 
sem þú hefðir 
átt að gera!

Ég er náttúru-
lega aldrei að 
fara að gera 
þetta Pondus...

Inní skáp 
þá?

Beint. Á bakvið 
Omaggio 
lufsuna.

Okei... eftir rúma átta 
klukkutíma verð ég 
sextán ára...

Eftir sirka átta klukku-
tíma fæ ég æfinga-

raksturinn minn..

Og eftir aðeins minna 
en klukkutíma eftir 
það verð ég keyrandi 
á fullu..

Og svo um það bil tíu sekúndum 
síðar verðurðu farinn að suða 
í mér um 
bensín-
peninga og 
endalausa 
rúnta...

Hmm, ég á 
afmæli. Ég átti 
nú von á að ég 
fengi aflegg j-
ara af kredit   
  kortinu þínu!

Brrrrrrrrrr!! Hannes er 
líklega frosinn núna!!

Það er sko 
bara smá 
frostgola 
ástin mín

Þú veist það er 
apríl. Hann er á 
stuttbuxunum!

Þjálfarinn sagði að 
þeir yrðu að herða 
sig. Manstu síðasta 

sumar...

Ókei en þeir sjá 
ekki einu sinni 

línurnar!

Slakaðu á.. mér 
sýnist mokstursvélin 
vera að koma þarna 

gegnum bylinn.

Save the Children á Íslandi
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INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

GILDIR FYRIR ALLA SKÓ Á FULLU VERÐI. 
Þú borgar fyrir þá tvo dýrari og færð 

þann ódýrasta frítt. Gildir til og með 

sunnudeginum 24. apríl

FYRIR

AF ÖLLUM SKÓM



Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Erró

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna svo og fjöldi frábærra verka 

gömlu meistaranna.

mánudaginn 18. apríl
uppboðið hefst kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold
mánudag kl. 10–17

 „Fólk er ekki alltaf að hugsa um 
það í nútímanum að Íslendingar 
hafi verið farnir að sýna leiknar 
bíómyndir í kvikmyndahúsum 
um miðja síðustu öld, sem voru 
svo vinsælar að það voru biðraðir 
frá miðasöluopinu og hálfa leið 
í kringum húsið,“ segir Erlendur 
Sveinsson, forstöðumaður Kvik-
myndasafns Íslands. Tilefni 
ummælanna er að safninu áskotn-
uðust nýlega allar kvikmyndir 
Óskars Gíslasonar, brautryðjanda 

í kvikmyndun á Íslandi. Fjölskylda 
Óskars afhenti þær formlega en 
þær höfðu verið varðveittar í safn-
inu um árabil. Auk þess eignaðist 
safnið gögn og margvíslega gripi 
sem Óskar lét eftir sig.

„Það er merkilegt fyrir kvik-
myndasafnið að fá fullan yfirráða-
rétt yfir þessu mikla framlagi Ósk-
ars til íslenskrar kvikmyndagerðar 
sem eru bæði leiknar myndir sem 
voru sýndar í samkeppni við leikn-
ar myndir Lofts Guðmundssonar, 

og síðan þetta gríðarlega magn 
merkilegra heimildamynda sem 
Óskar hefur gert. Þetta er höfð-
inglegur gjörningur því þjóðinni 
er í raun gefinn þessi arfur,“ segir 
Erlendur.

Fyrsta mynd Óskars lifir enn 
með þjóðinni, Síðasti bærinn 
í dalnum. „Í Síðasta bænum í 
dalnum náði Óskar að fanga eitt-
hvað sem undirmeðvitund þjóðar-
innar vill vita um og varðar rætur 
okkar - þessa ömmuveröld. Enda 
sagði Óskar sjálfur að hann hefði 
endursýnt þá mynd á tíu ára fresti, 
gjarnan í Tjarnarbíói og hún hefði 
alltaf virkað sem ný. Auðvitað 
ber sú mynd merki fjárskorts og 
frumstæðra tækja, það var enginn 
alvöru kvikmyndaiðnaður orðinn 
til í landinu. Engu að síður er hún 
mikils virði.“

Í heimildarmyndapakkanum 
sem Óskar lét eftir sig segir Erlend-

ur eina mynd skera sig úr og seint 
verða toppaða. Það er Björgunaraf-
rekið við Látrabjarg. Framleiðslu-
saga þeirrar myndar var einstæð 
því þegar tökur stóðu yfir, ári eftir 
björgunarafrekið, strandaði annað 
skip á sama stað svo menn þurftu 
að fara í raunverulega björgun. 
Erlendur nefnir líka heilmikinn 
myndabálk um Reykjavík sem 
var tekinn rétt fyrir miðja síðustu 
öld, Reykjavík vorra daga. „Það er 
freistandi fyrir alla sem fást við 
þetta tímabil bæði í sjónvarpsefni 
og kvikmyndum að leita í þann 
sjóð,“ segir Erlendur.

