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sérblað l Fólk  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

lÍFið Rapparinn Erpur Eyvindar-
son hefur verið duglegur við að 
rífa í ketilbjöllurnar síðastliðna 
mánuði ásamt góðum hóp. Ástæða 
sveiflanna er Mýrarboltinn en hann 

segir styrk og þol öllu 
skipta þegar hlaupið 
er um í drullu. „Það 
var dómaraskandall 
seinast, við vorum 
búnir að rúlla þessu 
öllu upp og svo var 

svona smá skand-
all sem maður 
nennir ekkert að 
vera að tala um 
en við ákváðum 
að við kæmum 
t i l  b a ka  o g 
myndum taka 
þetta eins og 
Maradona gegn 

Englandi ʼ86.“ 
 – gló / sjá síðu 22

Æfa í heilt 
ár fyrir 
Mýrarboltann

Mættur aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra, mætti aftur á Alþingi í gær eftir leyfi 
og nú sem óbreyttur þingmaður. Hann lýsti því yfir í viðtali á Bylgjunni í gærmorgun að hann vildi vera formaður flokksins áfram.  Fréttablaðið/Vilhelm

stjórnMál „Það kemur á óvart 
að yfirlýsing um framboð kemur 
áður en hann er búinn að ræða 
við flokksmenn,“ segir Stefán Bogi 
Sveinsson, forseti bæjarstjórnar í 
Fljótsdalshéraði, um þá ákvörðun 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugsson-
ar, þingmanns Framsóknarflokks-
ins og fyrrverandi forsætisráðherra, 
að halda áfram í stjórnmálum.

Sigmundur Davíð ætlar að bjóða 
sig fram sem formaður flokksins á 
ný og til þings í haust. Fram kom 
í þættinum Sprengisandi á Bylgj-
unni í gærmorgun að hann gerði 
ráð fyrir því að hann nyti áfram 
stuðnings. 

„Það hefði verið eðlilegt að taka 
umræðu um þetta áður, en það er 
auðvitað lítið að segja við því þegar 
fólk býður sig fram til trúnaðar-

starfa,“ segir Stefán Bogi sem segist 
telja það góðan kost að Sigurður 
Ingi Jóhannsson, núverandi for-
sætisráðherra og varaformaður 
flokksins, tæki við keflinu.

„Það kemur í ljós á næstu vikum 
hvort honum tekst að endurheimta 
traust flokksmanna,“ segir Stefanía 
Óskarsdóttir, dósent við stjórn-
málafræðideild Háskóla Íslands. 
„Það er ljóst að hann vill reyna á 
það. Hann sagði að hann myndi 
snúa til baka sem óbreyttur þing-
maður og að hann vildi leiða flokk-
inn. Það eru skiptar skoðanir innan 
og utan flokks á því hvort hann eigi 
að verða formaður,“ segir Stefanía 
um ákvörðun Sigmundar Davíðs.

„Það er í höndum flokksmanna 
hver framtíðin verður. Það hefur 
verið boðað til miðstjórnarfundar 
og þar verða þessi mál rædd,“ segir 
Guðmundur Baldvin Guðmunds-
son, bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins á Akureyri. 
– kbg, srs / sjá síðu 8

Nýtur ekki fulls trausts
Framtíð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem formanns Framsóknar er í 
höndum flokksmanna. Yfirlýsing um framboð kemur hluta flokksfólks á óvart.

Það hefði verið 
eðlilegt að taka 

umræðu um þetta áður, en 
það er auðvitað lítið að segja 
við því þegar fólk býður sig 
fram til trúnaðarstarfa.

Stefán Bogi 
Sveinsson, forseti 
bæjarstjórnar í 
Fljótsdalshéraði



Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir, Fjarðarkaup og Þín verslun Seljabraut

Öflug hita- og 
kælimeðferð

NÁTTÚRULEGT 
VERKJAGEL

Veður Prjónað í takt við trommur

Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður bauð gestum í Norræna húsinu í taktfast samprjón við undirleik Sigtryggs Baldurssonar og Steingríms Guð-
mundssonar í gær. Afraksturinn verður til sýnis í Hörpu á Listahátíð. „Ég er að reyna að fá fólk til að fá áhuga á prjóni á annan máta, þetta er sam-
félagsverkefni,“ segir Steinunn. „Ég vil að fólk reyni að komast úr þessu boxi sem við erum föst í, að prjóna eftir uppskrift.“ Fréttablaðið/Vilhelm

SAMFÉLAG „Ég vaknaði nú ekki með 
þessa hugmynd. Þetta er orðið mjög 
algengt í Svíþjóð og við buðum upp 
á þetta í söfnuðinum í Falun þar 
sem ég starfaði. Þar notfærir sér 
fjölmenni boðið.“

Þetta segir séra Þórhallur 
Heimisson, sóknarprestur í Breið-
holtskirkju, um þá ákvörðun að 
bjóða upp á svokallaðan „drop-
in“ skírnardag og brúðkaupsdag í 
kirkjunni. Þangað verður hægt að 
koma til skírnar, sjálfur eða með 
barn, laugardaginn 28. maí án 
endurgjalds og til hjónavígslu án 
endurgjalds laugardaginn 11. júní. 
Boðið verður upp á alla athöfnina 
með söng og undirleik.

Í raun er um að ræða hálfgildings 
drop-in athafnir þar sem fólk þarf 
að hafa útvegað sér tilskilin vott-
orð áður. „Þess vegna byrjaði ég 
snemma að segja frá þessu. Þeir sem 
ætla að láta gefa sig saman þurfa að 
útvega sér hjúskaparstöðuvottorð 
sem getur tekið nokkrar vikur. Sé 
skírnarbarn yngra en 16 ára þarf 
skriflegt samþykki beggja ábyrgð-
armanna barns. Auk þess þurfa 
foreldrar að koma með fæðingar-
vottorð. Það er hægt að útvega sam-
dægurs,“ segir Þórhallur og bætir 
því við að tilvonandi brúðhjón 
þurfi að tilkynna um komu sína. 
Þau verði svo látin vita í vikunni 
fyrir brúðkaupið hvenær þeirra 
athöfn fari fram að deginum til þess 
að ekki verði biðröð.

Gert er ráð fyrir að athafnirnar 
verði frá klukkan eitt eftir hádegi 
og  til fjögur báða dagana.

„Það er hægt að gefa saman sex 
pör á þessum tíma og nú þegar 
hafa fjögur pör boðað komu sína,“ 
greinir Þórhallur frá.

Hann kveðst hins vegar reiðu-
búinn að gefa saman fólk fram á 
kvöld. „Við framlengjum ef með 
þarf. Tónlistarfólkið ætlar að skipta 
deginum á milli sín.“

Þórhallur vísar á bug gagnrýni 
um að kirkjan sé orðin örvænt-
ingarfull vegna færri kirkjugesta og 
bjóði þess vegna ókeypis athafnir. 

„Þvert á móti. Það er verið að 
skíra og gifta í kirkjum úti um allt 
land í sumar,“ segir hann. 

„Þetta eru í raun svolítil mótmæli 
hjá mér. Fyrir hrun gátu brúðkaup 
jafnvel kostað meira en milljón 
krónur. Ég hef það á tilfinningunni 
að þetta sé að fara í það far aftur 
og með því að bjóða upp á ókeypis 
athafnir í kirkjunni er ég að benda 
á að tilstandið þurfi alls ekki að 
vera mikið.“ 
ibs@frettabladid.is

Drop-in brúðkaup og 
skírn án endurgjalds
Fólki er boðið að koma með skömmum fyrirvara og láta gefa sig saman með 
bæði söng og undirleik í Breiðholtskirkju 28. maí og 11. júní næstkomandi. 
Presturinn kveðst reiðubúinn að gefa saman fólk fram á kvöld ef með þarf. 

„Þetta eru í raun svolítil mótmæli hjá mér. Fyrir hrun gátu brúðkaup jafnvel kostað 
meira en milljón krónur. ég það á tilfinningunni að þetta sé að fara í það far aftur,“ 
segir séra Þórhallur heimisson, sóknarprestur í breiðholtskirkju.

Hver er taxti  
Prestafélagsins?
l  Verð fyrir hjónavígslu  

er 17.500 kr.
l  Verð fyrir skírn er 6.000 kr.
l  Margir prestar rukka  

ekki fyrir skírn.
l  Ekki er rukkað fyrir skírn  

ef hún er í messu.

Í dag snýst vindur í fremur hæga sunn-
anátt. Lítils háttar rigning öðru hverju, 
fyrst suðvestanlands, en léttskýjað á 
Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 6 til 
14 stig.
SJÁ SÍÐU 18

HúSnæÐiSMÁL Viðsnúningur hefur 
orðið á rekstri húsnæðissamvinnu-
félagsins Búmanna frá því í septem-
ber í fyrra. Gjaldþrot blasti við en 
félagið var í greiðslustöðvun.

Kjörinn var nýr formaður stjórnar, 
stjórnin endurnýjuð að hluta og öll 
varastjórn endurnýjuð. Í tilkynningu 
kemur fram að ársreikningur sýni nú 
betri afkomu. Ný stjórn hafi unnið að 
framgangi nauðasamnings og samn-
ingsgerð við Íbúðalánasjóð um fjár-
hagslega endurskipulagningu.

Stjórnir Íbúðalánasjóðs og Bú-
manna staðfestu svo nauðasamn-
inginn og þá var hafist handa við að 
uppfylla ákvæði hans. Þar má nefna 
að stofna leigufélag sem færi í lausar 
íbúðir sem hafa verið baggi á félaginu. 
Gengið hefur verið frá stofnun félags-
ins, samþykktir útbúnar og kosið í 
stjórn. Rekstrarlegur aðskilnaður 
milli Búmanna og leigufélagsins verð-
ur virkur frá 1. júní næstkomandi.
– gló

Viðsnúningur 
eftir samninga

SLyS Fimm sluppu lítið meiddir 
þegar þyrlu hlekktist á norðaustan 
við Nesjavallavirkjun í gærkvöldi. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar og 
Björgunarsveitir á Suðurlandi voru 
kallaðar út til leitar eftir að neyðar-
kall barst frá þyrlunni, sem stödd 
var á Hengilssvæðinu.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni á Suðurlandi barst neyðar-
boð frá þyrlunni korter fyrir átta í 
gærkvöldi og voru viðbragðsaðilar 
þá strax kallaðir til.

Í fyrstu var ekki vitað hvar 
nákvæmlega þyrlan var niður-
komin en liðsmenn Landhelgis-
gæslunnar komu auga á hana úr 
lofti, þar sem hún sat í dæld og 
sást illa af jörðu niðri. Þyrla Land-
helgisgæslunnar gat lent og flutti 
farþegar þyrlunnar sem hlekktist á 
til Reykjavíkur.

Aðstoð björgunarsveita og ann-
arra viðbragðsaðila sem voru á leið 
að þyrlunni var í kjölfarið afturköll-
uð. Þyrlan er talin mikið skemmd, 
en hún er utan alfararleiðar og tölu-
verður gangur að henni, samkvæmt 
upplýsingum blaðsins.

Farþegar þyrlunnar voru fluttir 
beint á bráðamóttöku Landspítal-
ans í Fossvogi þar sem þeir voru 
skoðaðir og fengu aðhlynningu í 
gærkvöldi. – tpt, óká

Fimm 
bjargað eftir 
þyrluslys

tF-Gná, þyrla landhelgisgæslunnar. 
Fréttablaðið/anton brink

2 3 .  M A Í  2 0 1 6   M Á n U D A G U R2 F R É t t i R   ∙   F R É t t A B L A Ð i Ð



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

ára
ábyrgð5 

Reynsluaktu nýjum Audi A4

Öflugri, sparneytnari og snjallari: Nýr Audi A4 sameinar tækni og fagurfræði með 
einstökum hætti. Nýstárlegt Audi Virtual mælaborð með 12,3 tommu háskerpu LCD 
skjá og Bang & Olufsen hljómkerfi (valbúnaður) með þrívíðu hljóði gefa innanrýminu 
áhrifamikið yfirbragð.

Komdu og reynsluaktu nýjum Audi A4 sem er margverðlaunaður um allan heim.



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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HEYRNARSTÖ‹IN

Stjórnmál Stjórnmálaflokkurinn 
Viðreisn býður fram undir listabók-
stafnum C í komandi Alþingiskosn-
ingum.

Þetta segir í tilkynningu frá Við-
reisn fyrir helgi. Þá afhjúpaði flokkur-
inn merki sitt og opnaði nýja vefsíðu. 
Á síðunni má sjá nokkur áherslumál 
Viðreisnar og drög að stefnu flokks-
ins. Áherslurnar eru réttlátt samfélag 
þar sem til að mynda réttur allra til 
góðrar menntunar og heilbrigðis-
þjónustu er skilgreindur. Þá er þar 
lögð áhersla á stöðugt efnahagslíf, 
fjölbreytt atvinnulíf, lækkun skulda 
ríkissjóðs og hallalaus fjárlög.

Þá leggur Viðreisn áherslu á við-
skiptafrelsi, vestræna samvinnu og 
að samningum um aðild að Evrópu-
sambandinu verði lokið.

Stofnfundur Viðreisnar fer fram í 
Hörpu á morgun, þriðjudaginn 24. 
maí. – srs

Viðreisn tekur  
á sig mynd

UtanríkiSmál Lilja Alfreðsdóttir 
utanríkisráðherra er fulltrúi Íslands á 
leiðtogafundi um mannúðarmál sem 
fer fram í Istanbúl í dag. Í tilkynningu 
utanríkisráðuneytisins segir að um sé 
að ræða fyrsta fund sinnar tegundar.

Á fundinum er áhersla lögð á tengsl 
mannúðaraðstoðar, þróunarsam-
vinnu og friðaruppbyggingar, aukin 
framlög til neyðar- og mannúðar-
stofnana og að bæta bæði árangur 
og áreiðanleika þeirrar aðstoðar sem 
veitt er þeim sem hana þurfa.

Undirbúningur fundarins er 
sagður hafa staðið í þrjú ár, en  hann 
sækja sex þúsund fulltrúar frá ríkis-
stjórnum, alþjóðasamtökum, þró-
unarsamvinnustofnunum, borgara-
samtökum og einkafyrirtækjum. – gló

Lilja mætir  
á leiðtogafund

Lilja Alfreðsdóttir,  
utanríkisráðherra

Samfélag Gögn Hagstofunnar sýna 
að rúm 95 prósent sextán ára ung-
menna sóttu framhaldsskóla haustin 
2012 og 2013. Skólasókn var minnst 
meðal innflytjenda, eða rúmlega 86 
prósent, og tæp 65 prósent voru í 
skóla við 18 ára aldur.

Þrátt fyrir að nemendum af 
erlendum uppruna hafi fjölgað hratt 
í íslensku skólakerfi er aðeins eitt 
skyldunámskeið í fimm ára kenn-
aranámi HÍ sem kemur inn á mál-
efni innflytjenda. Í námskeiðinu er 
fjallað um skóla án aðgreiningar og 
fjölbreyttan nemendahóp, og þar 
með innflytjendur. Þeir sem taka 
kennsluréttindi til framhaldsskóla-
kennslu taka engin skyldunámskeið 
er varða innflytjendur sérstaklega. 
Þess má geta að nemendur geta tekið 
valnámskeið um innflytjendur og 
valið námsleiðir þar sem fjallað er 
ítarlegra um málefni þeirra.  

Þórdís Guðmundsdóttir, náms- 
og starfsráðgjafi í Tækniskólanum, 
hefur mikla reynslu af vinnu með 
innflytjendum í skólakerfinu og segir 
ýmsar ástæður að baki því að erfitt 
sé að halda þessum hópi ungmenna 
innan skólaveggjanna.

„Margir unglingar búa í tveimur 
menningarheimum, einn er heima 
og hinn í skólanum. Því gilda ólíkar 
reglur og gildi um hvað skipti mestu 
máli og hvernig maður hagar sér. 
Einnig geta verið ólík viðhorf til 
menntunar.“

Þórdís nefnir dæmi um unglinga 
frá Asíu þar sem ungt fólk á ekki að 
ávarpa eldri manneskjur að fyrra 
bragði eða segja að maður skilji ekki 
eitthvað. „Þetta getur valdið vand-
ræðum því þau taka ekki frumkvæði 
og biðja ekki um aðstoð. Á þessu 
þurfa kennarar að átta sig.“

Almennt segir Þórdís þurfa að 

veita innflytjendum meiri stuðning 
í framhaldsskólunum og að mennt-
un kennara sé mikilvæg. „Kenn-
arar eru lykilmanneskjur. Þeir eru 
oft einir með hóp nemenda og þar 
með nýbúana. Þeir setja tóninn í 
hópnum, þeirra viðhorf og sam-
skipti skipta þar af leiðandi svo 
miklu máli.“

Nánar verður fjallað um málið í 
Battlað í borginni sem er á dagskrá 
Stöðvar 2 í kvöld. 
erlabjorg@frettabladid.is

Innflytjendur þurfa meiri 
stuðning í skólanum
Skólasókn er minnst meðal innflytjenda í framhaldsskólum og mikið er um brottfall. Í kennaranámi er lítið 
um sértæka kennslu í móttöku innflytjenda. Námsráðgjafi segir menningarlæsi kennaranna afar mikilvægt.