Erlendur segir brýnt að koma 
upp sýningaraðstöðu í kvikmynda-
safninu, sem er á Hvaleyrarbraut 
13 í Hafnarfirði. Einnig þarfnist 
safnið nauðsynlega nýs skanna til 
að geta komið kvikmyndaarfinum 
í form sem nútíminn geti nýtt sér.  
gun@frettabladid.is

Þetta er höfðinglegur gjörningur
Á 115 afmælisdegi Óskars Gíslasonar kvikmyndagerðarmanns afhenti fjölskylda hans Kvikmyndasafni 
Íslands, og þar með íslensku þjóðinni, allar kvikmyndir hans til eignar.

Lára Sóley Jóhannsdóttir, fiðlu-
leikari og bæjarlistamaður Akur-
eyrar,  býður heimamönnum og 
gestum á tónleika í Akureyrarkirkju 
á miðvikudaginn, 20. apríl, klukkan 
20. Þeir eru einskonar uppskeruhá-

tíð og yfirskriftin er: takk fyrir mig! 
Hún segir starfslaunin hafa verið 
ómetanleg og gert henni mögulegt 
að efla sig sem listamann.

Fjöldi listamanna kemur fram 
með Láru á tónleikunum. – gun

Takk fyrir mig

Erlendur í pontu eftir móttöku myndanna hans Óskars. Á bak við hann sést ljósmynd sem sýnir biðröðina eftir miðum á 
Síðasta bæinn í dalnum. Fréttablaðið/anton brink

lára býður á tónleikana í þakklætisskyni. Mynd/úr EinkaSaFni

Í SÍðaSta bænum Í 
dalnum nÁði ÓSKar 

að fanGa eitthvað Sem 
undirmeðvitund þjÓðar-
innar vill vita um oG 
varðar rætur oKKar – þeSSa 
ömmuveröld.
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BÓK ER GÓÐ 
SUMARGJÖF
VELKOMIN Í BÓKABÚÐ FORLAGSINS Á FISKISLÓÐ, STÆRSTU BÓKABÚÐ LANDSINS

NÝ NÝ

 - Bækur frá öllum forlögum 
 - Alltaf heitt á könnunni
 - Næg bílastæði

690

1.490

1.290

990

690

1.490

1.290

990

1.490

1.490

1.290

1.490

2.190

1.290

| Lokað sumardaginn fyrsta



18. apríl 2016 
Fundir
Hvað? Ástand íslenska lómastofnsins
Hvenær? 20.30
Hvar? Salur Arion banka, Borgartúni 18
Fuglafræðingurinn Ævar Petersen 
heldur fræðslufund um ástand 
íslenska lómastofnsins. Stundaðar 
hafa verið rannsóknir á lóminum 
frá árinu 2006 en fram til þessa 
hafði tegundin vakið litla athygli 
til rannsókna hér á landi. Mest 
verður fjallað um samanburð milli 
tveggja svæða á landinu, Mýrum á 
Vesturlandi og Núpasveit - V-sléttu 
á Norðausturlandi. Niðurstöður 
rannsókna verða meðal annars túlk-
aðar með hliðsjón af umræðunni 
um loftslagsbreytingar og viðkomu-
brest hjá sandsílum. Fundurinn er 
öllum opin og aðgangseyrir er 500 
krónur fyrir þá sem eru ekki með-
limir í félaga í Fuglavernd.

Hátíðir
Hvað? Stuttmyndir fyrir börn
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsið
Sýndar verða stuttmyndir fyrir 
börn á Norrænni kvikmyndahátíð 
sem nú fer fram í Norræna húsinu. 
Teikni- og framleiðslufyrir-
tækið Mikrofilm frá Oslo 

sýnir teiknimyndir fyrir börn. 
Aðgangur er ókeypis.

Hvað? Norræn kvikmyndahátíð
Hvenær? 14.00
Hvar? Norræna húsið
Norræn kvikmyndahátíð stendur 
nú yfir í Norræna húsinu. Mark-
mið hátíðarinnar er að kynna 
breitt úrval kvikmynda frá Norður-
löndunum. Aðgangur á myndirnar 
er ókeypis að einni undanskilinni 
sem sýnd er í Bíó Paradís.

Tónlist
Hvað? Áfram veginn í 90 ár
Hvenær? 20.00
Hvar? Langholtskirkja
Karlakór Reykjavíkur efnir til 
vortónleika í Langholtskirkju. 
Tónleikarnir eru alls fjórir talsins. 
Einsöngvari á tónleikunum er ten-
órinn Elmar Gilbertsson. Á flygil 
leikur Anna Guðný Guðmunds-
dóttir og eiginmaður hennar, 
Sigurður Snorrason leikur á klarí-
nett í einu lagi. Stjórnandi kórsins 
er Friðrik S. Kristinsson. Miðaverð 
er 4.000 krónur.

Hvað? Ontogenesis: Towards an Opera 
Of/For Known & Unknowable Un-I-
Verses
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgata 2
Drög að óperu fyrir þekkta og 
óþekkta alheima. Flytjendur 
eru Erlend Olderskog Albertsen, 
Maneesh Raj Madahar, Curtis 
Tamm, Maxim Belevich og Travic 
Wyche. Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað? Trúbadorinn Ellert
Hvenær? 21.00
Hvar? American bar, Austurstræti
Trúbadorinn Ellert slær á létta 
strengi á American bar í kvöld.

Hvað? Jón Ómar
Hvenær? 21.00
Hvar? Tíu dropar, Laugavegur
Gítarleikarinn Jón Ómar leikur á 
Tíu dropum í kvöld.

Ljósmyndasýningar
Hvað? BOWIE - The Session
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Bowie - The 

Sessions eftir Gavin Evans stendur 
nú yfir á 4. hæð Hörpu í Esju. 
Miðaverð er 1.500 krónur.

Hvað? Þögul leiftur - ljósmyndasýning 
Vesturfarasetursins
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Harpa
Ljósmyndasýning Vesturfara-
setursins, Þögul leiftur stendur 
nú yfir á 3. hæð Hörpu í Esju. Á 
sýningunni má sjá nærri 400 ljós-
myndir af íslenskum landnemum 
eftir Nelson Gerrard. Myndirnar 
eru teknar á árunum 1870-1910 og 
sýna vel verklag við ljósmyndun á 
þessum tíma og ýmsa áhugaverða 
hluti og muni sem fólk átti til. 
Vesturfarasetrið og Harpa standa 
að sýningunni. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Uppákomur
Hvað? Prjónakaffi
Hvenær? 13.00
Hvar? Menningarhús Árbæ
Áhugasamir hafi samband 
við afgreiðslu safnsins. Heitt á 
könnunni og allir velkomnir.

Hvað? Farmers Market fyrir 
Göngum saman
Hvenær? 17.00
Hvar? Farmers Market, Hólmaslóð 2
Bergþóra Guðnadóttir hjá 

Farmes Market hefur hannað vett-
linga fyrir styrktarfélagið Göngum 
saman. Allur ágóði af sölu vett-
lingana rennur til félagsins. Haldið 
verður upp á samstarfið í verslun 
Farmers Market í kvöld.

Hvað? Life Drawing Session #24
Hvenær? 19.00
Hvar? Listastofan, Hringbraut 119
Lifandi módel á staðnum. Áhuga-
samir komi með eigin skissubók 
og teikniverkfæri. Aðgangseyrir er 
1.500 krónur.

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE JUNGLE BOOK  KL. 5:40 - 8
ALLEGIANT   KL. 8
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

THE JUNGLE BOOK  KL. 5:40 - 6 - 8 - 10:20
THE JUNGLE BOOK VIP  KL. 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT   KL. 5:20 - 8 - 10:40
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:40
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 5:20 - 8:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40
ZOOTROPOLIS ENSKT TAL 2D KL. 8:20

THE JUNGLE BOOK  KL. 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT   KL. 5:30 - 8 - 10:30
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 8 - 10:30
BATMAN V SUPERMAN 2D KL. 7:20 - 10:20
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

THE JUNGLE BOOK  KL. 5:40 - 8 - 10:20
ALLEGIANT   KL. 5:20 - 8
THE SHOW OF SHOWS  KL. 6:20
10 CLOVERFIELD LANE  KL. 10:40
BATMAN V SUPERMAN 3D KL. 10:30
ROOM   KL. 8