Í Tækniskólanum eru hundrað nemendur á svokallaðri nýbúabraut. Mynd/AnnA FjóLA GÍsLAdóTTir

Stjórnmál Frumvarp um meðferð 
aflandskrónueigna var til umræðu 
á Alþingi í gærkvöldi. Það var ekki 
búið að samþykkja frumvarpið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun 
en leiða má líkur að því að það hafi 
verið gert.

Frumvarpið fékk hraðameð-
ferð um helgina en efnahags- og 
viðskiptanefnd Alþingis tók við 
umsögnum, fékk til sín fjölda gesta 
og skilaði meirihlutaáliti auk minni-
hlutaálits.

Þrátt fyrir almenna sátt um frum-
varpið komu þó áhyggjuraddir fram 
á fundinum.

Össur Skarphéðinsson, þingmað-
ur Samfylkingarinnar, studdi frum-
varpið en velti því upp hvort það 
stæðist jafnræðisreglu stjórnarskrár 
og Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Hann sagði að í frumvarpinu væri 
beinlínis gert ráð fyrir að erlendir 
lögaðilar væru í raun og veru Íslend-
ingar og að upplýsa þyrfti um það. 
Slíkar upplýsingar myndu gagnast 

fyrir dómstólum færi svo að frum-
varpið rataði þangað.

„Þess vegna finnst mér hálfaum-
ingjalegt í þessu frumvarpi að það er 
ekki lögð áhersla á það að það verði 
upplýst hvaða Íslendingar það eru 
sem eigi þessar eignir.“

Þá kom það fram í umsögn banda-
rísku fjárfestingarsjóðanna Eaton 
Vance Corp. og Autonomy Capital 
að frumvarpið bryti gegn eignarétti 
þeirra og færi svo að það yrði sam-
þykkt yrði ríkið bótaskylt. – srs

Aumingjalegt að upplýsa ekki um íslenska aflandskrónueigendur

86%
innflytjenda sækja skóla 
við 16 ára aldur.

Kennarar eru 
lykilmanneskjur. 

Þeir setja tóninn í hópnum, 
þeirra viðhorf og samskipti 
skipta þar af leiðandi svo 
miklu máli.
Þórdís Guðmunds-
dóttir, náms- og 
starfsráðgjafi í 
Tækniskólanum

Þingmenn fylgdust með umræðum í þingsal. FréTTAbLAðið/ViLheLM
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

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

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Verð frá: 1.840.000 kr.

Þið smellpassið saman. Aygo og þú með vinum þínum út í sveit. Brostu hringinn meðan 
þú snattast í bænum. Njóttu þess að mynda ný tengsl með Aygo í sumarsólinni.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

ÚT Í SUMARIÐ



Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði
Garðsláttuvélar

í miklu úrvali
Mikið og fjölbreytt úrval garðsláttuvéla 

* Sláttuvélar með raf- eða bensínmótor 
* Sláttuvélar með eða án grassafnara 

* Sláttuvélar með eða án drifs

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

SamkeppniSmál Eftir útboð hefur 
bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkt 
að leita eftir samningum um kaup á 
rafmagni frá Orkusölunni. Umhverfis- 
og framkvæmdaráð bæjarins hefur 
falið umhverfis- og skipulagsþjónustu 
Hafnarfjarðar að leita samninga.

Bærinn fól EFLU verkfræðistofu að 
hafa umsjón með útboði á raforku-
kaupum bæjarins. Það var auglýst á 
Evrópska efnahagssvæðinu og var 
sérstaklega sent seljendum raforku. 

Tilboð barst frá fjórum fyrirtækjum 
og var Orka náttúrunnar með lægsta 
boð. HS orka skilaði inn tilboði sem 
var sex prósentum hærra en tilboð 
Orkusölunnar. Orka náttúrunnar 
skilaði inn 16 prósentum hærra til-
boði og Fallorka 19 prósentum hærra.

Í niðurstöðu EFLU kemur fram að 
lægsta tilboð sé fjórðungi lægra en 
útgefnir orkutaxtar og mat stofunnar 
sé að tilboðið sé hagstæðara en önnur 
tilboð sem bænum bárust. Ef horft er 

til samningsins sem Hafnarfjarðar-
kaupstaður hefur við Fallorku í dag 
og þau verð sem gilda í dag er þetta 
um það bil fimm prósenta hækkun á 
heildarkostnaði vegna raforkukaupa, 
segir í niðurstöðunni.

Félag atvinnurekenda hefur bent 
á að hægt sé að spara opinbert fjár-
magn með virkari útboðum af hálfu 
hins opinbera. FA stóð fyrir fundi 

um málefnið síðasta þriðjudag. Guð-
laugur Þór Þórðarson, varaformaður 
fjárlaganefndar Alþingis, var á meðal 
frummælenda en hann telur að fjöl-
mörg vannýtt tækifæru séu í því að 
halda opin útboð. Fjárlaganefnd tók 
saman upplýsingar um útboð hjá 
stofnunum og fyrirtækjum ríkisins.

„Við tókum fyrir allt það sem ætti 
að vera algjörlega einfalt. Til dæmis 
raforku sem maður skyldi ætla að 
væri einfaldasta mál í heimi að bjóða 
út,“ sagði Guðlaugur Þór á fundinum. 
Af 160 stofnunum hins opinbera hafi 
hins vegar bara 7,5 prósent boðið út 
rafmagnið og 50 prósent boðið út 
innkaup.

Hann sagði að ýmsar stofnanir 
væru ekki tilbúnar að spara með 
útboðum. „Stofnanir sem bjóða ekki 
út hljóta að hafa of mikið á milli 
handanna og þarf þá að skera sér-
staklega niður hjá þeim,“ sagði Guð-
laugur. stefanrafn@frettabladid.is

Segist ná hagstæðum 
kjörum með útboði
Hafnarfjarðarbær bauð rafmagnskaup sín út á EES-svæðinu. Orkusalan varð 
fyrir valinu. Varaformaður fjárlaganefndar segir að með þessu megi spara mikið.

Ein og ótengd 

Nokkrir tugir tóku í gær þátt í árvissri samkeppni í Seúl, höfuðborg Suður-Kóreu, sem snýst um að sitja 
aðgerðalaus, án þess að tala, sofa, borða eða nota raftæki af nokkru tagi. Yfirskrift keppninnar er „space-out“ 
og ætlað að vekja fólk til umhugsunar um stóran þátt samfélagsmiðla og snjallsíma í lífi þess. Nordicphotos/AFp

SlyS Skýrslu er tæpast að vænta 
fyrr en í haust frá rannsóknarnefnd 
sjóslysa vegna slyss þar sem tvær 
konur hryggbrotnuðu um borð í 
harðbotna slöngubát ferðaþjón-
ustufyrirtækis í Vestmannaeyjum 
í síðustu viku. Ingi Tryggvason, for-
maður rannsóknarnefndarinnar, 
segir svona slys hafa átt sér stað 
áður.

„Ég man eftir tveimur málum, 
einu á Húsavík og öðru í Vest-
mannaeyjum,“ segir Ingi. Í skýrslu 
nefndarinnar vegna slyss þegar 
kona hryggbrotnaði í eins bát Rib-
safari í Vestmannaeyjum sumarið 
2011 segir að um sé að ræða mjög 
varhugaverðar siglingar. „Nefndin 
telur því fyllstu ástæðu til að endur-
skoða útbúnað þessara báta og 

gæta mun betur að öryggi farþega.“
Ingi segir ferðirnar virðast snúast 

um að sigla nógu hart og stökkva 
fram af öldum. Við þetta geti orðið 
mjög mikið högg sem farþegar séu 
misvel á sig komnir til að taka. 
„Þetta er bara hættulegt,“ segir 
hann.

Fram kom í umfjöllun RÚV um 
málið að konurnar væru á þrí-
tugsaldri, en atvikið hefði átt sér 
stað þegar um 100 starfsmenn 
Bláa lónsins voru í vorferð til Vest-
mannaeyja. Meðal uppákoma sem 
boðið var upp á í ferðinni hefði 
verið bátsferð með Ribsafari. Haft 
er eftir lögmanni Ribsafari að atvik-
ið hafi verið tilkynnt til Vinnueftir-
lits og lögreglu sem nú rannsaki 
málið. – óká

Þetta er bara hættulegt
Í bát ribsafari er setið á hörðum miðjustokki bátsins og getur því reynt á þegar 
hann skellur á mikilli ferð í sjóinn. FréttAblAðið/ÓskAr p. FriðrikssoN

Stofnanir sem bjóða 
ekki út hljóta að 

hafa of mikið á milli hand-
anna og þarf þá að skera 
sérstaklega niður hjá þeim.

Guðlaugur Þór 
Þórðarson, varafor-
maður fjárlaga-
nefndar
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FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir miklar 
kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga á að skapa 
sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun sem aðalgrein. 

VIÐFANGSEFNI

 Tölvuviðgerðir A+ • Network+ • CCNA • MCSA 
• MS Office 365 + Azure • Verkefnadagar* 

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM

Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa reynslu 
eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið hefst.

ALÞJÓÐLEGAR PRÓFGRÁÐUR

Að námi loknu eiga nemendur möguleika á að öðlast 7 alþjóðlegar prófgráður 
sem er mikilvægt að hafa þegar sækja á um vinnu í upplýsingatæknigeiranum 
hvar sem er í heiminum.

ÚRVALSLIÐ KENNARA – LÆRÐU AF ÞEIM BESTU

Allir kennararnir eiga það sameiginlegt að búa yfir gríðarlega mikilli reynslu í 
upplýsingatækni og hafa þar að auki Microsoft Certified Trainer gráðu frá 
Microsoft. Enn frekar erum við stolt af því að hafa í kennaraliðinu þá einu tvo  
sem bera meistaragráðu frá Microsoft (Microsoft Certified Master) í Active 
Directory og Messaging.

STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ

Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu tæknifyritækjum 
á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna Nýherja, Opin Kerfi, Advania 
og Sensa.

Hefst: 29. og 30. ágúst 2016 • Lýkur: Júní 2017 
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem 
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir 
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í sex hluta: • Bókhald – grunnur • Bókaranám fyrir 
lengra komna • Tollskýrslugerð • Skattskil einstaklinga með 
rekstur • Viðurkenndur bókari.

Hefst: 5. okt. • Lýkur: Des. 2017

 FJARKENNSLA 

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og �arnámi. Fjarkennslan okkar 
fer fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur tekið þá� 
í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu. Nú fá nemendur einnig 
upptökur af völdum hluta námskeiða með Fræðsluskýinu.

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF 

TÆKNINÁM VIÐURKENNDUR BÓKARI 
Miðvikudaginn Miðvikudaginn
25. maí kl. 17:30 25. maí kl. 18:00 

VIÐURKENNDUR BÓKARI

Viðurkenndur bókari er sérstaklega öflugt einnar annar nám fyrir þá sem 
vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun og 
stefna á próf til viðurkennds bókara á vegum Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. Námið skiptist í þrjá hluta; Reikningshald, 
Upplýsingatækni og Skattskil.

Hefst: 5. ágúst • Umsóknarfrestur: 20. júní • Lýkur: Des. 2016

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt   
 góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af völdum   
 hlutum námskeiðanna.

BÓKHALDSNÁM
OG TÆKNINÁM



NÝR ISUZU D-MAX 
VERÐ FRÁ 5.790.000 BEINSKIPTUR, 6 GÍRA

ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI OG STERKASTI 
PALLBÍLL SEM UM GETUR 
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*

TILBOÐ
NÚNA FYLGIR ÖLLUM ISUZU D-MAX

DRÁTTARBEISLI OG HEITKLÆÐNING Á PALLINN
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

35OO kg
NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

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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Stjórnmál „Það kemur í ljós á 
næstu vikum hvort honum tekst að 
endurheimta traust flokksmanna,“ 
segir Stefanía Óskarsdóttir, dósent 
við stjórnmálafræðideild Háskóla 
Íslands, um þá ákvörðun Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar, þingmanns 
Fram sóknarflokksins og fyrrverandi 
forsætisráðherra, að halda áfram í 
stjórnmálum.

Fram kom í þættinum Sprengi-
sandi á Bylgjunni í gærmorgun að 
hann ætlar að bjóða sig fram sem 
formaður flokksins á ný og til þings 
í haust. Þá segist Sigmundur gera ráð 
fyrir að hann njóti áfram stuðnings til 
þess og það kæmi honum á óvart ef 
flokkurinn ætlaði að láta atburðarás 
vorsins hafa áhrif á það.

Stefanía segir þá flokksmenn sem 
hafa mögulega búið sig undir for-
mannsframboð í erfiðri stöðu. Margir 
renni hýru auga til Lilju Alfreðs-
dóttur. „Já, það eru margir sem renna 
hýru auga til Lilju, en ég hef heyrt 
hana segja að hún færi ekki gegn 
Sigmundi. Sumir gætu þannig verið 
í erfiðri stöðu og þetta getur valdið 
streitu innan flokksins. Þeir sem hafa 
hug á formannsframboði eru líklegir 
til að halda sig til hlés í fyrstu og gefa 
ekkert út um það opinberlega nema 
Sigmundi takist ekki að endurheimta 
traustið.“

Lilja Alfreðsdóttir utanríkisráð-
herra segist ekki hafa hugleitt for-
mannsframboð. „Nei,“ segir hún.

Vorfundur miðstjórnar Framsókn-
arflokksins verður haldinn 4. júní. 

Þar heldur Sigmundur ræðu og gefst 
flokksfélögum kostur á að ræða við 
hann í umræðum. Á meðal þess sem 
flokksfélagar hans eru ósáttir við er að 
hann ráðfærði sig ekki við þingflokk 
sinn áður en hann sendi út yfirlýsingu 
á Facebook um þingrof, skyldu þing-
menn Sjálfstæðisflokks ekki treysta 
sér til að styðja ríkisstjórnina. Eftir 
yfirlýsinguna fór hann á fund forseta 
á Bessastöðum og flokksmenn fylgd-
ust með atburðarásinni illa upplýstir.

Á sama tíma fóru framsóknarmenn 
á Akureyri fram á „tafarlausa afsögn“ 
formanns síns úr embætti forsætis-
ráðherra.

Stefanía segir að í þessu ljósi sé 
ekki alveg ljóst hvort Sigmundur 
njóti fulls trausts í flokknum. „Það 
er ljóst að hann vill reyna á það. 
Hann sagði að hann myndi snúa til 
baka sem óbreyttur þingmaður og 
að hann vildi leiða flokkinn. Það 
eru skiptar skoðanir innan og utan 
flokks á því hvort hann eigi að verða 
formaður. Flokksmenn munu meta 
það hvaða áhrif það mun hafa, hvort 
það verði til bóta eða dragi flokkinn 
niður,“ en fylgi flokksins fór undir 
níu prósent í apríl og er nú undir 
tólf prósentum.

„Ég bjóst við þessu, að hann 
myndi koma fram með þetta sjónar-
mið að vilja halda áfram,“ segir Guð-
mundur Baldvin Guðmundsson, 
bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins 
á Akureyri. Hann var í hópi þeirra 
sem vildu að Sigmundur viki sem 
forsætisráðherra vegna Wintris-

málsins. „Það er í höndum flokks-
manna hver framtíðin verður. Það 
hefur verið boðað til miðstjórnar-
fundar og þar verða þessi mál rædd.“

Aðspurður hvort hann gæti séð 
aðra einstaklinga koma til greina í 
formannssætið vísar Guðmundur 
í góð störf Sigurðar Inga Jóhanns-
sonar sem forsætisráðherra. „Mér 

finnst hann hafa staðið sig vel sem 
forsætisráðherra. Ég sæi hann alveg 
fyrir mér sem formann flokksins líka. 
En þetta er fyrst og fremst eitthvað 
sem við framsóknarfólk þurfum að 
taka ákvörðun um.“

Fréttastofa ræddi við áhrifafólk í 
flokknum sem vildi hvorki tjá sig um 
málið né lýsa yfir afdráttarlausum 
stuðningi við Sigmund Davíð eða 
annan frambjóðanda til embættis 
formanns. Flestir vísuðu í að flokks-
menn tækju umræðuna og ákvörðun 
um framtíð Sigmundar á miðstjórn-
arfundi og flokksþingi.
kristjanabjorg@frettabladid.is 
stefanrafn@frettabladid.is

Þarf að endurheimta traust flokksins
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vill halda áfram sem formaður Framsóknar. Gagnrýni flokksmanna á störf Sigmundar gæti sett strik í 
reikninginn. Bæjarfulltrúi gæti séð Sigurð Inga Jóhannsson fyrir sér sem formann flokksins. Lilja Alfreðsdóttir fer ekki gegn Sigmundi.