THE JUNGLE BOOK  KL. 8 - 10:20
THE BOSS   KL. 8
ALLEGIANT   KL. 10:20

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

NÝJASTA MYNDIN Í DIVERGENT SERÍUNNI
BYGGÐ Á SAMNEFNDUM METSÖLUBÓKUM

SPENNAN MAGNAST Í ÞESSARI FRÁBÆRU MYND

90%

EGILSHÖLLÖ

ROGEREBERT.COM


HITFIX


ENTERTAINMENT WEEKLY


FRÁ LEIKSTJÓRANUM SEM FÆRÐI OKKUR 
IRON MAN

STÓRKOSTLEG ÆVINTÝRAMYND

95%

LUCIA DI
LAMMERMOOR

Ópera í beinni

25. apríl í Háskólabíói

FORELDRBÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

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

FORSALA
HAFIN

DRAMATÍSK GAMANMYND 
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

THE BOSS 5:50, 8, 10:10

HARDCORE HENRY 10:25

MAÐUR SEM HEITIR OVE 5:30, 8

MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 8, 10:10

KUNG FU PANDA 3 5:50 ÍSL.TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Louder than bombs    17:45  
Fyrir framan annað fólk / in front of others ENG SUB   18:00  
Son of saul // Saul fia    17.45 
Mia madre    20:00   
Anomalisa    20:00 
Rams / Hrútar ENG SUB   20:00  
The Witch / Nornin    22:15 
Spotlight    22:00  
The look of silence   22:00    

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur

Tvær ljósmyndasýningar standa nú yfir í Hörpu. FréTTablaðið/VilHelm

Prjónakaffi í menningar-
húsinu Árbæ í dag.

Norræn kvikmyndahátíð 
stendur nú yfir í Norræna 
húsinu.
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

NÝ KYNSLÓÐ

ELDRI GERÐIR Á 
ÚTRÝMINGARVERÐUM 

VERÐ FRÁ 44.995 

RYKSUGUVÉLMENNA
10% KYNNINGARAFSLÁTTUR

Nýtt og endurbætt 
ryksuguvélmenni með 
háþróuðu burstakerfi. 

Fjarlægir betur dýrahár, 
smáryk og óhreinindi. 
Sérstakt iRobot Home 
app fyrir snjallsíma.



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

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Two and a Half Men
07.45 2 Broke Girls
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
12.10 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.20 ET Weekend
16.10 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.25 Simpson-fjölskyldan
16.53 Bold and the Beautiful
17.17 Nágrannar
17.41 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu og sönnu 
Ellen DeGeneres sem fær til sín 
góða gesti og slær á létta strengi. 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag  Andri, Margrét 
Erla, Sigrún Ósk og Eva Laufey færa 
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í 
beinni útsendingu. Áhugaverð um-
ræða, fróðlegar fréttaskýringar og 
skemmtileg sjónarhorn.
19.15 Grand Designs: House of the 
Year
20.05 Becoming Mike Nichols
21.20 Outlander
22.25 Vinyl
23.20 Vice 4
23.45 Empire  
00.30 Major Crimes
01.10 11/22/63
01.55 In the Blood
03.40 Covert Affairs
04.25 The Brink
04.50 Ballers
05.20 The Middle
05.45 Fréttir og Ísland í dag

17.10 The Amazing Race: All Stars 
17.55 Drop Dead Diva 
18.40 One Born Every Minute 
19.30 Who Do You Think You Are? 
20.35 Hell's Kitchen USA 
21.20 The Flowerpot Gang 
22.20 The Originals 
23.05 I.Zombie 
23.50 Who Do You Think You Are? 
00.50 Hell's Kitchen USA 
01.30 The Flowerpot Gang 
02.30 The Originals 
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.05 Mom's Night Out
13.45 America
15.15 Draugabanarnir II
17.00 Mom's Night Out
18.40 America
20.10 Draugabanarnir II  Skemmti-
leg gamanmynd frá 1988 með Bill 
Murray, Dan Ackroyd og Sigourney 
Weaver í aðalhlutverkum. Hugs-
anir íbúa New York borgar eru svo 
svartar að þær hafa brauðfætt 
óteljandi púka sem búa í hol-
ræsum borgarinnar. Draugaban-
arnir eru fengnir til að létta þessari 
áþján af borgarbúum.
22.00 Calvary
23.45 Blood Ties  Hér er sögð saga 
bræðranna Chris og Frank sem 
hafa farið ólíkar leiðir í lífinu. Chris 
hefur haft viðurværi sitt af alls-
kyns glæpum en Frank er lögreglu-
maður í New York. Chris lendir í 
fangelsi og Þegar hann er látinn 
laus er hann fljótlega kominn á kaf 
í vafasöm viðskipti á nýjan leik og 
hætturnar leynast við hvert fót-
mál. Það kemur í hlut bróður hans 
að bæði handsama hann og verja.
01.50 Numbers Station
03.15 Calvary

16.40 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 Leyndarlíf ungbarna 
21.05 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.25 Stansað, dansað, öskrað 
23.45 Hálfbróðirinn 
00.35 Kastljós 
01.05 Fréttir 
01.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.22 Dr. Phil
09.05 Top Chef
09.48 Survivor
10.35 Pepsi MAX tónlist
12.55 Dr. Phil
13.37 The Office
13.59 Scorpion
14.40 Life Unexpected
15.21 Younger
15.42 Jane the Virgin
16.27 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
17.13 The Late Late Show with 
James Corden
17.54 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 Top Chef
21.00 Hawaii Five-0
21.45 Limitless
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 Limitless
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with 
James Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.10 Raising Hope 
18.35 2 Broke Girls 
19.00 Friends 
19.25 Cougar Town 
19.50 Sjálfstætt fólk 
20.30 Léttir sprettir 
20.50 Heilsugengið 
21.20 The 100 
22.05 Dallas 
22.50 Nikita 
23.30 Friends 
23.50 Sjálfstætt fólk 
00.30 Léttir sprettir 
00.50 Heilsugengið 
01.15 The 100 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 RBC Heritage
13.00 Golfing World 2016
13.50 Inside The PGA Tour 2016
14.15 RBC Heritage
19.15 PGA Tour 2016 - Highlights
20.10 RBC Heritage

08.05 Norwich - Sunderland
09.45 Arsenal - Crystal Palace
11.25 WBA - Watford
13.05 Sparta Praha - Villarreal
14.45 Hull - Wolverhampton 
Wanderers
16.25 KR - Njarðvík
18.05 Körfuboltakvöld
18.50 Valur - Víkingur R. Bein út-
sending
20.55 Sevilla - Athletic
23.20 Golden State - Houston
01.10 Newcastle - Swansea

07.50 Bayern Munchen - Schalke
09.35 Leicester - West Ham
11.15 Bournemouth - Liverpool
12.55 Sampdoria - AC Milan
14.35 Barcelona - Valencia
16.15 Man. Utd. - Aston Villa
17.55 Football League Show 
2015/16
18.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
18.50 Stoke - Tottenham Bein út-
sending
21.00 Messan
22.15 Spænsku mörkin 2015/2016
22.45 Getafe - Real Madrid
00.25 Snæfell - Haukar
02.05 UFC Now 2016

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
Lengd. 
07.25 Latibær Lengd. 
07.48 Hvellur keppnisbíll Lengd. 
08.00 Ævintýri Tinna Lengd. 
08.25 Lína langsokkur Lengd. 
08.47 Mæja býfluga Lengd. 
09.00 Könnuðurinn Dóra Lengd. 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar Lengd. 
09.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn Lengd. 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
Lengd. 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.22 Latibær 
11.45 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.23 Lína langsokkur 
12.46 Mæja býfluga 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.55 UKI 
15.00 Ljóti andarunginn og ég 
15.22 Latibær 
15.45 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.23 Lína langsokkur 
16.46 Mæja býfluga 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.55 UKI 
19.00 Vaski grísinn Baddi

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:05
BECOMING MIKE NICHOLS
Heimildarmynd frá HBO þar sem kvikmyndagerðarmaðurinn 
Mike Nichols sest niður með leikstjóranum Jack O'Brien og fer 
yfir líf hans og störf.

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.

VÖNDUÐ
HEIMILDARMYND

 | 22:00
CALVARI
Brendan Gleeson leikur prest í 
litlu þorpi á Írlandi. Dag einn 
fær hann morðhótun þar sem 
honum er hótað lífláti að viku 
liðinni.

 | 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.

 | 23:05
VICE
Ferskur og stórgóður 
fréttaþáttur frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.
 
 

 | 22:10
VINYL
Bráðskemmtilegir þættir um 
tónlistarframleiðandann 
Richie Finestra sem reynir að 
skapa sér framtíð í heimi sem 
er fullur af hindrunum og 
freistingum.

 | 21:15
OUTLANDER
Magnaðir þættir um hjúkrun-
arkonuna Claire sem tók þá 
ákvörðun í síðustu þáttaröð 
að fara ekki aftur til síns tíma 
heldur dvelja með rómantíska 
elskhuga sínum á 18. öld.

 | 19:15
GRAND DESIGNS:
HOUSE OF THE YEAR
Kevin McCloud heimsækir 
nokkur glæsilegustu hús 
Bretlands en árlega velur 
Konunglega breska 
arkitektafélagið, Hús ársins.
 
 
 

LOKAÞÁTTUR

HÚS ÁRSINS!

Svampur 
Sveinsson,  
kl. 10.24, 14.24 
og 18.24
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SÚ KEMUR TÍÐ

Ráðstefna um upplýsingatækni og �ármálaþjónustu framtíðarinnar

Skráning og nánari upplýsingar á www.rb.is

Á
R

N
A

S
Y

N
IRBIG DATA AND FINANCIAL SERVICES

Aðalfyrirlesari er Harper Reed, frumkvöðull og sérfræðingur 
í samþættingu tækni og upplýsinga (Big Data).
Hann starfaði sem tæknistjóri fyrir árangursríka 
kosningaherferð Barack Obama árið 2012 og seldi
nýlega fyrirtækið sitt, Modest, til PayPal.