Kosningar ekki  
endilega í haust

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
sagðist í viðtali við Pál Magnús-
son á Sprengisandi í gær ekki 
endilega gera ráð fyrir því að 
kosningar yrðu í haust. Hann sæi 
ekki fyrir sér að „stóru málunum“ 
yrði lokið fyrir september, 
október. Þá hefði því verið fleygt 
víðar en í Framsókn að ekki væri 
hentugt að kjósa í haust.

Katrín Jakobsdóttir, formaður 
Vinstri grænna, segir ummælin 
athyglisverð í ljósi 
þess að forsvars-
menn ríkis-
stjórnarinnar, 
Sigurður Ingi 
Jóhannsson 
og Bjarni Bene-
diktsson, hafi 
lagt til kosningar í 
haust. „Við í stjórnarandstöðunni 
lögðum fram skýrar tillögur um 
að kjósa í vor, ég er enn þeirrar 
skoðunar að það hefði verið lang-
heppilegast.“ Hún væntir þess að 
forystumenn stjórnarinnar þurfi 
að tala við félaga sinn. „Núverandi 
ríkisstjórn er búin að tilkynna að 
það verði kosningar í haust. Það 
er búið að breyta starfsáætlun 
Alþingis til samræmis við það,“ 
bætir hún við. – kbg

Sigmundur mætti í Sprengisand á Bylgjunni í gær og ræddi væntanlegt formanns-
framboð, atburðarás vorsins og fund sinn með forsetanum. FréttaBlaðið/Vilhelm

Stefanía  
Óskarsdóttir,  
dr. í stjórnmála-
fræði við háskóla 
Íslands
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Þriðjudaginn 24. maí verður nýtt stjórnmálaafl, Viðreisn, stofnað

Staður: Silfurberg í Hörpu.
Tími: 17.00 - 18.00

Allir velkomnir frá kl. 16.45

Við erum frjálslynt stjórnmálaafl sem vill réttlátt samfélag, stöðugleika,
opna umræðu, viðskiptafrelsi og vestræna samvinnu.

Almannahagsmunir umfram sérhagsmuni.

Öflugt atvinnulíf á að vera undirstaða velferðar og velmegunar almennings.

Búa þarf til umgjörð stöðugleika sem dregur úr hættu á því
að stjórnmálamenn eða sérhagsmunaöfl geti ráðskast

með þjóðina og eignir hennar.

/ Vidreisn

Stofnfundur Viðreisnar
24. maí



Bryggjan brugghús | Grandagarði 8 | 25. maí kl. 14 ‑16

Fundur um þýska matvælamarkaðinn, með áherslu á sjávarafurðir, verður 

haldinn miðvikudaginn 25. maí kl. 14 á Bryggjunni brugghúsi, Grandagarði 8.

Dr. Matthias Keller framkvæmdastjóri helstu samtaka í fiskiðnaði og 

upplýsingamiðstöðvar sjávarafurða í Þýskalandi mun fjalla um neysluvenjur 

á sjávarafurðum þar í landi og kröfur markaðarins. Björgvin Þór Björgvinsson 

verkefnastjóri hjá Íslandsstofu mun segja frá útflutningi til Þýskalands og  

Ruth Bobrich viðskiptafulltrúi í sendiráðinu í Berlín fjallar um þýska markaðinn, 

ný tækifæri og matvælasýningar. Þá munu fulltrúar fyrirtækja sem flytja út 

sjávarafurðir og áfengi segja frá reynslu sinni af þýska markaðinum.  

Léttar veitingar í lok fundar.

Skráning og nánari upplýsingar á vef Íslandsstofu, www.islandsstofa.is

Heilbrigðismál Páll Matthíasson, 
forstjóri Landspítalans, tekur undir 
gagnrýni Birgis Jakobssonar land-
læknis á þróun heilbrigðisþjónustu 
á Íslandi – sérstaklega hvað varðar 
hlutastörf sérfræðilækna og skort á 
göngudeildarstarfsemi.

Þetta kemur fram í vikulegum 
forstjórapistli Páls sem birtur er á 
heimasíðu Landspítalans. Eins og 
kunnugt er birti landlæknir álit 
sitt og ábendingar á vef embættis-
ins en var að stofni til efni bréfs 
til Kristjáns Þórs Júlíussonar heil-
brigðisráðherra. Landlæknir sagði 
þar að í raun hefði þróunin í heil-
brigðiskerfinu verið á rangri braut 
um langa hríð.

Páll segir að ýmislegt í athuga-
semdum landlæknis hafi með 
Landspítala að gera, eðli máls 
samkvæmt, enda spítalinn stærsta 
stofnunin í heilbrigðiskerfinu. 

„Það eru einkum hlutastörf sér-
fræðilækna og skortur á göngu-
deildarstarfsemi sem landlæknir 
gerir athugasemdir við. Undir hvort 
tveggja get ég tekið enda höfum við 
lagt áherslu á að sem flestir helgi sig 
störfum á Landspítala og raunar 
greitt sérstaklega fyrir það. Vissu-
lega eru undantekningar á þessari 
almennu reglu, til dæmis í mjög 
sérhæfðum sérgreinum læknis-
fræðinnar, en það eru einmitt 
undantekningar,“ skrifar Páll.

Hann segir jafnframt að áhrif af 
umfangsmikilli sérfræðiþjónustu 
lækna utan spítala endurspeglist að 

hluta í takmarkaðri göngudeildar-
starfsemi á Landspítala. Fjöldi 
sjúklinga með fjölkerfa vandamál 
og króníska sjúkdóma aukist stöð-
ugt og sú verði þróunin næstu árin.

„Þörfin fyrir teymisvinnu og 
samvinnu margra heilbrigðisstétta 
mun því aukast og þessari þjónustu 
verður best sinnt á göngudeildum 
sjúkrahúsa en ekki af einyrkjum í 
takmörkuðum rekstri,“ skrifar Páll 
og upplýsir að heilbrigðisráðherra 
hafi boðað hann og landlækni á 
fund fljótlega vegna gagnrýninnar 
en Kristján Þór hefur að hluta tekið 
undir sjónarmið landlæknis. – shá

Forstjóri LSH sammála 
gagnrýni landlæknis

Birgir Jakobsson, 
landlæknir

Það eru einkum 
hlutastörf sérfræði-

lækna og skortur á göngu-
deildarstarfsemi sem land-
læknir gerir athugasemdir 
við. 

Páll Matthíasson, 
forstjóri Land-
spítalans

Austurríki Enginn augljós sigur-
vegari kom upp úr kjörkössunum 
í austurrísku forsetakosningunum 
í gær.

Eftir talningu atkvæða var Nor-
bert Hofer, frambjóðandi hins öfga-
þjóðernissinnaða Frelsisflokks, með 
51,9 prósent atkvæða, litlu meira en 
mótherji hans Alexander Van der 
Bellen, frambjóðandi Græningja, 
sem hlaut 48,1 prósent atkvæða.  

Þrátt fyrir forystu Hofers er ekki 
hægt að lýsa hann sigurvegara þar 
sem utankjörfundaratkvæði verða 
talin í dag og munu þau skipta 
sköpum fyrir frambjóðendurna þar 
sem 14 prósent kjósenda nýttu sér 
réttinn til að kjósa utan kjörfundar.

Framganga kosninganna var æsi-
spennandi en á meðan á talningu 
stóð var ekki marktækur munur á 
frambjóðendunum tveimur og tóku 
þeir forystu til skiptis.

Kosningabaráttan hefur dregið 
fram afar ólíkar hugmyndir fram-
bjóðendanna en baráttan hefur 
að mörgu leyti snúist um innflytj-
enda- og flóttamannamál. Hofer 
hefur tekið harða afstöðu gegn 
því að Austurríki taki við mörgum 
flóttamönnum en Van der Bellen 
talaði fyrir samheldinni Evrópu sem 
breiði út faðminn.

Hefðinni samkvæmt er hlutverk 
forseta ekki valdamikið. Líkt og á 
Íslandi er meginhlutverk hans að 
veita stjórnarmyndunarumboð og 
veita ríkisstjórnum lausn. Hofer 
hefur hins vegar hótað því að verði 

hann forseti muni hann beita 
völdum forseta sem skilgreind eru 
í stjórnarskrá en hefur aldrei verið 
beitt. Til að mynda hótaði hann 
í sjónvarpskappræðum í síðustu 
viku að hann myndi leysa upp neðri 
deild austurríska þingsins og boða 
til kosninga en flokkur hans, Frelsis-
flokkurinn, mælist með mest fylgi 
samkvæmt skoðanakönnunum.

„Það kæmi ykkur á óvart hvað for-
seti er fær um að gera,“ sagði Hofer í 
kappræðunum.

Fari svo að Hofer verði kosinn for-
seti yrði hann fyrsti þjóðarleiðtog-
inn í Evrópu til að koma úr flokki 
öfga-þjóðernissinna.
stefanrafn@frettabladid.is

Jafntefli í austurrísku kosningunum
Of mjótt er á mununum milli frambjóðendanna í austurrísku forsetakosningunum til að úrskurða sigurvegara. Utankjörfundar
atkvæði munu ráða úrslitum. Óttast er að frambjóðandi Frelsisflokksins muni leysa upp þingið verði hann kjörinn forseti Austurríkis.

„Enga nasista í forsetahöllina.“ Hofer yrði fyrsti þjóðarleiðtoginn úr hópi öfga-þjóðernissinna nái hann kjöri. NordicpHotos/AFp

Það kæmi ykkur á 
óvart hvað forseti er 

fær um að gera.

Norbert Hofer,  
forsetafram-
bjóðandi

14%
kjósenda nýttu sér réttinn til 
að kjósa utan kjörfundar. Þau 
atkvæði verða talin í dag.
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Auðveldaðu þér vinnuna
með góðum græjum

Léttar en ö�ugar borvélar

Skútuvogi 1c  104 Reykjavík  Sími 550 8500  Fax 550 8510  www.vv.is

ACDelco ANI405
loftherslulykill ½“
Verð: 11.718 kr.

Loftverkfæri í úrvali frá ACDelco.

Stanley TIG-suðuvél 
TIG161 
Verð: 99.138 kr.

Mikið úrval af rafsuðuvélum frá 
Stanley á lager á góðu verði.

STAYER slípirokkur SAB 901 R
900 w
125 mm 
Professional
Verð: 9.920 kr.

Panasonic EY 
74A1 LS2G
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2 x 4,2Ah Li-Ion
2 gírar
18 V
1,95 kg
Verð: 49.600 kr.

Panasonic 
EY 7441 LE3S
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 3 x 1,5Ah Li-Ion
14,4 V
2 gírar
1,5 kg
Verð: 36.890 kr.

Panasonic 
Y 7441 LS2S 
Patróna: 13 mm
Rafhlaða: 2 x 4,2Ah Li-Ion
14,4 V
2 gírar
1,75 kg
Verð: 49.600 kr.

BMI snúningslaser 
64808AHV sett
Drægni: 300 m með móttakara
Sjálfstillandi
Nákvæmni: +/-3 mm / 30 m
NiMH hleðslurafhlöður
Taska fylgir með móttakara, 
fjarstýringu o�.
IP64
Verð: 87.885 kr.

Stabila LD300
+LAX50 sett
Lasermálband
Drægni: 0,1-30 m 
Nákvæmni +/- 2 mm
Mælir: Lengd, fermetra 
og rúmmetra

2ja línu laser
3 x AA rafhlöður
Poki fyrir belti
Nákvæmni +/- 0,5 mm/m
Drægni 10 m
Verð: 24.738 kr. 

TILBOÐ

TILBOÐ



Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

590 2045 |  BENNI.IS 561 4200 / NESDEKK.IS

Betra gripLægra veghljóð Minni eyðsla

Um miðja 19. öld kom út um nokkurra 
mánaða skeið í Kaupmannahöfn blað sem 
hét Tiden. Það sem gerir þetta blað sérstakt 

er að því ritstýrði Íslendingur, Þorleifur Guð-
mundsson Repp, og eins og tíðkaðist á þessum tíma 
skrifaði hann blaðið að mestu upp á eigin spýtur. 
Umfjöllunarefni blaðsins tengdist líka ritstjóranum 
nokkuð því það var einkum Repp sjálfur og yfir-
burðir hans á flestum sviðum. Eins og gefur að skilja 
þótti Repp lofið gott og skrifaði því ritstjóranum 
þakkarbréf sem sá síðarnefndi að sjálfsögðu birti í 
blaðinu. Tiden varð ekki langlíf enda stóðu ekki að 
baki henni fjársterkir einstaklingar og félög.

Nú á tímum þekkja fáir til Þorleifs Guðmundsson-
ar Repp og þeir sem það gera á annað borð minnast 
hans einkum fyrir það að hann féll á doktorsprófi 
við Hafnarháskóla. Repp hafði nefnilega þann skap-
gerðargalla að þegar hann reiddist setti að honum 
óstöðvandi tröllahlátur. Þetta nýtti annar and-
mælandi við doktorsvörnina sér, en sá hafði horn í 
síðu Repps, og reitti hann því viljandi til reiði með 
þeim afleiðingum að á Repp rann hláturskast sem 
engin leið var að hemja. H. C. Ørsted háskólarektor 
sá sér því ekki annað fært en slíta vörninni og reka 
hinn hlæjandi Repp út með þessum orðum: „Absint 
nugae, absit scurrilitas, absit ipse denique scurra,“ 
sem má útleggja einhvern veginn svona: „Burt með 
skrípalætin, burt með fíflskapinn, farðu að því búnu 
sjálft burt fífl.“

Þetta er rifjað upp hér vegna þess að samskipti 
eins forsetaframbjóðandans við blað það sem 
hann ritstýrði til skamms tíma minna óneitanlega 
nokkuð á samskipti þeirra Repps og ritstjóra Tiden. 
Þar að auki er frambjóðandinn sagður svo fyndinn 
að heilu landsfundirnir bresta í óstöðvandi hrossa-
hlátur þegar hann tekur til máls. Það væri kannski 
ástæða fyrir kjósendur að hafa orð rektors Hafnar-
háskóla í huga þann 25. júní næstkomandi þegar 
þeir standa í kjörklefanum?

Absint nugae, absit 
scurrilitas …

Guðmundur J. 
Guðmundsson
kennari

Þar að auki er 
frambjóðand-
inn sagður 
svo fyndinn 
að heilu 
landsfund-
irnir bresta í 
óstöðvandi 
hrossahlátur 
þegar hann 
tekur til máls.

Sá mæti heimspekingur og háskólamaður 
Páll Skúlason sagði eitt sinn um menntun: 
„Tilgangur náms er námið sjálft. Þess vegna 
verða menn aldrei fullnuma í neinni náms-
grein, hversu mörgum og góðum prófgráð-
um sem þeir ljúka.“ Það er mikill og góður 

sannleikur í þessum orðum Páls. Sannleikur sem við 
Íslendingar virðumst löngum hafa átt furðu erfitt með 
að sjá og meta enda stendur þetta viðhorf okkur oftar 
en ekki fyrir þrifum.

Fyrir helgina stóð Bandalag háskólamanna fyrir 
málþingi um stöðu háskólamenntaðra á vinnumark-
aði þar sem kom fram að staða hópsins fer versnandi 
og fjárhagslegur ábati af náminu minnkandi. Því 
miður er þetta ekkert sem kemur á óvart í skamm-
sýnu samfélagi þar menntun sem slík virðist lítils 
metin.

Viðbrögð Illuga Gunnarssonar menntamálaráð-
herra endurspegla svo skammsýnina í þessu viðhorfi. 
Illugi rekur vandann til þess að áherslan hafi verið á 
að hækka lægstu launin í landinu og þar af leiðandi 
hafi nú dregið saman með háskólagengnum og 
öðrum. Ungt fólk sjái því ekki fjárhagslegan ávinning 
af menntun. Af þessu má skilja að Illuga hefði líkast til 
þótt betra að halda láglaunafólkinu áfram niðri, sem 
býr þó enn við herfileg kjör, fremur en að bæta kjör 
menntafólks. Þetta er viðhorf viðvarandi misskipt-
ingar þess auðs sem er að finna í íslensku samfélagi 
– auðs sem er til staðar svo lengi sem hann hefur ekki 
ratað aflands í einhverju apaspili aurapúka.