Fyrirlesarar ráðstefnunnar eru:

Höskuldur H.
Ólafsson

Bankastjóri
Arion banka

Sigrún Ragna
Ólafsdóttir
Forstjóri VÍS

Julian Ranger
Chairman/Founder

digi.me

Þórhildur Jetzek
Ph.D. Researcher
& data storyteller

– big data value creation

Ýmir Vigfússon
Ph.D. Lektor í

tölvunarfræði við
Emory University og

Háskólann í Reykjavík

Bjarni Sv. Guðmundsson
 Verkefnastjóri

hjá Hugviti

Friðrik Þór
Snorrason
Forstjóri RB

Aðalgeir
Þorgrímsson

Forstöðumaður
Vörustýringar hjá RB

Svava Garðarsdóttir
Hugbúnaðar-

sérfræðingur RB

Ráðstefnustjóri er
Heiðrún Jónsdóttir
stjórnarmaður í RB

Hvernig mun upplýsingatækni og �ármálaþjónusta þróast á næstu árum?

Á ráðstefnunni verður leitast við að svara þeirri spurningu með um�öllun um Big Data,

framtíðina í stafrænni bankastarfsemi (Digital Banking), ferilstjórnun (BPM),

Internet of Me, Hackathon, umbreytingarverkefni, samnýtingu í upplýsingatækni o.fl.

MIÐVIKUDAGINN 4. MAÍ KL. 11:50 - 17:00 Í HÖRPU



Hverjir kíktu á 
Coachella?
Hin árlega Coachella-hátíð fer nú fram í Kali-
forníu og stendur yfir til 24. apríl. Stjörnurnar 
fjölmenna vanalega á hátíðina og virðist sú sem 
fram fer í ár ekki vera nein undantekning.

Seal var heldur betur í sveiflu 
á föstudagskvöldinu. Ætli 
hann hafi verið að flytja Kiss 
from a Rose?

Kendall Jenner lætur sig ekki 
vanta á háíðina. Mikið er fylgst 
með tískunni á hátíðinni og 
tikkaði Kendall í öll boxin.

Tónlistarkonan Grimes gaf sig 
svo sannarlega alla í flutninginn 
á laugardagskvöldið. 
NoRdicphoToS/GeTTy

Munið þið eftir paris hilton? hún 
var í það minnsta alsæl í svörtum 
alklæðnaði á coachella um helgina.

Amber Rose var í stuði fyrir 
munstur og stillti sér upp fyrir 
ljósmyndara skælbrosandi.

A$Ap Rocky er einn af þeim tón-
listarmönnum sem tróðu upp á 
hátíðinni um helgina.

ellie Goulding gaf sig 
alla í flutninginn.

Brooklyn Beckham lætur 
sig ekki vanta og var svo 
sannarlega í sumarstuði.
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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)



BOGGIE
3ja sæta sófi

Slitsterkt áklæði.  Margir litir. 
Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Sófadagaverð  74.925 kr.

TAMPA
tungusófi

Grátt slitsterkt áklæði.  Hægri og vinstri 
tunga. Stærð: 242 x89/139 x 85 cm

Fullt verð: 119.900 kr.

Sófadagaverð  89.925 kr.
Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

CLASSIC
3ja sæta sófi

Sófadagaverð  112.425 kr.

Slitsterkt áklæði.  
Margir litir.
Stærð: 200 x 90 x 100 cm

Fullt verð: 149.900 kr.

Allir sófar

25%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

SÓFA
DAGAR

 

Planið hefur 
alltaf verið að 

stofna fyrirtæki, þess 
vegna völdum við þetta 
nám. en kannski ekki alveg 
svona snemma og svona 
hratt, svo við ætlum að 
demba okkur beint í þetta 
eftir skólann.

Ég er mjög klígjugjörn og 
svona myndi einfalda mér 
lífið um rúmlega helm
ing,“ segir frumkvöðull
inn Unnur Ársælsdóttir 

sem ásamt skólasystur sinni, Helgu 
Lárusdóttur, eru á lokametrunum 
með að fjármagna SpritBand. Um er 
að ræða nýsköpun þeirra vinkvenna 
sem er armband sem inniheldur 
sótthreinsivökva og á að létta sýkla
hræddum og öðrum snyrtipinnum 
tilveruna til muna. „Þetta ætti að 
geta hjálpað fólki bæði í daglegu 
lífi og svo á ferðalögum. En annars 
er okkar markhópur stofnanir, elli
heimili, veitingahús og hótel. Sjálf 
vinn ég á veitingahúsi þar sem 
maður er alltaf að spritta sig. Þetta 
gæti þannig sparað nokkur sporin,“ 
útskýrir Unnur og er auðheyrilega 
spennt. Segir hún jafnframt að eftir 
að þær stigu fram með hugmyndina 
hafi ansi margir komið að máli við 
þær og lýst yfir áhuga á að eignast 
bandið, svo greinilega séu allnokkr
ir eins og hún.