Illugi bendir hins vegar réttilega á að nútíma hag-
kerfi hverfast um menntun. Að menntun sé leiðin 
til aukinnar framleiðni. Illugi bendir á að erfitt sé að 
bregðast við þessu með einni aðgerð en hann vísar þó 
til þess að aukin námsframvinda innan bæði mennta-
skóla og háskóla ætti að vera til bóta. Eða með öðrum 
orðum að þá sé það háskólafólki til framdráttar að 
það læri hraðar og fái sína prófgráðu sem allra fyrst 
og hafi þannig meiri tíma á ævinni til þess að vera í 
vinnu en ekki námi. Þetta er varasamt viðhorf svo 
ekki sé meira sagt. Gildi menntunar á ekki að snúast 
um að framleiða starfsfólk fyrir atvinnulífið heldur 
menntunina sjálfa. Hún er vel þess virði og með því 
að viðhalda háum gæðastaðli erum við margfalt lík-
legri til þess að byggja upp blómlegt samfélag.

Ef ungt fólk veigrar sér við því að sækja sér háskóla-
menntun af fjárhagslegum ástæðum þá er lausnin 
svo sannarlega ekki að hraða framvindu námsins. Í 
fyrsta lagi þurfum við að horfa til þeirrar staðreyndar 
hversu gríðarlega kostnaðarsamt það er fyrir ungt 
fólk á Íslandi að sækja sér háskólamenntun. Það leiðir 
til þess að horfast í augu við þá staðreynd að lang-
skólagengið fólk er oft skuldum vafið við námslok og 
ráðstöfunartekjur því litlar. Rót vandans er þannig 
hvorki námshraðinn né staða lægstu launa í landinu 
heldur gegndarlaus kostnaður við námið og sú stað-
reynd að menntun er ekki metin að verðleikum á 
Íslandi. Nú er því komið að stjórnvöldum að læra 
hratt af stöðunni ef ekki á illa að fara.

Lærðu hratt

Ef ungt fólk 
veigrar sér við 
því að sækja 
sér háskóla-
menntun af 
fjárhagslegum 
ástæðum þá 
er lausnin svo 
sannarlega 
ekki að hraða 
framvindu 
námsins.

Eitthvert fólk með  
einhverjar hugmyndir
Ró og spekt virðist vera að 
komast yfir stjórnmálin í 
landinu eftir umrót undan-
farinna vikna. Nýr forsætisráð-
herra er í brúnni, mótmælendur 
mála ekki lengur Alþingishúsið 
í eggjarauðum lit og kjósa á til 
Alþingis í haust en búið er að 
breyta starfsáætlun þingsins því 
til staðfestingar. Allir virðast 
hæfilega sáttir. En í gær mætti 
fyrrverandi forsætisráðherra á 
sviðið og sagði á Bylgjunni að 
menn hefðu haft „einhverjar 
hugmyndir“ um að kjósa í haust 
en hann sæi það ekki fyrir sér. 
„Það sem ég heyri er að menn 
telji ekki liggja á kosningum í 
haust,“ sagði hann. Þessir ein-
hverjir menn úti í bæ með „ein-
hverjar hugmyndir“ eru Bjarni 
Benediktsson fjármálaráðherra 
og Sigurður Ingi Jóhannsson for-
sætisráðherra.

Fulli pabbi
Hugleikur Dagsson grínaðist 
með það í Vikunni hjá Gísla 
Marteini að brotthvarf Sig-
mundar Davíðs hefði verið eins 
og þegar fulli pabbinn fór í með-
ferð. Nú virðist fulli pabbi vera 
mættur heim aftur og kannast 
ekki við að hafa farið í meðferð. 
Einhverjir hafi haft „einhverjar 
hugmyndir“ um að það væri 
sniðugt að fara í afvötnun og 
byrja ferskt upp á nýtt en nú sjái 
menn að það sé óþarft. 
stefanrafn@frettabladid.is
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fólk
kynningarblað

„Húsið er innan við fjörutíu fermetr-
ar að stærð og því talsverð áskorun 
að nýta plássið sem best. Það var í 
niðurníðslu og rétt fokhelt þegar ég 
fékk það í hendurnar. Eigandinn er 
mikill áhugamaður um hönnun og 
vildi ekkert til spara. Það má segja 
að þetta hafi verið draumaverkefni,“ 
segir Edda Rún Ragnarsdóttir inn-
anhússarkitekt um gamalt skólahús 
á Seyðisfirði sem hún endurhannaði 
að innan frá a til ö.

Húsið stendur niðri við sjó-
inn fyrir utan þorpið og aðeins 
eitt annað hús í grenndinni. Engir 
gluggar voru á því sjávarmegin þar 
sem umferð um bryggjuna mátti 
ekki trufla krakkana í skólanum. 
Edda lét saga stóran glugga á þá 
hlið við stofuna og bætti við litlum 
glugga á baðherbergið. Þá lét hún 
einnig gera glugga á gaflinn upp 
undir þakinu.

„Ég lét gera svefnloft yfir helm-
inginn af húsinu og léttan hring-
stiga þangað upp. Til þess að láta 
rýmið virka lengra og stærra lögð-
um við mikla vinnu í gólfflötinn. 
Högni Stefán Þorgeirsson, með 
Artic Plank, vann með mér að því 
en hann endurvinnur gamlan við. 
Við völdum mjóar og langar fjal-
ir á gólfið sem Högni raðaði hverri 
fyrir sig og blandaði ólíkum teg-
undum saman. Til að fá réttan lita-
tón, hlýjan og dökkan, notuðum við 
kaffi. Hver fjöl tekur mismikið til 
sín af kaffinu og þannig skapaðist 
einnig mikil hreyfing í gólfið,“ út-
skýrir hún.

Edda segir það vel þekkta að-
ferð að lita með kaffi. Það þurfi að 
vera rótsterk lögun til að fá litinn 
dökkan og henti ekki til drykkjar 
en fyrir ljósari tóna geti bland-
an verði þynnri. „Svo er kaffið  

Við völdum mjóar 
og langar fjalir á 

gólfið sem Högni raðaði 
hverri fyrir sig og bland-
aði ólíkum tegundum 
saman. Til að fá réttan 
litatón, hlýjan og dökkan, 
notuðum við kaffi. Hver 
fjöl tekur mismikið til sín 
af kaffinu og þannig 
skapaðist einnig mikil 
hreyfing í gólfið.

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

Rafdrifnir gluggaopnarar 

Rafdrifnir opnarar á glugga,  
þar sem erfitt er að komast að. 
Rofastýrðir -  220v.  

Draumaverkefni Eddu Rúnar Ragnarsdóttur, innanhússarkitekts var lítið skólahús 
á Seyðisfirði.   mynD/anton

Húsið er innan við 40 fermetrar að stærð. Edda segir það hafa verið talsverða 
áskorun að nýta rýmið sem best. mynDiR/EDDa Rún RagnaRSDóttiR Rýmið gerbreytt með nýjum glugga sem vísar út að sjó. Kaffilitaða gólfið kemur vel út.

Edda hannaði svefnloft yfir hálft rýmið 
og léttan hringstiga þangað upp. Eld-
húsi og baðherbergi kom hún fyrir þar 
undir.

Litaði góLfið með kaffi
Edda Rún Ragnarsdóttir innanhússarkitekt fékk draumaverkefnið sitt þegar hún var fengin til að endurgera gamalt 
skólahús á Seyðisfirði. Hún notaði kaffi til að fá rétta tóninn á gólfið og lét saga út stóran glugga.



Húsið stendur niðri við sjó en allir gluggarnir vísuðu upp í brekkuna. Umferðin um bryggjuna mátti ekki trufla einbeitingu 
krakkanna sem sóttu skólann á sínum tíma.
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SÓFATILBOÐ
við rýmum fyrir nýjum sófum...

einfaldlega borið á opinn 
viðinn með pensli eða 
rúllu og svo lakkað 
með sterku lakki á 
eftir,“ segir Edda. 
„Vinir mínir búa 
í gömlu húsi í 
London og þau 
lituðu gólfið í 
allri íbúðinni með 
því að bera á það 
kaffi með pensli.“

Ilmar þá ekki 
húsið af kaffi? „Nei, 

það er nauðsynlegt að 
lakka yfir. Til þess 

að geta skúrað 
gólfið og það þoli 
umgang. Kaffi
lyktin hverfur 
alveg.“

Edda hefur 
notað kaffilit
aðan við í fleiri 

verkefni en hún 
vann setrými í 

verslunarmiðstöð
ina Glerártorg á Akur

eyri. „Við Högni unnum saman 
að því líka. Þá lögðum við kaffi
litaðan við ofan í fleti sem fræst
ir voru ofan í gólfið, gerðum hill
ur og hliðar á sófa sem ég hann
aði í rýmið. Við erum með önnur 
verkefni á prjónunum en munum 
líklega færa okkur nær ljósari og 
náttúrulegri litatónum þar,“ segir 
Edda.

Nánar má forvitnast um hönnun 
Eddu á www.err.is og undir Errde-
sign á Facebook.
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
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LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

88,4 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð 
í þriggja hæða fjölbýlishúsi, ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, þvot-
tahús/geymslu, eldhús og stofu. Sér geymsla 
er í kjallara.  V. 35,7 m.

LAUS STRAX

88,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi við 
Suðurhlíð 38C í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Fallegt útsýni. V. 46,0 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 

Suðurhlíð 38C - 105 Reykjavík 

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

Grandahvarf 4 - 203 Kópavogur 

Hvassaleiti 16 - 103 Reykjavík 

  
LAUS STRAX - 98,5 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð ásamt 20,3 m2 bílskúr. Íbúðin skip-
tist í þrjú herbergi, hol, baðherbergi,eldhús 
og stofu. Sérgeymsla í kjallara. Fyrir framan 
húsið stendur bílskúrinn.  V. 36,6 m.

Dvergaborgir 12 - 112 Rvk.

 
LAUS STRAX - 98 m2, 4ra herbergja íbúð 
með sérinngangi á neðri hæð í fjórbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, eldhús og stofu. Sérgeymsla er 
í kjallara. V. 32,9 m.

Funahöfði 17A - 110 Reykjavík 

  
LAUS STRAX - 241,5 m2 atvinnuhúsnæð við 
Funhöfða 17A í Reykjavík. Skrifstofurými og 
vinnusalur með tveimur innkeyrsluhurðum. 
V. 45,0 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Helgaland 1A - 270 Mosfellsbær  

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

Fallegt parhús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Eignin er skráð 184,9 m2, þar af 
íbúð 159,6 m2 og bílskúr 25,3 m2, en auk þess er 
ca. 40m2 óskráð rými á neðri hæð. Svalir með 
fallegu útsýni og stór eignarlóð í suður með 
timburverönd. Eignin skiptist í 4-5 svefnherbergi, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, eldhús, 
stofu, borðstofu, geymslur og bílskúr. Seljandi 
skoðar skipti á minni eign í Mosfellsbæ.  
V. 57,9 m.

Svöluhöfði 25 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 230,4 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr innst í botnlanga á 
mjög mikilli útsýnislóð við Svöluhöfða 25. Eignin 
skiptist í 5 svefnherbergi, eldhús með borðkrók, 
stóra stofu/borðstofu, sjónvarpshol, baðherber-
gi, gestsalerni, þvottahús og rúmgóðan bílskúr. 
Falleg aðkoma er að húsinu sem stendur innst 
í botnlanga við golfvöll Mosfellsbæjar. Stórt 
hellulagt bílaplan og snyrtilegur garður.  
V. 84,9 m.

Leirutangi 15 -270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 216,6 m2 einbýlishús á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr við Leirutanga 15 í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag. Glæsilegar innrét-
tingar og gólfefni. Falleg aðkoma er að húsinu, 
hellulagt bílaplan og stór garður í suður með 
stórri timburverönd. Eignin er skráð 217 m2, þar 
af einbýli 176,6 m2 og bílskúr 40,4 m2.  
V. 70,9 m.

Ásland 18 - 270 Mosfellsbær 

327,8 m2 einbýlishús á pöllum með tvöföldum 
bílskúr við Ásland 18 í Mosfellsbæ.  Birt stærð 
eignarinnar eru 327,8 m2, þar af einbýli 277,3 m2 
og bílskúr 50,5 m2. Stór lóð og glæsilegt útsýni. 
V. 69,9 m.

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Fasteignasalan TORG kynnir: 
Stórglæsilegt og einstaklega 
vandað einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á einni 
hæð innst í rólegum botnlanga 
í Kópavogi.

Húsið stendur á glæsilegri út-
sýnislóð þar sem óskert útsýni 
er yfir golfvöll GKG, Garðabæinn, 
Akrafjallið og Esjuna, svo eitt-
hvað sé nefnt. Í húsinu eru tvö 
góð herbergi í dag en auðvelt 
er að bæta við öðru barnaher-
bergi ef þörf þykir. Komið er inn 
í mjög rúmgóða forstofu með 
fallegum ljósum flísum á gólfi og 
stórum fjórföldum fataskáp með 
hillum úr fallegum dökkum við. 
Glerveggur með glerrennihurð 
skilur á milli forstofu og alrýmis 
hússins sem samanstendur af 
eldhúsi, borðstofu, sjónvarpsholi 
og setustofu. Glæsilegur arinn 
er í miðju rýminu og er hægt að 
njóta hans bæði frá borðstofunni 
og setustofunni. 

Vönduð Miele tæki eru í eld-
húsinu svo sem stórt spanhellu-
borð, gufugleypir, ofn í vinnu-
hæð, örbylgjuofn, kaffivél felld 

inn í innréttingu, ísskápur og 
uppþvottavél.

Í öllu húsinu er aukin lofthæð. 
Í stofunni eru gólfsíðir gluggar 
sem ramma inn einstakt út-
sýni. Rafmagnskerfi stýrir öllum 
ljósum í húsinu og gluggatjöldum 
í stofu og borðstofu. Innrétt-
ingar eru sérsmíðaðar frá GKS 
innréttingasmiðju og borðplötur 
í eldhúsi og á baðherbergi eru 
svartar úr graníti. Fyrir framan 

húsið og norðan megin húss-
ins er stimpilsteypa, steinabeð 
og fallegur gróður. Aftan við 
húsið eru steyptir skjólveggir 
og timburverönd með fallegri 
lýsingu. Lóðin er glæsileg og fékk 
viðurkenningu frá Kópavogsbæ 
árið 2014.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Berglind Hólm lögg. fast-
eignasali í síma 694-4000 eða 
berglind@fstorg.is

Glæsilegt hús í Kópavogi

Fallegt og vel útbúið hús í Kópavogi er til sölu.

21. tbl. Mánudagur 23. maí 2016
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HÁALEITISBRAUT 48.
Afar falleg 71,0 fm. íbúð á 1. hæð að meðtalinni sér geymslu. Svalir til vesturs. 
Nýleg innrétting í eldhúsi. Gegnheilt hnotu plankaparket. Gott skápapláss í hjóna-
herbergi. Nýtt rafmagn hefur verið dregið og skipt um rafmagnstöflu. Stutt í alla 
verslun og þjónustu. Verið velkomin.

GRETTISGATA. ENDAÍBÚÐ.
Björt og vel skipulögð 116,9 fm. endaíbúð með gluggum í þrjár áttir og suður-
svölum á 3. hæð í 5 íbúða fjölbýlishúsi.  Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð, en haldið 
hefur verið í upprunalega eldhúsinnréttingu. Innihurðir með glerjum í og listar og 
rósettur í loftum.  Baðherbergi er nýlega endurnýjað með vönduðum tækjum. Aukin 
lofthæð er í íbúðinni. Frábær staðsetning. 

HELLUVAÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

ÓÐINSGATA 30. HÆÐ OG RIS MEÐ SÉRINNGANGI.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 70,0 fm. íbúð sem er hæð og ris með sérinngangi 
við Óðinsgötu. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, glugga og gler ásamt 
rafmagni. Þak var yfirfarið og málað árið 2013. Frábær staðsetning í miðborginni.  
Gengið inn í íbúðina bakatil. Verið velkomin.

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina 
frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. 
Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar 
flísalagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. 

ÚTHLÍÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. SÉRINNGANGUR.
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. 

FURUGRUND - KÓPAVOGI. 
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
snúa til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjól-
góðar suðursvalir. Fossvogsdalurinn er í göngufæri, sem og Snælandsskóli.

28,9 millj.

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

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI. 
Afar vel skipulögð 47,2 fm. íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi við Kópavogsbraut. Stór 
hellulögð afgirt verönd. Nýlegt eldhús. Rúmgott alrými/stofa  með stórum gluggum 
til suðurs. Eingöngu sex  íbúðir í húsinu. 

29,9 millj.

54,9 millj.

34,9 millj.

39,3 millj.

22,6 millj.

29,9 millj.

44,9 millj.

43,9 millj.

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Suðurgata 4 - Efri hæð og  ris.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 129,7 fm. efri hæð auk 40,0 fm. óinnréttaðs riss í virkilega fallegu húsi við Suðurgötu 4 í Reykjavík.  Hæðin var mikið 
endurnýjuð fyrir um 10 árum síðan, m.a. raflagnir og tafla, gler og gluggar, baðherbergi, eldhús, gólfefni o.fl. Lofthæð í íbúð-
inni er um 3,2 metrar og risloftið er vel manngengt að hluta, með þakglugga og tveimur gaflgluggum. Sér bílastæði er á lóð 
hússins.Staðsetning eignarinnar er einstök í hjarta miðborgarinnar og útsýni er úr einni stofu hæðarinnar yfir Fógeta-
garðinn.

Verð 74,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð- 60 ára og eldri.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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 bíla-
stæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 44,9 millj.

SUÐURGATA 4GRANDAVEGUR 47
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Í D
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Falleg 154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum 
tveimur sér geymslum og sér þvottaherbergi auk 
54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri 
hæð hefur verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er 
með sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur 
verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. bað-
herbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með 
gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjól-
sælar svalir til suðurs. Húsið að utan var viðgert og 
málað fyrir um 10 árum. 

Verð 62,9 millj.

Hvassaleiti. Efri sérhæð með aukaíbúð og bílskúr.

Samkvæmt skipulagi má byggja skrifstofu- og 
atvinnuhúsnæði alls 6.505 fm. brúttó. 

Samþykktar teikningar liggja fyrir hjá Kópavogsbæ 
af samskonar byggingu og er í Urðarhvarfi 14. 

Búið er að greiða skipulags- og gatnagerðagjald 
fyrir allt að 5.500 fm. byggingu. 

Mikil uppbygging hefur verið í hverfinu og öflug 
fyrirtæki hafa verið að færa starfsemi sína á 
svæðið..

BYGGINGARLÓÐ - Urðarhvarf 10 – Kópavogi.

Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni hæð 
við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2 fm. bíl-
skúr. Húsið er allt endurnýjað að innan sem utan. 
Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur her-
bergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin er 
eignarlóð 1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og 
frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir 
framan bílskúr og hús.

Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð 
niður á árbakkanum við Ytri-Rangá. 

Ekki verður byggt meira á árbakkanum.

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel 
staðsett við fjölfarna umferðaræð. Til leigu er eftir-
farandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 

skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Eignin verður til sýnis miðvikuddag 
frá kl. 17.15 – 17.45  

Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að 
meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, í vönduðu 
fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa 
með stórum gluggum til suðurs. Flísalagðar suður-
svalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði 
í bílageymslu.

Verið velkomin.

Verð 41,9 millj.

Rjúpnasalir 10- Kópavogi. 4ra herbergja íbúð.  

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.

Íbúðin er 205,6 fm. að stærð auk 80,0 fm. 
þakgarðs til austurs, norðurs og suðurs með stór-
brotnu útsýni og um 12,0 fm. flísalagðra svala til 
suðurs. Tvö sér bílastæði í bílageymslu og 26 fm. 
sér geymsla. 

Íbúðin er sérstaklega vel skipulögð og björt 
með eikarparketi á gólfum, hvítum innihurðum, 
hvítum + hnotuinnréttingum og gólfsíðum 
gluggum að hluta.  Tvö stór baðherbergi og 
fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og stórar og 
glæsilegar stofur. 

Verð 73,9 millj.

Vindakór - Kópavogi. 6 herbergja endaíbúð með 80 fm. þakgarði.

Til leigu 151,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum, 3. hæð og ris, að Suðurlandsbraut 46. 

Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri 
hæðin skiptist í 4 skrifstofur og móttöku/opið rými, 
samtals um 88 fermetrar. Hringstigi milli hæða. Efri 
hæðin/ris er opið rými/fundaraðstaða með kaffiað-
stöðu. Snyrting er sameiginleg á gangi. 

Eignin er laus til afhendingar strax. 

Leigutími er umsemjanlegur.

Suðurlandsbraut 46 – skrifstofuhúsnæði.

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

TIL
 LE

IGU

TIL
 LE

IGU

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. 4 ÍB
ÚÐIR EFTIR

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

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG
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rósettur í loftum.  Baðherbergi er nýlega endurnýjað með vönduðum tækjum. Aukin 
lofthæð er í íbúðinni. Frábær staðsetning. 

HELLUVAÐ. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Útsýnisíbúð með suðursvölum í fjölbýlishúsi á mörkum Elliðavatns, Heiðmerkur og 
Rauðavatns. Sér bílastæði í bílageymslu. Eingöngu tvær íbúðir á hverri hæð. Útsýni 
frá eigninni er óviðjafnanlegt. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta. Góð aðkoma. Sameign snyrtileg.

ÓÐINSGATA 30. HÆÐ OG RIS MEÐ SÉRINNGANGI.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 70,0 fm. íbúð sem er hæð og ris með sérinngangi 
við Óðinsgötu. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, glugga og gler ásamt 
rafmagni. Þak var yfirfarið og málað árið 2013. Frábær staðsetning í miðborginni.  
Gengið inn í íbúðina bakatil. Verið velkomin.

SKÓGARSEL. SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM.
Mjög falleg og rúmgóð 137,5 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Sér inngangur er í íbúðina 
frá svalagangi. Fallegar samstæðar eikarinnréttingar frá Brúnási eru í allri íbúðinni. 
Samliggjandi borð- og setustofa með stórum gólfsíðum gluggum. 2 herbergi. Góðar 
flísalagðar suðursvalir. Sér stæði í upphitaðri bílageymslu og 2 geymslur. 

ÚTHLÍÐ. ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. SÉRINNGANGUR.
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. 

FURUGRUND - KÓPAVOGI. 
72,8 fm. íbúð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi við Furugrund auk u.þ.b. 6 fm. geymslu 
á jarðhæð. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Gluggar í svefnherbergjum og eldhúsi 
snúa til austurs með útsýni að Úlfarsfellinu og Esjunni. Útgengi er úr stofu út á skjól-
góðar suðursvalir. Fossvogsdalurinn er í göngufæri, sem og Snælandsskóli.

28,9 millj.

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

KÓPAVOGSBRAUT – KÓPAVOGI. 
Afar vel skipulögð 47,2 fm. íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi við Kópavogsbraut. Stór 
hellulögð afgirt verönd. Nýlegt eldhús. Rúmgott alrými/stofa  með stórum gluggum 
til suðurs. Eingöngu sex  íbúðir í húsinu. 

29,9 millj.

54,9 millj.

34,9 millj.

39,3 millj.

22,6 millj.

29,9 millj.

44,9 millj.

43,9 millj.

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA HERBERGJA

5 HERBERGJA

3JA HERBERGJA 2JA HERBERGJA

Suðurgata 4 - Efri hæð og  ris.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Glæsileg 129,7 fm. efri hæð auk 40,0 fm. óinnréttaðs riss í virkilega fallegu húsi við Suðurgötu 4 í Reykjavík.  Hæðin var mikið 
endurnýjuð fyrir um 10 árum síðan, m.a. raflagnir og tafla, gler og gluggar, baðherbergi, eldhús, gólfefni o.fl. Lofthæð í íbúð-
inni er um 3,2 metrar og risloftið er vel manngengt að hluta, með þakglugga og tveimur gaflgluggum. Sér bílastæði er á lóð 
hússins.Staðsetning eignarinnar er einstök í hjarta miðborgarinnar og útsýni er úr einni stofu hæðarinnar yfir Fógeta-
garðinn.

Verð 74,9 millj.

Grandavegur 47 – 3ja herbergja íbúð- 60 ára og eldri.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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 bíla-
stæði í bílageymslu. Samliggjandi stofur með útsýni til sjávar. Tvö herbergi.  Eignin var endurnýjuð að stórum hluta að innan af 
arkitekt fyrir um 10 árum síðan Húsvörður er í húsinu. Á efstu hæð hússins er sameiginlegur matsalur. 

Verð 44,9 millj.

SUÐURGATA 4GRANDAVEGUR 47
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Falleg 154,7 fm. efri sérhæð að meðtöldum 
tveimur sér geymslum og sér þvottaherbergi auk 
54,0 fm. bílskúrs á tveimur hæðum þar sem neðri 
hæð hefur verið innréttuð sem stúdíóíbúð og er 
með sérinngangi af baklóð hússins. Íbúðin hefur 
verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum, m.a. bað-
herbergi, gestasnyrting og eldhús. Stór stofa með 
gluggum til vesturs og suðurs og útgengi á skjól-
sælar svalir til suðurs. Húsið að utan var viðgert og 
málað fyrir um 10 árum. 

Verð 62,9 millj.

Hvassaleiti. Efri sérhæð með aukaíbúð og bílskúr.

Samkvæmt skipulagi má byggja skrifstofu- og 
atvinnuhúsnæði alls 6.505 fm. brúttó. 

Samþykktar teikningar liggja fyrir hjá Kópavogsbæ 
af samskonar byggingu og er í Urðarhvarfi 14. 

Búið er að greiða skipulags- og gatnagerðagjald 
fyrir allt að 5.500 fm. byggingu. 

Mikil uppbygging hefur verið í hverfinu og öflug 
fyrirtæki hafa verið að færa starfsemi sína á 
svæðið..

BYGGINGARLÓÐ - Urðarhvarf 10 – Kópavogi.

Afar vel staðsett 246,6 fm. einbýlishús á einni hæð 
við Þrúðvang á Hellu að meðtöldum 53,2 fm. bíl-
skúr. Húsið er allt endurnýjað að innan sem utan. 
Rúmgóð stofa með útgengi í sólstofu. Fjögur her-
bergi. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Lóðin er 
eignarlóð 1.000,0 fermetrar að stærð, ræktuð og 
frágengin með stórri viðarverönd. Hellulögn er fyrir 
framan bílskúr og hús.

Eignin stendur á 1.000,0 fermetra eignarlóð 
niður á árbakkanum við Ytri-Rangá. 

Ekki verður byggt meira á árbakkanum.

Einbýlishús á bökkum Ytri – Rangá- Frábær staðsetning

Til leigu skrifstofu – og lagerhúsnæði í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í Kópavogi. Húsið er afar vel 
staðsett við fjölfarna umferðaræð. Til leigu er eftir-
farandi:

• 211 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• 170 fm. lagerhúsnæði í kjallara.

Leigutími er umsemjanlegur, til lengri eða 

skemmri tíma.

Hlíðasmári 8 – Kópavogi.

Eignin verður til sýnis miðvikuddag 
frá kl. 17.15 – 17.45  

Falleg og björt 111,3 fm.  íbúð á 3. hæð, að 
meðtalinni 8,0 fm. sérgeymslu í kjallara, í vönduðu 
fjölbýlishúsi með tveimur lyftum í Salahverfi. Stofa 
með stórum gluggum til suðurs. Flísalagðar suður-
svalir. Þrjú herbergi, öll með fataskápum. Sér stæði 
í bílageymslu.

Verið velkomin.

Verð 41,9 millj.

Rjúpnasalir 10- Kópavogi. 4ra herbergja íbúð.  

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.

Íbúðin er 205,6 fm. að stærð auk 80,0 fm. 
þakgarðs til austurs, norðurs og suðurs með stór-
brotnu útsýni og um 12,0 fm. flísalagðra svala til 
suðurs. Tvö sér bílastæði í bílageymslu og 26 fm. 
sér geymsla. 

Íbúðin er sérstaklega vel skipulögð og björt 
með eikarparketi á gólfum, hvítum innihurðum, 
hvítum + hnotuinnréttingum og gólfsíðum 
gluggum að hluta.  Tvö stór baðherbergi og 
fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni og stórar og 
glæsilegar stofur. 

Verð 73,9 millj.

Vindakór - Kópavogi. 6 herbergja endaíbúð með 80 fm. þakgarði.

Til leigu 151,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum, 3. hæð og ris, að Suðurlandsbraut 46. 

Afar góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. Neðri 
hæðin skiptist í 4 skrifstofur og móttöku/opið rými, 
samtals um 88 fermetrar. Hringstigi milli hæða. Efri 
hæðin/ris er opið rými/fundaraðstaða með kaffiað-
stöðu. Snyrting er sameiginleg á gangi. 

Eignin er laus til afhendingar strax. 

Leigutími er umsemjanlegur.

Suðurlandsbraut 46 – skrifstofuhúsnæði.

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

TIL
 LE

IGU

TIL
 LE

IGU

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. 4 ÍB
ÚÐIR EFTIR

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

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og 
eru frá 98 fm. upp í 183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. Vönduð eldhústæki 
frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða 

flísar.  Íbúðir í Lundi 17-23 verða afhentar á tímabilinu jan-júní 2016. Innréttingar eru sérsmíðaðar, en 
óski kaupandi eftir breytinginum þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.

Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG



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

Falleg 3ja-4 herbergja íbúð í eftirsóttri lyftu 
blokk, “Gimlisblokkinni”. 
Íbúðin snýr í suður og stórar yfirbyggðar 
svalir meðfram allri suðurhliðinni.
Stæði í bílgeymslu fylgir. 

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 49 m. 9611

Eignin verður sýnd mánudaginn 23. maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
Falleg og mikið endurnýjuð 102,1 fm sérhæð á 
1. hæð í þríbýlishúsi með sérinngangi á horn-
lóð ásamt 39,7 fm vinnustofu, sem hefur að 
hluta verið breytt í útleiguíbúð. Húsið stendur 
á horni Freyjugötu og Mímisvegs, beint á móti 
Ásmundarsal, Listasafni ASÍ. Í þessum hluta 
Freyjugötu er líka styttugarður Listasafns 
Einars Jónssonar og er kyrrlátt í götunni þótt 
örstutt sé frá Hallgrímskirkju, Landspítalanum 
og iðandi mannlífi.   
V. 69,8 m. 9320

Glæsilega 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngang ásamt sér stæði bílageyms-
lu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherber-
gi, þvottahús, baðherbergi stofu og eldhús. 
Sér geymsla er í kjallara. Um er að ræða 
einstaka staðsetningu. Íbúðin hefur glæsilegt 
útsýni til vesturs út Nauthólsvíkina. 

Eignin verður sýnd mánudaginn 23.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 55,9 m. 9571

Glæsilegt og vandað 470 fm einbýlishús á 
sjávarlóð við Haukanes í Garðabæ. Útsýnið 
er fallegt. Húsið er frábærlega vel staðsett og 
hefur mikið verið endurnýjað síðustu ár. Það 
stendur á sjávarlóð og við sjálfan Kópavoginn 
og má horfa ofan í fjöruborðið af efri hæðinni. 
Gatan er botnlangi og því umferð með minn-
sta móti.  
V. 140 m. 
3895

SUÐURHLÍÐ 38D 105 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-12. HAUKANES 12 - GLÆSILEGT HÚS - SJÁVARLÓÐ

FREYJUGATA 40 101 RVK. - SÉRHÆÐ MIÐLEITI 5 103 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-03.
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Glæsilegar íbúðir með mögnuðu útsýni 
• Stærðir íbúða eru frá 92 - 115 fm
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Vandaðar innréttingar
• Borðplötur í eldhúsi og baði úr quartz steini
• Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum 
• Stutt í helstu þjónustu- og verslunarkjarna bæjarins 
• Áætluð afhending er í desember 2016

Herjólfsgata 32-34 Hafnarfirði.

Opið hús  mánudaginn 23. maí milli kl 17:15 og 18:00

 

OPIÐ 

HÚS

 SÓLHEIMAR 42 104 RVÍK
NEÐRI SÉRHÆÐ

Falleg og vel skipulögð 175,1 fm neðri sérhæð við Sólhei-
ma. Hæðin er 146 fm og bílskúr 29,1 fm. Hæðin skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, 
snyrtingu og fjögur herbergi. Rúmgóðar svalir. Íbúðin er 
laus nú þegar.   V. 52,0 m. 9604

 HALLAKUR, GARÐABÆ
GLÆSILEG ÍBÚÐ

Vorum að fá í sölu glæsilega 138,4 fm íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýlishúsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 fm geymsla er 
í kjallara. Stórar svalir sem snúa til suðvesturs eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. Skóli, leikskóli og þjónusta eru í 
næsta nágrenni. V. 52,9 m. 9602

 VATNSSTÍGUR 20-22 
101 RVK.