Böndin eru úr sílikoni og auðvelt 
er að fylla þau aftur með sótthreinsi
vökva sem fæst í flestum apótekum. 
Hafa farið fram nákvæmar mæl

ingar á hve mikið skuli sprautast 
úr armbandinu þegar ýtt er á þar 
til gerðan hnapp og sprautast 
beint í lófann. Fyrsta upplagið 
verður með svörtum böndum en 
stefnan er tekin á að geta boðið 
upp á böndin í öllum regnbogans 
litum. „Við erum nú þegar komnar 
með gott teymi í kringum okkur og 
erum skyndilega orðin sex í fyrir
tækinu okkar, Halo. Fyrst á dagskrá 
er að taka þátt í keppninni Junior 
Achievement og vonandi komast 
áfram í úrslitakeppnina sem fram 
fer í Sviss á þessu ári. En hvernig 
sem hún fer munum við svo hjóla í 
þetta af fullum krafti,“ segir Unnur. 
Til þess að láta sótthreinsidrauminn 
rætast hafa þær stöllur kallað eftir 
stuðningi á Karolina Fund og binda 
miklar vonir við söfnunina þar. 
„Þetta gengur nú þegar virkilega vel. 
Við erum þegar komin með aðila í 
framleiðslu, en böndin verða fram
leidd í gegnum millilið í Þýskalandi. 
Við áttum alls ekki von á að koma 
þessum draumi í framkvæmd. Nú 
þurfum við bara að fjármagna fyrstu 
framleiðsluna og treystum á fólkið í 
kringum okkur til þess. “

Þær Unnur og Helga ljúka báðar 

námi frá Verzlunarskóla Íslands í 
vor þar sem þær útskrifast af hag
fræðibraut. Aðspurðar hvað taki 
við hjá þeim í framhaldinu eru þær 
sammála um að þær muni leggja sig 
allar í að láta á fyrirtækjadrauminn 
reyna. „Planið hefur alltaf verið að 
stofna fyrirtæki, þess vegna völdum 
við þetta nám. En kannski ekki alveg 
svona snemma og svona hratt, svo 
við ætlum að demba okkur beint í 
þetta eftir skólann. Viðbrögðin hafa 
verið svo rosaleg og stuðningurinn 
mikill og við getum eiginlega ekki 
annað gert. Við sjáum líka fyrir 
okkur að herja á erlendan markað 
enda sjáum við ákveðið gat á mark
aðnum,“ segir hún uppveðruð í 
lokin. gudrun@frettabladid.is

létta sýklahræddum 
snyrtipinnum lífið 
Verzlingarnir Unnur Ársælsdóttir og Helga Lárusdóttir eru á loka-
sprettinum með stúdentsprófin sín samhliða því að koma á fót sínu 
fyrsta fyrirtæki, Halo. Þær ætla sér stóra hluti með sérlegu sótt-
hreinsiarmbandi og segjast hafa fengið slík viðbrögð við hugmynd-
inni að þær ætli sér með hana út fyrir landsteinana.

Kim Kardashian og Kanye West lentu 
á Keflavíkurflugvelli í gærmorgun. Þau 
eru sögð komin til landsins til þess að 
taka upp tónlistarmyndband við lag á 
nýjustu plötu West, The Life of Pablo. 

Kardashian og West eru óumdeil
anlega einir þekktustu einstaklingar 
heims.  Þau giftu sig árið 2014 og 
eiga tvö börn saman. Kardashian 
á fjórar systur  sem allar taka 
virkan þátt í raunveruleika
þætti fjölskyldunnar Keeping 
up With The Kardashians. 
West er áhrifamikill tónlist
armaður og hefur reynt fyrir sér 
sem fatahönnuður. Stutt er síðan 

röð myndaðist fyrir utan verslunina 
Húrra á Hverfisgötu þegar skór 

hannaðir af honum komu í sölu.
Kardashian er virk á Snapchat 

og deildi í gær með fylgjendum 
sínum heimsókn þeirra í gróður
húsið og veitingastaðinn Frið
heima þar sem þau gæddu sér á 

allskyns afurðum úr tómötun.
Ein af systrum Kardashi

an, Kourtney ásamt vini 
þeirra Jona than Cheban 
er með í för og birti mynd af 
stæðilegum jeppa á Snap
chatreikningi sínum í gær. 
– gló