Ný og glæsileg 2ja herbergja 74,7 fm íbúð á 3. hæð 
merkt 15 0305 í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. 
Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar, með útsýni yfir miðborgina og út á Faxa-
flóann. Stutt er í iðandi mannlíf, alla þjónustu; verslanir, 
veitingastaði og afþreyingu af ýmsu tagi, hvort sem horft 
er til miðborgarinnar, Grandagarðs, Skólavörðuholtsins 
og víðar. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.   
V. 45,9 m. 9618

 STRANDASEL 9 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Mjög góð 3ja herbergja íbúð 93 fm á 3.hæð í mjög góðu 
mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi á fínum stað í seljahverfi. 
Stutt í grunnskóla og aðra ágætis þjónustu. Tvö svef-
nherb, rúmgóð stofa, eldhús og baðherb. Góðar svalir. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.maí milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 26,9 m. 9616

HÁIHVAMMUR 13 
220 HFJ

Háihvammur 13 er einbýlishús á þremur hæðum í grónu 
hverfi í Hafnarfirði. Er laust við kaupsamning. Samkvæmt 
skráningu Þjóðskrár Íslands er birt stærð hússins 366,4 
fm og þar af er íbúðarrýmið skráðir 343,3 fm og bílskúrinn 
skráður 23,1 fm. V. 60 m. 9584

HVERAFOLD 128 
112 RVK.

Um er að ræða vel staðsett 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið sem er á pöllum skiptist í forstofu, 
hol, tvö baðherbergi, opið eldhús með borðkrók,stofu og 
þrjú herbergi.  V. 59,9 m. 9440

ÚLFARSBRAUT 34 
113 RVK.

Gott 207 fm parhús á tveimur hæðum við Úlfarsbraut í 
Reykjavík. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, bílskúr, 
stofu, eldhús og yfirbyggðar svalir á efri hæð. Á neðri 
hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol 
og þvottaherbergi. Húsið er skráð á byggingarstig 4 og er 
laust við undirritun kaupsamnings. V. 59,5 m. 9521

STRANDVEGUR 7 
210 GBÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs. V. 47,9 m. 9224

MIÐLEITI 10 
103 RVK.

Góð 137 fm íbúð á jarðhæð í fjögurra íbúða stigagangi, 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
tvær samliggjandi suðurstofur, stórt eldhús, baðherbergi 
og tvö svefnherbergi. Sér geymsla fylgir í kjallara og sér 
þvottaherbergi ásamt sameiginlegu gufubaði og æfin-
gasal. Mikil sameign. Sér lóð. V. 53,4 m. 9597

HLAÐHAMRAR 1 
112 RVK.

138,6 fm endaraðhús á einni hæð með 35,4 fm innbyg-
gðum bílskúr, samtals 174 fm. Eignin laus til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 51,7 m. 9589

LÆKJASMÁRI 96 
200 KÓPAVOGI

Í einkasölu mjög góða fjögurra til fimm herb. 138,3 
m² íbúð á þriðju hæð, á tveimur hæðum, auk stæðis í 
bílgeymslu (skráð 26,4) í fjölbýlishúsi við Lækjasmára 96 í 
Kópavogi. V. 43,5 m. 9623

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-03. 

Til sölu góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,4 fermetra 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð á þessum frábæra og eftirsótta 
stað í Hlíðunum. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttin-
gu og baðherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og 
leikskóla ásamt því að Kringlan er í göngufæri.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 18:00 og kl. 
18:30.V. 27,6 m. 9574

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 KVISTALAND 9 
108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr, 
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af 
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. Tilboð 8739

 NESVEGUR 67 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg 79,8 fm 4ra herbergja rishæð með fallegu sjávar útsýni á horni Nesvegs 
og Sörlaskjóls. Íbúðin er laus til afhendingar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
24.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 9335

SKÓLAGERÐI 51 
200 KÓPAVOGI

Tvíbýlishús á einstaklega góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Heildarstærð 
hússins er 216,2 fm og bílskúrinn er skráður 42,6 fm. Eignin þarfnast talsverðra 
endurbóta og verður selt í núverandi ástandi. Íbúð á jarðhæð er 3-4ra herb. 
skráð 89,3 fm auk sameignar. Íbúð á efri hæð er 4ra herberbergja skráð 99,7 
fm auk sameignar. Bílskúr er skráður 42,6 fm. V. 57,9 m. 9624

 NAUSTABRYGGJA 7 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-06. 

 
Einstaklega vel staðsett og skipulögð 5 herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli 
við Naustabryggju, 110 Reykjavík. Eignin er björt með sólríkum svölum. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Eignin verður sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 41,5 m. 9600

 BLESUGRÓF 29 
108 RVK.

 
Mikið endurnýjað 140 fm hús á einni hæð með jafn stórum óskráðum kjallara 
með sérinngang undir húsinu með um 2m lofthæð sem býður upp á mikla 
möguleika. Lítið mál að setja glugga og innrétta sem íbúð eða nýta sem 
hluta af húsinu. Nýlegt eldhús og nýlegar hurðar. Stór innkeyrsla sem rúmar 
auðveldlega 4-5 bíla. V. 59,7 m. 9601

 BAKKAVÖR 5 170 SELTJARNARNESI
SÉR HÆÐ

Glæsileg og mikið endurnýjuð 185,4 fm efri sérhæð með bílskúr við Bakkavör 
á Seltjarnarnesi. Hæðin er 155,8 fm og bílskúr 29,6 fm. Tvíbýlishús með 
sér inngangi. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og fjögur svefnherbergi. Arinn í stofu. Stórar svalir 
sem snúa til suðvesturs. Glæsilegt útsýni m.a. til sjávar. Stór gróin lóð. Örstutt 
í skóla, leikskóla, heilsurækt, sundlaug, þjónstu, golfvöll og útivistarsvæði.  . 
V. 65,0 m. 9603

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

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

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

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

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Falleg 3ja-4 herbergja íbúð í eftirsóttri lyftu 
blokk, “Gimlisblokkinni”. 
Íbúðin snýr í suður og stórar yfirbyggðar 
svalir meðfram allri suðurhliðinni.
Stæði í bílgeymslu fylgir. 

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 49 m. 9611

Eignin verður sýnd mánudaginn 23. maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 
Falleg og mikið endurnýjuð 102,1 fm sérhæð á 
1. hæð í þríbýlishúsi með sérinngangi á horn-
lóð ásamt 39,7 fm vinnustofu, sem hefur að 
hluta verið breytt í útleiguíbúð. Húsið stendur 
á horni Freyjugötu og Mímisvegs, beint á móti 
Ásmundarsal, Listasafni ASÍ. Í þessum hluta 
Freyjugötu er líka styttugarður Listasafns 
Einars Jónssonar og er kyrrlátt í götunni þótt 
örstutt sé frá Hallgrímskirkju, Landspítalanum 
og iðandi mannlífi.   
V. 69,8 m. 9320

Glæsilega 3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngang ásamt sér stæði bílageyms-
lu. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherber-
gi, þvottahús, baðherbergi stofu og eldhús. 
Sér geymsla er í kjallara. Um er að ræða 
einstaka staðsetningu. Íbúðin hefur glæsilegt 
útsýni til vesturs út Nauthólsvíkina. 

Eignin verður sýnd mánudaginn 23.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. 

V. 55,9 m. 9571

Glæsilegt og vandað 470 fm einbýlishús á 
sjávarlóð við Haukanes í Garðabæ. Útsýnið 
er fallegt. Húsið er frábærlega vel staðsett og 
hefur mikið verið endurnýjað síðustu ár. Það 
stendur á sjávarlóð og við sjálfan Kópavoginn 
og má horfa ofan í fjöruborðið af efri hæðinni. 
Gatan er botnlangi og því umferð með minn-
sta móti.  
V. 140 m. 
3895

SUÐURHLÍÐ 38D 105 RVK. ÍBÚÐ MERKT 01-12. HAUKANES 12 - GLÆSILEGT HÚS - SJÁVARLÓÐ

FREYJUGATA 40 101 RVK. - SÉRHÆÐ MIÐLEITI 5 103 RVK. ÍBÚÐ MERKT 02-03.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Glæsilegar íbúðir með mögnuðu útsýni 
• Stærðir íbúða eru frá 92 - 115 fm
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
• Vandaðar innréttingar
• Borðplötur í eldhúsi og baði úr quartz steini
• Stæði í bílageymslu með öllum íbúðum 
• Stutt í helstu þjónustu- og verslunarkjarna bæjarins 
• Áætluð afhending er í desember 2016

Herjólfsgata 32-34 Hafnarfirði.

Opið hús  mánudaginn 23. maí milli kl 17:15 og 18:00

 

OPIÐ 

HÚS

 SÓLHEIMAR 42 104 RVÍK
NEÐRI SÉRHÆÐ

Falleg og vel skipulögð 175,1 fm neðri sérhæð við Sólhei-
ma. Hæðin er 146 fm og bílskúr 29,1 fm. Hæðin skiptist 
m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, 
snyrtingu og fjögur herbergi. Rúmgóðar svalir. Íbúðin er 
laus nú þegar.   V. 52,0 m. 9604

 HALLAKUR, GARÐABÆ
GLÆSILEG ÍBÚÐ

Vorum að fá í sölu glæsilega 138,4 fm íbúð á 2. hæð 
í litlu fjölbýlishúsi við Hallakur í Akralandinu. Íbúðin 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, þrjú 
herbergi, baðherbergi og þvottahús. 13,4 fm geymsla er 
í kjallara. Stórar svalir sem snúa til suðvesturs eru útaf 
stofu. Glæsilegt útsýni. Skóli, leikskóli og þjónusta eru í 
næsta nágrenni. V. 52,9 m. 9602

 VATNSSTÍGUR 20-22 
101 RVK.

Ný og glæsileg 2ja herbergja 74,7 fm íbúð á 3. hæð 
merkt 15 0305 í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. 
Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar, með útsýni yfir miðborgina og út á Faxa-
flóann. Stutt er í iðandi mannlíf, alla þjónustu; verslanir, 
veitingastaði og afþreyingu af ýmsu tagi, hvort sem horft 
er til miðborgarinnar, Grandagarðs, Skólavörðuholtsins 
og víðar. Eitt stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.   
V. 45,9 m. 9618

 STRANDASEL 9 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Mjög góð 3ja herbergja íbúð 93 fm á 3.hæð í mjög góðu 
mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi á fínum stað í seljahverfi. 
Stutt í grunnskóla og aðra ágætis þjónustu. Tvö svef-
nherb, rúmgóð stofa, eldhús og baðherb. Góðar svalir. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.maí milli kl. 17:15 og 
kl. 17:45. V. 26,9 m. 9616

HÁIHVAMMUR 13 
220 HFJ

Háihvammur 13 er einbýlishús á þremur hæðum í grónu 
hverfi í Hafnarfirði. Er laust við kaupsamning. Samkvæmt 
skráningu Þjóðskrár Íslands er birt stærð hússins 366,4 
fm og þar af er íbúðarrýmið skráðir 343,3 fm og bílskúrinn 
skráður 23,1 fm. V. 60 m. 9584

HVERAFOLD 128 
112 RVK.

Um er að ræða vel staðsett 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið sem er á pöllum skiptist í forstofu, 
hol, tvö baðherbergi, opið eldhús með borðkrók,stofu og 
þrjú herbergi.  V. 59,9 m. 9440

ÚLFARSBRAUT 34 
113 RVK.

Gott 207 fm parhús á tveimur hæðum við Úlfarsbraut í 
Reykjavík. Húsið skiptist í forstofu, snyrtingu, bílskúr, 
stofu, eldhús og yfirbyggðar svalir á efri hæð. Á neðri 
hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol 
og þvottaherbergi. Húsið er skráð á byggingarstig 4 og er 
laust við undirritun kaupsamnings. V. 59,5 m. 9521

STRANDVEGUR 7 
210 GBÆ

Falleg og björt 118,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór og björt 
stofa, fallegt útsýni og svalir til suðurs. V. 47,9 m. 9224

MIÐLEITI 10 
103 RVK.

Góð 137 fm íbúð á jarðhæð í fjögurra íbúða stigagangi, 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
tvær samliggjandi suðurstofur, stórt eldhús, baðherbergi 
og tvö svefnherbergi. Sér geymsla fylgir í kjallara og sér 
þvottaherbergi ásamt sameiginlegu gufubaði og æfin-
gasal. Mikil sameign. Sér lóð. V. 53,4 m. 9597

HLAÐHAMRAR 1 
112 RVK.

138,6 fm endaraðhús á einni hæð með 35,4 fm innbyg-
gðum bílskúr, samtals 174 fm. Eignin laus til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 51,7 m. 9589

LÆKJASMÁRI 96 
200 KÓPAVOGI

Í einkasölu mjög góða fjögurra til fimm herb. 138,3 
m² íbúð á þriðju hæð, á tveimur hæðum, auk stæðis í 
bílgeymslu (skráð 26,4) í fjölbýlishúsi við Lækjasmára 96 í 
Kópavogi. V. 43,5 m. 9623

BÓLSTAÐARHLÍÐ 50 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-03. 

Til sölu góð og þó nokkuð endurnýjuð 56,4 fermetra 2ja 
herbergja íbúð á 1. hæð á þessum frábæra og eftirsótta 
stað í Hlíðunum. Búið er að endurnýja eldhúsinnréttin-
gu og baðherbergi. Stutt í alla þjónustu m.a. skóla og 
leikskóla ásamt því að Kringlan er í göngufæri.  Eignin 
verður sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 18:00 og kl. 
18:30.V. 27,6 m. 9574

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

 KVISTALAND 9 
108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr, 
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af 
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. Tilboð 8739

 NESVEGUR 67 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg 79,8 fm 4ra herbergja rishæð með fallegu sjávar útsýni á horni Nesvegs 
og Sörlaskjóls. Íbúðin er laus til afhendingar. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 
24.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 37,9 m. 9335

SKÓLAGERÐI 51 
200 KÓPAVOGI

Tvíbýlishús á einstaklega góðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Heildarstærð 
hússins er 216,2 fm og bílskúrinn er skráður 42,6 fm. Eignin þarfnast talsverðra 
endurbóta og verður selt í núverandi ástandi. Íbúð á jarðhæð er 3-4ra herb. 
skráð 89,3 fm auk sameignar. Íbúð á efri hæð er 4ra herberbergja skráð 99,7 
fm auk sameignar. Bílskúr er skráður 42,6 fm. V. 57,9 m. 9624

 NAUSTABRYGGJA 7 110 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-06. 

 
Einstaklega vel staðsett og skipulögð 5 herbergja íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli 
við Naustabryggju, 110 Reykjavík. Eignin er björt með sólríkum svölum. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Eignin verður sýnd mánudaginn 23.maí milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 41,5 m. 9600

 BLESUGRÓF 29 
108 RVK.

 
Mikið endurnýjað 140 fm hús á einni hæð með jafn stórum óskráðum kjallara 
með sérinngang undir húsinu með um 2m lofthæð sem býður upp á mikla 
möguleika. Lítið mál að setja glugga og innrétta sem íbúð eða nýta sem 
hluta af húsinu. Nýlegt eldhús og nýlegar hurðar. Stór innkeyrsla sem rúmar 
auðveldlega 4-5 bíla. V. 59,7 m. 9601

 BAKKAVÖR 5 170 SELTJARNARNESI
SÉR HÆÐ

Glæsileg og mikið endurnýjuð 185,4 fm efri sérhæð með bílskúr við Bakkavör 
á Seltjarnarnesi. Hæðin er 155,8 fm og bílskúr 29,6 fm. Tvíbýlishús með 
sér inngangi. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og fjögur svefnherbergi. Arinn í stofu. Stórar svalir 
sem snúa til suðvesturs. Glæsilegt útsýni m.a. til sjávar. Stór gróin lóð. Örstutt 
í skóla, leikskóla, heilsurækt, sundlaug, þjónstu, golfvöll og útivistarsvæði.  . 
V. 65,0 m. 9603

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. maí kl. 18:30-19:00

Víðiás 3  210 Garðabæ 87.000.000 

Vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mikil lofthæð er í eign-
inni. Þrjú svefnherb. , auðvelt að gera aukaherb. Í bílskúr. Útgengi út á hellulagð. 
verandir frá hjónaherb., stofu, vinnustofu og þvottah. Rúmgott eldhús, útsýni að 
Esju. Bílskúr er í dag nýttur sem vinnuherbergi.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. maí kl. 17:30-18:00

Skriðustekkur 22   109 Reykjavík 68.600.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum stað í enda botnlangagötu. For-
stofa m/gestasnyrtingu, stór opin stofa/borðstofa m/arni og svefnálma m/4 her-
bergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott m/borðkrók. Þvotthús. Sér-stúdíóíbúð 
í kjallara, auk um 30 fm. geymslu m/gluggum. Stór garður og hellulögð verönd.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 7     Stærð: 249,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl 17.30-18.00

Gautavík 5   112 Reykjavík 57.900.000

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
Fallegt raðhús á einni hæð með mikilli lofthæð.  Þrjú svefnherbergi, stórar stofur 
og rúmgott sjónvarpshol.  Stór bílskúr. Stutt er í grunnskóla, leikskóla og fram-
haldsskóla.  Góðar gönguleiðir meðfram strandlengjunni.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Raðhús       Stærð: 180 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. maí kl.17:30-18:00

Gautavík 25  112 Reykjavík 34.900.000

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á annari hæð með sér inngangi af 
svölum og góðri verönd. Skiptist íbúðin í forstofu og þvotta-
herbergi, tvö góð svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu 
með útgengi út á afgirta timbur-verönd c.a. 35fm að stærð og 
stóra geymslu í sameign, skráð þar af 12,6fm.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 100,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl.18.30-19.00

Háteigsvegur 4  105 Reykjavík 44.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. 3 góð svefn-
herb. Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eld-
húsið var uppgert 2013, hvítlökkuð innrétting og opið inní 
stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og arin. Bílastæði 
fylgir íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eignaskipta-
samn. Einnig er sér afnotaréttur í garði. Hitalögn er í kringum 
húsið.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 94,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24.  maí kl. 17.30-18.00

Sörlaskjól 30   107 Reykjavík 28.500.000

Mjög falleg og björt íbúð á neðstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Íbúðin er vel skipulögð með stórri stofu, svefnherbergi, eldhúsi, 
baðherbergi og rúmgóðum gangi.  Sameiginlegur garður, sameiginleg verönd og  
sérbílastæði. Frábær staðsetning.  Ægisíðan, Sundlaug Vesturbæjar og Melabúðin í  
göngufjarlægð.  Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2      Stærð: 71,1 m2 

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

AÐEINS ÞRJÁR ÍBÚÐIR EFTIR!
Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér íbúð í þessu fallega og frábærlega vel staðsetta húsi í Urriðaholti. 
Um er að ræða 17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í Urriðaholti, stórkostlegt útsýni 
frá öllum íbúðum. Mjög stutt í leikskóla, skóla, golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt. Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

Kr.  39.900.000

Kr.  39.000.000

Kr.  72.000.000
- Bílskúr

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

AÐEINS      ÍBÚÐIR EFTIR3

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326 OG 698-7695

Óðinsgata 14A og 14B  101 Rvk TILBOÐ

*Góð fjárfesting, miklir möguleikar* Um er að ræða 4ra íbúða 
eign í 14A samtals 246,5 fm og 2ja íbúða eign í bakhúsi í 14B 
samtals 160,0 fm. Eignirnar eru á eignalóð og seljast saman. 
Allar íbúðir í útleigu, leigusamningar lausir fljótlega. Búið er að 
endurnýja þak að hluta á 14A og endurnýjað allt þakið í 14B 
2015. Endurnýjuð eldhús og baðherbergi að mestu í 14A. 

Upplýsingar veitia Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695 
og Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Íbúðir: 6     Stærð: 406,5 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698-7695 EÐA 898-3326

 Ingólfsstræti 6  101 Reykjavík TILBOÐ

FRÁBÆR STAÐSETNING. GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR. Eitt hús - samtals 
317,6 fm, tvær íbúðir á 2. hæð og verslunarrými á 1. hæð, auk kjallara. Seljast 
saman. Upplýsingar veitia Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695 og 
Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23 .maí kl. 17:30-18:00

Hamraborg 24  200 Kópavogi 27.900.000

3ja herb. íbúð á 2. hæð með sameiginlegu bílastæðahúsi. Eldhús var endurnýjað 
2012 . Ljós viðarinnrétting, stálofn í neðri innréttingu, keramikhelluborð, tengi fyrir 
uppþvottavél og þvottavél. Hjónaherbergi rúmgott með endurnýjuðum fatas-
kápum. Stofa er rúmgóð með útgengi út á svalir í suður. Sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 76,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl.17.30-18.00

Gnitakór 15  203 Kópavogi

Verð: 99.500.000

Stór glæsilegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er einkar 
glæsilegt á einni hæð innst í rólegum botnlanga.  Húsið er fullbúið að innan sem 
utan. Lóðin er einnig fullfrágengin á stórglæsilegan hátt og fékk viðurkenningu frá 
Kópavogsbæ árið 2014. Gólfhiti er í öllu húsinu. Rafmagnskerfi stýrir öllum ljósum 
hússins og gardínum í stofu og borðstofu. Glæsilegur  arinn er í stofunni. Í eigninni 
eru tvö mjög góð svefnherbergi í dag en möguleiki er á að bæta við einu herbergi til 
viðbótar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 218,4  m2     Bílskúr

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 23. maí kl. 17:00-18:00

Stærðir: 
70,3 m2-
140,6 m2

Herbegi: 
2ja-4ra

Verð: 
29,9-89,9 
mill. kr 

16 ÍBÚÐIR SELDAR AF 31 Á AÐEINS 14 DÖGUM

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir í vönduðu lyftuhúsi við sjóinn í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðirnar 
eru með sérinngangi af svölum.  Húsið er á fjórum hæðum og íbúðir allra 
fjögra hæðanna eru með óskertu einstöku sjávarútsýni.

Innréttingar: AXIS, borðplata ljós Quartz steinn - Heimilistæki: Ormsson.
Flísar: Álfaborgir - Hurðar: Hvítar Ringó

Allar nánari upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í síma 694 4000 

Herjólfsgata 32-34   220 Hafnarfirðir

VERÐ: 39,9 - 59,9 millj.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. maí kl.17.00-18.00

Herbergi: 3-4      Stærð: 91,8 – 115,9 m2          Lokuð bílageymsla

AFHENDING

DESEMBER

2016

Allar upplýsingar veitir 
Berglind Hólm fasteignasali í síma  694 4000
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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 mánudaginn 23. maí kl. 18:30-19:00

Víðiás 3  210 Garðabæ 87.000.000 

Vel skipulagt einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Mikil lofthæð er í eign-
inni. Þrjú svefnherb. , auðvelt að gera aukaherb. Í bílskúr. Útgengi út á hellulagð. 
verandir frá hjónaherb., stofu, vinnustofu og þvottah. Rúmgott eldhús, útsýni að 
Esju. Bílskúr er í dag nýttur sem vinnuherbergi.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 219,7 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. maí kl. 17:30-18:00

Skriðustekkur 22   109 Reykjavík 68.600.000

Fallegt og fjölskylduvænt einbýli á gróðursælum stað í enda botnlangagötu. For-
stofa m/gestasnyrtingu, stór opin stofa/borðstofa m/arni og svefnálma m/4 her-
bergjum og baðherbergi. Eldhús rúmgott m/borðkrók. Þvotthús. Sér-stúdíóíbúð 
í kjallara, auk um 30 fm. geymslu m/gluggum. Stór garður og hellulögð verönd.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 7     Stærð: 249,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl 17.30-18.00

Gautavík 5   112 Reykjavík 57.900.000

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
Fallegt raðhús á einni hæð með mikilli lofthæð.  Þrjú svefnherbergi, stórar stofur 
og rúmgott sjónvarpshol.  Stór bílskúr. Stutt er í grunnskóla, leikskóla og fram-
haldsskóla.  Góðar gönguleiðir meðfram strandlengjunni.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Raðhús       Stærð: 180 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. maí kl.17:30-18:00

Gautavík 25  112 Reykjavík 34.900.000

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á annari hæð með sér inngangi af 
svölum og góðri verönd. Skiptist íbúðin í forstofu og þvotta-
herbergi, tvö góð svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og stofu 
með útgengi út á afgirta timbur-verönd c.a. 35fm að stærð og 
stóra geymslu í sameign, skráð þar af 12,6fm.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 3     Stærð: 100,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl.18.30-19.00

Háteigsvegur 4  105 Reykjavík 44.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð í litlu þríbýli. 3 góð svefn-
herb. Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf og sturtuklefi. Eld-
húsið var uppgert 2013, hvítlökkuð innrétting og opið inní 
stofu. Stofan er með gegnheilu parketi, og arin. Bílastæði 
fylgir íbúð og byggingarréttur á bílskúr samkv. eignaskipta-
samn. Einnig er sér afnotaréttur í garði. Hitalögn er í kringum 
húsið.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 4     Stærð: 94,2 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24.  maí kl. 17.30-18.00

Sörlaskjól 30   107 Reykjavík 28.500.000

Mjög falleg og björt íbúð á neðstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Íbúðin er vel skipulögð með stórri stofu, svefnherbergi, eldhúsi, 
baðherbergi og rúmgóðum gangi.  Sameiginlegur garður, sameiginleg verönd og  
sérbílastæði. Frábær staðsetning.  Ægisíðan, Sundlaug Vesturbæjar og Melabúðin í  
göngufjarlægð.  Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 2      Stærð: 71,1 m2 

INGVAR OG KRISTJÁN LÓGÓ 17.04.07

AÐEINS ÞRJÁR ÍBÚÐIR EFTIR!
Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér íbúð í þessu fallega og frábærlega vel staðsetta húsi í Urriðaholti. 
Um er að ræða 17 íbúða fjölbýlishús m/lyftu, á einni allra best staðsettu lóðinni í Urriðaholti, stórkostlegt útsýni 
frá öllum íbúðum. Mjög stutt í leikskóla, skóla, golfvöll og fallega náttúru í Heiðmörkinni. Húsið er steinsteypt á 
hefðbundinn hátt, einangrað að utan og klætt. Afhending íbúða júní/júlí 2016. 

Kr.  39.900.000

Kr.  39.000.000

Kr.  72.000.000
- Bílskúr

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali sími: 898 6106

Hafdís Rafnsdóttir
Sölustjóri sími: 820 2222

HOLTSVEGUR 51
Urriðaholti 210 Garðabæ

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 820 2222

AÐEINS      ÍBÚÐIR EFTIR3

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326 OG 698-7695

Óðinsgata 14A og 14B  101 Rvk TILBOÐ

*Góð fjárfesting, miklir möguleikar* Um er að ræða 4ra íbúða 
eign í 14A samtals 246,5 fm og 2ja íbúða eign í bakhúsi í 14B 
samtals 160,0 fm. Eignirnar eru á eignalóð og seljast saman. 
Allar íbúðir í útleigu, leigusamningar lausir fljótlega. Búið er að 
endurnýja þak að hluta á 14A og endurnýjað allt þakið í 14B 
2015. Endurnýjuð eldhús og baðherbergi að mestu í 14A. 

Upplýsingar veitia Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695 
og Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Íbúðir: 6     Stærð: 406,5 m2 

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 698-7695 EÐA 898-3326

 Ingólfsstræti 6  101 Reykjavík TILBOÐ

FRÁBÆR STAÐSETNING. GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR. Eitt hús - samtals 
317,6 fm, tvær íbúðir á 2. hæð og verslunarrými á 1. hæð, auk kjallara. Seljast 
saman. Upplýsingar veitia Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695 og 
Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 152,9 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23 .maí kl. 17:30-18:00

Hamraborg 24  200 Kópavogi 27.900.000

3ja herb. íbúð á 2. hæð með sameiginlegu bílastæðahúsi. Eldhús var endurnýjað 
2012 . Ljós viðarinnrétting, stálofn í neðri innréttingu, keramikhelluborð, tengi fyrir 
uppþvottavél og þvottavél. Hjónaherbergi rúmgott með endurnýjuðum fatas-
kápum. Stofa er rúmgóð með útgengi út á svalir í suður. Sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 76,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. maí kl.17.30-18.00

Gnitakór 15  203 Kópavogi

Verð: 99.500.000

Stór glæsilegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið er einkar 
glæsilegt á einni hæð innst í rólegum botnlanga.  Húsið er fullbúið að innan sem 
utan. Lóðin er einnig fullfrágengin á stórglæsilegan hátt og fékk viðurkenningu frá 
Kópavogsbæ árið 2014. Gólfhiti er í öllu húsinu. Rafmagnskerfi stýrir öllum ljósum 
hússins og gardínum í stofu og borðstofu. Glæsilegur  arinn er í stofunni. Í eigninni 
eru tvö mjög góð svefnherbergi í dag en möguleiki er á að bæta við einu herbergi til 
viðbótar. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 218,4  m2     Bílskúr

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 23. maí kl. 17:00-18:00

Stærðir: 
70,3 m2-
140,6 m2

Herbegi: 
2ja-4ra

Verð: 
29,9-89,9 
mill. kr 

16 ÍBÚÐIR SELDAR AF 31 Á AÐEINS 14 DÖGUM

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir í vönduðu lyftuhúsi við sjóinn í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar. Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðirnar 
eru með sérinngangi af svölum.  Húsið er á fjórum hæðum og íbúðir allra 
fjögra hæðanna eru með óskertu einstöku sjávarútsýni.

Innréttingar: AXIS, borðplata ljós Quartz steinn - Heimilistæki: Ormsson.
Flísar: Álfaborgir - Hurðar: Hvítar Ringó

Allar nánari upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í síma 694 4000 

Herjólfsgata 32-34   220 Hafnarfirðir

VERÐ: 39,9 - 59,9 millj.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. maí kl.17.00-18.00

Herbergi: 3-4      Stærð: 91,8 – 115,9 m2          Lokuð bílageymsla

AFHENDING

DESEMBER

2016

Allar upplýsingar veitir 
Berglind Hólm fasteignasali í síma  694 4000



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

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

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

  HOLTSGATA 9 - 101 RVK                                                                                                                                        95M

Gullfallegt, vel skipulagt 217,2 fm einbýlishús á þessum vinsæla stað í 101. Aukaíbúð með sérinngangi í kjallara. Lokaður 
garður. Einstakt tækifæri til að eignast heila húseign á frábærum stað. Húsið stendur á eignarlóð. Göngufæri í miðbæinn, 
verslanir, veitingahús og öll þjónusta.

  LAUGARNESVEGUR 89 - 104 RVK                       46.9M

Sölusýning mánudaginn 23. maí milli kl 17:30-18:00
Falleg 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð, á Laugarnesvegi 
89 í Reykjavík, samtals 110 fm². Eigninni fylgir sér stæði í 
bílageymslu. Sér inngangur af svölum.  Góð eign og stutt í 
flesta þjónustu og skóla.

EDWIN ÁRNASON gsm 893 2121

OPIÐ HÚS

  KARFAVOGUR 60 - 104 RVK                                 50.9M

Sölusýning mánudaginn 23. maí milli kl 17:00-17:30
Björt og frábærlega staðsett 165.6 fm efri sérhæð með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi við Karfavog 60, 104 Reykjavík. 
Góður sólpallur. Eigninni fylgir bílskúr og sér garður. Húsið 
er sænskt timburhús á steinkjallara.

OPIÐ HÚS

HRAFNTINNA VIKTORÍA KARLSDÓTTIR  gsm 820 4242

  BLIKAÁS 7 - 221 HFJ                                           31.5M

Góð 3ja herb. 97,5 fermetra íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi í tveggja hæða fjölbýlishúsi við Blikaás í 
Hafnarfirði.

  KALDAKINN 10 - 220 HFJ                                       29M

Góða 3ja herb. 67,2 fermetra íbúð á neðri hæð með sér 
inngangi í steinsteyptu tvíbýlishúsi ásamt 38,2 fm. bílskúr 
alls 105,4 fm. við Köldukinn í Hafnarfirði.

  KELDUHVAMMUR 4 -220 HFJ                              22.9M

Rúmgóð 3ja herb. risíbúð 86,7 fermetrar á 3ju hæð í 
steinsteyptu þríbýlishús við Kelduhvamm í Hafnarfirði. Mikið 
útsýni. Sameiginlegur inngangur er með íbúð á miðhæð.

  VESTURBERG 39 - 111 RVK                                    48M

Tveggja hæða endurnýjað að hluta steinsteypt raðhús 
169,9 fm. ásamt innbyggðum 36,1 fm. bílskúr samtals 206,0 
fermetrar við Vesturberg í Reykjavík. Rúmgóð stofa með 
útgengi út á verönd og í garðinn.

  FÍFUSEL 41 - 109 RVK                                         27.5M

Snyrtileg 4ra herb. 91,6 fm. íbúð á efstu hæð ásamt 5,7 
fm. sér geymslu á jarðhæð samtals 97,3 fm. við Fífusel í 
Reykjavík. Mjög gott útsýni.

NÝTT Á SÖLUSKRÁ - EFTIRTALDAR FASTEIGNIR ERU TIL AFHENDINGAR STRAX. 

Sölumenn sýna eignirnar. Pantið skoðun í síma 535 1000.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Stakfells: www.stakfell.is

  ÁSVEGUR 10 - 104 RVK                                  29.9M

Sölusýning mánudaginn 23. maí milli kl 17:30-18:00
Björt og vel skipulögð 74,2 fm 3 herbergja íbúð í kjallara í 
þriggja hæða húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, gang/eldhús, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, geymslu/þvottahús. 