kim og kanye komin til landsins
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Þær Unnur og Helga hafa alltaf 
ætlað sér að stofna fyrirtæki en áttu 
kannski ekki von á að þær næðu ekki 
að klára Verzlunarskólann áður. 
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Fáðu stærra Heimilisbrauð í dag
Heimilisbrauðið er 20 ára. Myllan heldur upp á 
afmælið með margs konar kostaboðum, allt árið. 
Nú færðu Heimilisbrauðið 30% stærra en venjulega, 
á sama góða verðinu. Fylgstu vel með á myllan.is. 
Fáðu þér gott Heimilisbrauð í dag, 30% stærra.

Afmælistilboðið gildir á meðan birgðir endast.

Heimilisbrauðið er 20 ára. Fáðu 30% meira í dag.

Afmælistilboð í dag

cw160045_ísam_myllan_heimilisbraud20ára_auglýsing_255x380.indd   1 11.4.2016   15:02



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
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10 DAGA
AFSLÁTTUR Í50%

Á HVERJUM DEGI - Í TÍU DAGA -  
VELJUM VIÐ EINA TEGUND AF RÚMI 
OG SELJUM MEÐ 50% AFSLÆTTI

Í DAG ER ÞAÐ ROYAL AVIANA
FULLT VERÐ 236,072 Kr.

NÚ 118,036 Kr.
MEÐ 50% AFSLÆTTI

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

ROYAL AVIANA
King Size (193X203 cm)

VIÐ GERÐUM ÞETTA Á SÍÐASTA ÁRI OG GERUM AFTUR NÚNA

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG

30% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM ROYAL 
HEILSUKODDUM
GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

Vönduð þrýstijöfnunardýna. 
Þrýstijöfnunarefnið aðlagast alveg að líkamanum 

og fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjóbak 
og háls, einnig dreyfir hann þyngdinni á líkamanum svo 

enginn þrýstingur myndast á rass, mjaðmir eða axlir.
Botn: Stífur, Pu klæddur botn með tré eða stál fótum

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Vantar fyrirtækið þitt gæða 
prentefni? Við bjóðum fjöl- 
breyttar lausnir hvort sem er í 
offset eða stafrænt. Komdu við 
í kaffisopa og við finnum leið 
sem hentar best hverju sinni.

PRENTVERK

Ég fyrir þremur árum: „Hvernig 
ætli árið 2016 verði?“

Einhver: „Ég skal sko segja 
þér það. Sigurður Ingi verður for
sætisráðherra?“

Ég: „Ha? Hvað með Sigmund 
Davíð?“

Einhver: „Sigmundur Davíð mun 
lenda í ýmsu. Hann fer í einum 
spariskó og einum strigaskó og 
hittir Bandaríkjaforseta. Reynt 
verður að kúga út úr honum fé með 
svona bréfi með útklipptum stöfum. 
Eiginkona hans verður sökuð um 
að hafa reynt að kaupa farmiða út í 
geim, sem reynist síðan hafa verið 
Dorrit Moussaieff. En já, svo eftir 
mjög langa og farsakennda atburða
rás segir Sigmundur af sér vegna 
persónulegra tengsla sinna við 
aflandsfélag og Sigurður Ingi kemur 
í staðinn fyrir hann.“

Ég: „Hmmm. Hvað með Bjarna 
Ben? Af hverju verður hann ekki 
frekar forsætisráðherra?“

Einhver: „Hann mun eiga nóg 
með sín mál. Nafn hans kemur upp 
í stórum gagnaleka frá illræmdri 
framhjáhaldsvefsíðu. Þar kallaði 
hann sig IceHot1. Svo verður hann 
víst líka í einhverju svona aflands
eyjustússi. Hann nær að kjafta sig út 
úr því en neyðist samt til að hleypa 
Sigurði Inga fram fyrir sig.“

Ég: „Jahá! Þetta er merkilegt. En 
hver verður forseti?“

Einhver: „Ég sé nú ekki alveg fram 
að kosningum en það verður alls 
konar frambærilegt fólk í fram
boði.“

Ég: „Eins og?“
Einhver: „Ja, eins og til dæmis 

Sturla Jónsson vörubílstjóri, Ari 
Jósepsson vídeóbloggari og Maggi á 
Texasborgurum.“

Ég: „ … “
Einhver: „Þetta er samt ekki neitt. 

Ári fyrr kemur í ljós að Bill Cosby er 
raðnauðgari.“

Ég: „Já ókei. Heyrðu, ég ætla 
aðeins út í bílskúr … “

Viðsnúin veröld
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