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON gsm 660 4777

OPIÐ HÚS



Fallegt og vel skipulagt endaraðhús 

við Greniás 189 fm 6 herbergja 

Heitur pottur 

Bílskúr 

Góð staðsetning 

Greniás

Verð : 74,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Efri sérhæð að stærð 135,6 fm 

Bílskúr að stærð 27,2 fm Sjávarútsýni 

Möguleiki á 5 herbergjum 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Einstök staðsetning 

 Sunnubraut 50

Verð : 64,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Falleg íbúð á þriðju hæð að stærð 73,3 fm 
Suðursvalir 4,1 fm Húsið yfirfarið að utan f.ca 2. árum 
Opið eldhús, nýleg innrétting í eldhúsi 
Nýlegt parket á íbúðinni 
Geymsla kjallara sem er 3,9 fm 
Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallara

Kaplaskjólsvegur 53

Verð : 33,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

277 fm einbýlishús á hornlóð 

Fallegt útsýni úr stofu og borðstofu 

Tvöfaldur bílskúr 

Fallegur garður með heitum potti 

Fjarðarás 

78,9 milljónir

Fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð ásamt bílskúr 
á vinsælum stað í Reykjavík 
Eignin er skráð 118,8 fm, þar af er bílskúr 20,3 fm 
Rúmgóðar svalir 
Sérgeymsla/vinnuherbergi í kjallara er 10,4 fm 
Sameiginlegt þvottaherbergi og hjóla- og 
vagnageymsla

Hvassaleiti

Verð : 36,3 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Einbýlishús á Sjávarlóð 

Stærð 280,4 fm 

Þar af bílskúr 40 fm 

Bátaskýli 

Einstök eign með mikla möguleika 

Sunnubraut 

Verð : 85,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Hilmar 695 9500 aðstm. fast.

Fallegt endaraðhús 

Samtals að stærð 236,2

Gróðurskáli og garðstofa

Einstök staðsetning

Þriggja hæða

Víðihlíð 45

Verð : 62,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúð á þriðju hæð, stærð 98,2 fm

Sérinngangur af svölum 

Suðursvalir / Lítið fjölbýli

Viðhaldslétt hús

Flétturimi 38

Verð : 33,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Verð :

Vel skipulögð 106,3 fm 4ra herbergja íbúð 

á 4 efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu í 

mjög góðu lyftuhúsi 3 góð herbergi 

Eignin er laus strax

Daggarvellir

Verð : 33,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

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

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

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 2hæð 
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

Fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjórbýlishúsi 
við Dvergaborgir 
Eignin er skráð 98 fm, þar af er geymsla 4,6 fm 
Sérgeymsla í kjallara fylgir auk hlutdeildar í hjóla- og 
vagnageymslu. Íbúðinni fylgir einnig einkaafnotaréttur 
í bakgarði, sérmerkt bílastæði og bílskýlaréttur 
Eignin er laus strax

Dvergaborgir

Verð : 32,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Glæsilegt 443,5 fm atvinnuhúsnæði í nýlegu 

húsi Sýningarsalur, skrifstofur og lager 

Mikilli lofthæð og stórir gluggar 

Vandaðar innréttingar 

Víkurhvarf

Verð :125,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

- með þér alla leið -
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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



.

Steinás 1

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:15-18:00

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

.

Álftamýri 28

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:30-18:15

Falleg vel skipulögð og mikið endurnýjuð íbúð í 

góðu húsi við Álftamýri 

2ja herbergja 

60 fm 

Góðar svalir 

Góð staðsetning 

.

Safamýri 19
efri hæð

Verð : 48,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.18:00-18:30

Efri sérhæð, alls 160 fm 

4 svefnherbergi og suðursvalir 

Bílskúr með hurðaopnara

.

Langalína 29

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:30-18:15

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117,5 fm, þar af er geymsla 7,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm) 
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu 
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að 
sjóbaðströndinni í Garðabæ. Mikið útsýni úr íbúð 
yfir strandlengju, sjó og Gálgahraun

.

Aðalþing 7

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

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

.

Bergstaðastræti 56

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

Mjög heillandi 4ra herbergja, 
103,5 fm íbúð á besta stað í 101
Tvennar góðar samliggjandi stofur 
og tvö svefnherbergi sem snúa inn í garð
Vandað endurnýjað eldhús og 
huggulegur garður 
Virðulegt steinsteypt hús sem var mikið 
endurnýjað að utan árið 2013

.

Ásgarður 20

Verð : 28,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

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

.

Dunhagi 21

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:45

Falleg og sjarmerandi 118 fm hæð 

Upprunalegar en virkilega fallegar innréttingar 

Tvennar stofur og tvö baðherbergi 

Þrjú góð svefnherbergi 

Auka herbergi með aðgengi að baði í kjallara

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

128,5 fm íbúð á 5 hæð 

Frábært útsýni til sjávar 

Stórar stofur 

Bílskúr 

Sléttuvegur 17

Verð : 55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur, 

3 baðherbergi - Bílskúr er sérstæður 

Stór garður er klæddur með lerki 

verönd að stærstu leiti 

Brekkutún

Verð : 72,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

117 fm íbúð á jarðhæð 

Sólpallur og útsýni til sjávar 

3 svefnherbergi, bílakjallari 

Geymsla í kjallara 

Norðurbakki 23

Verð : 44,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign

Rekagrandi

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulögð 119,1 fm 4ra herbergja íbúð 

á 3 efstu hæð ásamt 25,7 fm bílskúr, 

samtals : 144,8 fm  

Eignin er laus strax

Arnarhraun

Verð : 35,2 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega vel staðsett 183,1 fm 

6 herbergja Penthouse íbúð á 2 hæðum 

ásamt stæði í bílageymslu 

Þrennar svalir - Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari

Skúlagata 10

Verð :120,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg 279,1 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður 

Fjarðarás

Verð : 74,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

327,8 fm. Glæsilegt útsýni 4 stofur, 4 herbergi, 

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2 hæð ásamt stæði í 

lokaðri bílageymslu 3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað 

Verð : 41,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Björt og vel skipulögð 102,9 fermetra 

3ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað 

á Seltjarnarnesi 

Lindarbraut

Verð : 38,2 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 37,5 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús 

á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma

.

Mánatúni 15
íbúð 610

Verð frá: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.maí kl.17:00-17:45

Stæði í bílakjallara. 
Vandaðar íbúðir.
Stutt í Laugardalinn og stutt í miðbæinn.
Fermetraverð frá 395 þús.

Hægt að skoða aðrar íbúðir í leiðinni.
12 íbúðir eftir af 90 íbúðum.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Norðurbrú 3

Verð : 39,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:00-17:30

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 

Fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu 

Innréttingar og tæki fylgja með í kaupum

.

Mávahlíð 15
1. hæð til vinstri

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:00-17:30

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:30-18:00

Stærð 246,3 fm. 
Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga. 
Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 
hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

.

Víðimelur 59 
kjallari

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.18:00-18:45

Góð 61 fm 2ja herbergja

Sér inngangur

Gott skipulag

Góð fyrstu kaup

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG
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.

Steinás 1

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:15-18:00

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

.

Álftamýri 28

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:30-18:15

Falleg vel skipulögð og mikið endurnýjuð íbúð í 

góðu húsi við Álftamýri 

2ja herbergja 

60 fm 

Góðar svalir 

Góð staðsetning 

.

Safamýri 19
efri hæð

Verð : 48,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.18:00-18:30

Efri sérhæð, alls 160 fm 

4 svefnherbergi og suðursvalir 

Bílskúr með hurðaopnara

.

Langalína 29

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:30-18:15

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi 
Eignin er skráð 117,5 fm, þar af er geymsla 7,2 fm 
Rúmgóðar suðursvalir (9,5 fm) 
Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu 
Stór sameiginleg lóð með beinu aðgengi að 
sjóbaðströndinni í Garðabæ. Mikið útsýni úr íbúð 
yfir strandlengju, sjó og Gálgahraun

.

Aðalþing 7

Verð : 84,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

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

.

Bergstaðastræti 56

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

Mjög heillandi 4ra herbergja, 
103,5 fm íbúð á besta stað í 101
Tvennar góðar samliggjandi stofur 
og tvö svefnherbergi sem snúa inn í garð
Vandað endurnýjað eldhús og 
huggulegur garður 
Virðulegt steinsteypt hús sem var mikið 
endurnýjað að utan árið 2013

.

Ásgarður 20

Verð : 28,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:30

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

.

Dunhagi 21

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:00-17:45

Falleg og sjarmerandi 118 fm hæð 

Upprunalegar en virkilega fallegar innréttingar 

Tvennar stofur og tvö baðherbergi 

Þrjú góð svefnherbergi 

Auka herbergi með aðgengi að baði í kjallara

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

128,5 fm íbúð á 5 hæð 

Frábært útsýni til sjávar 

Stórar stofur 

Bílskúr 

Sléttuvegur 17

Verð : 55,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara 

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 2 stofur, 

3 baðherbergi - Bílskúr er sérstæður 

Stór garður er klæddur með lerki 

verönd að stærstu leiti 

Brekkutún

Verð : 72,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

117 fm íbúð á jarðhæð 

Sólpallur og útsýni til sjávar 

3 svefnherbergi, bílakjallari 

Geymsla í kjallara 

Norðurbakki 23

Verð : 44,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð á annarri hæð 

Svalir til vesturs 

Snyrtileg sameign

Rekagrandi

Verð : 26,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel skipulögð 119,1 fm 4ra herbergja íbúð 

á 3 efstu hæð ásamt 25,7 fm bílskúr, 

samtals : 144,8 fm  

Eignin er laus strax

Arnarhraun

Verð : 35,2 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega vel staðsett 183,1 fm 

6 herbergja Penthouse íbúð á 2 hæðum 

ásamt stæði í bílageymslu 

Þrennar svalir - Einstak útsýni 

Sjón er sögu ríkari

Skúlagata 10

Verð :120,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg 279,1 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður 

Fjarðarás

Verð : 74,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel staðsett 277,3 fm einbýlishús á 

2 hæðum ásamt 50,5 fm bílskúr, samtals : 

327,8 fm. Glæsilegt útsýni 4 stofur, 4 herbergi, 

3 baðherbergi. Tvennar svalir og stór verönd 

með heitum potti. Eignin er laus strax 

Ásland Mosfellsbæ

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 114,3 fm 

4ra herbergja íbúð á 2 hæð ásamt stæði í 

lokaðri bílageymslu 3 stór herbergi 

Eignin getur losnað fljótlega 

Selvað 

Verð : 41,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Björt og vel skipulögð 102,9 fermetra 

3ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað 

á Seltjarnarnesi 

Lindarbraut

Verð : 38,2 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Páll 893 9929

4ra herbergja 115 fm íbúð 

Fallegt útsýni á 4 hæð 

Nýlegt eldhús og bað

Álfheimar

Verð : 37,5 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:30-18:00

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús 

á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma

.

Mánatúni 15
íbúð 610

Verð frá: 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.maí kl.17:00-17:45

Stæði í bílakjallara. 
Vandaðar íbúðir.
Stutt í Laugardalinn og stutt í miðbæinn.
Fermetraverð frá 395 þús.

Hægt að skoða aðrar íbúðir í leiðinni.
12 íbúðir eftir af 90 íbúðum.

Bókaðu skoðun:

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

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Norðurbrú 3

Verð : 39,4 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:00-17:30

Góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 

Fjölbýli með lyftu og sérstæði í bílgeymslu 

Innréttingar og tæki fylgja með í kaupum

.

Mávahlíð 15
1. hæð til vinstri

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 23.maí kl.17:00-17:30

Glæsileg og endurgerð íbúð á 1.hæð 

Suðursvalir 

Nýtt eldhús - Nýtt parket

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.17:30-18:00

Stærð 246,3 fm. 
Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga. 
Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 
hið fegursta 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony 

.

Víðimelur 59 
kjallari

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.maí kl.18:00-18:45

Góð 61 fm 2ja herbergja

Sér inngangur

Gott skipulag

Góð fyrstu kaup

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Bókaðu skoðun:

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

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

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG
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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

4 hektara skógi vaxið land 92 fm sumarhús, 

hænsnakofi, gróðurhús ofl 

Tilvalið fyrir áhugafólk um skógrækt 

Hentar vel fyrir ferðatengda þjónustu

Kotvöllur 

Verð : 44,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt og vandað hús í Miðhrauni Grímsnesi

78 fm að stærð, m tveimur svefnherbergjum 

ásamt svefnlofti

Heitur pottur á skjólgóðum palli

8400 fm eignarland, stutt í þjónustu

Djúpahraun

Verð : 26,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 84 fm heilsárs útsýnishús í Skorradal 

Þrjú svefnherb.og stórt baðherbergi m sturtu 

Stofa og eldhús í opnu rými, miklir útsýnisgluggar 

45 kjallari undir húsi (ekki full lofthæð) 

Hiti í gólfum

Vatnsendahlíð 215

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

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Fallegt sumarhús í Hraunborgum Grímsnesi 

Stutt á golfvelli Kiðjabergs og Öndverðarnes 

Tvö svefnherbergi 

Rúmgóð stofa með fallegri kamínu 

Eldhús með góðu skápapláss

Gufunessund

Verð : 11,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt og vel skipulagt einbýli 

Staðsett í landi Þrándarlundar Skeiða og Gnúpv. 

Afhendist fokhelt, alls 114,6 fm 

Gert ráð fyrir þremur svefnherbergjum

Þrándartún 

Verð : 19,9 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

60 fm sumarhús á 5000 fm eignarlandi 

Staðsett í Vaðnesi 

Stutt á golfvelli 

Þrjú svefnherbergi

Kjalbraut

Verð : 19,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt 109 fm sumarhús í Úthlíð. Innbú 

utan persónulegra muna fylgir. Steyptur 

kjallari með breiðum dyrum Sjónvarpsloft með 

þakgluggum Þrjú svefnherbergi og einnig 

hægt að nota kjallara sem gistiaðstöðu 

Miðfellsvegur

Verð : 34,8 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög fallegur og vel búinn 70 fm 

4ra herbergja heilsárbústaður í landi 

Hallkelshóla í Grímsnesi 

3 góð herbergi Fallegt eldhús og bað 

Geymsluskúr á lóð 

Hallkelshólar

Verð : 17,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Úrval af lóðum inná golfsvæði 

45 mín keyrsla frá Reykjavík 

Sundlaug innan svæðis 

Er með kaupanda af sumarhúsi í á svæðinu

Lóðir í Öndverðarnesi 

Verð : 2,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Sumarhús við Biskupstungubraut 

rétt við Borg í Grímsnesi 

Heiðarbraut 

Verð : 14,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt sumarhús með útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki 

Alls 174 fm

Öndverðarnes

Tilboð
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt og vandað 75,7 fm heilsárshús 

í Hraunborgum

Vandaðar innréttingar

Sólpallar og heitur pottur

2-3 svefnherbergi - gólfhiti í öllu

Asparvík

Verð : 23,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Fjögurra herbergja 120 fm íbúð með sérinngangi í 
nýju fjórbýlishúsi við Hlíðarveg í Kópavogi 
Eignin verður afhent fullfrágengin án gólfefna í haust 
Um er að ræða fyrstu hæð til vinstri frá götu 
Útgengt á verönd frá borðstofu og stofu en eigninni 
fylgir sérafnotaréttur á lóð 51,1 fm 
Aðeins ein íbúð er eftir í húsinu!

Hlíðarvegur 57

Verð : 53,0 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Austurkór 91-99
Kópavogi

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

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.
Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

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

SELD

SELD

Aðeins eitt hús óselt

SELD

SELD

3ja herbergja íbúð 129,1 fm að stærð

Fullbúnar með eldhústækjum og gólfefnum 

Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm. Vandaðar 

innréttingar og frágangur. Fyrir borgara +55. ára

Afhending júni/júlí árið 2016

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000
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510-7900569-7000

F A S T E I G N A S A L A N

520-9595

Söluaðilar ÞG Verk

Verð frá 46.900.000 kr.www.tgverk.is

» Tilbúnar til afhendingar strax!
» Frábærlega staðsettar íbúðir 
   í göngufæri við alla þjónustu!
» Glæsilegar sérsmíðaðar 
   innréttingar frá GKS!
» Allar íbúðir afhentar með ljósum 
   og gólfefnum!   og gólfefnum!
» Gæðatæki frá Siemens!
» Granít/steinn í eldhúsum!

Garðatorg 4
ÞG Verk var stofnað árið 1998 af 
Þorvaldi H Gissurarsyni sem er enn þann 
dag í dag forstjóri og eigandi félagsins. 
Hjá fyrirtækinu er starfrækt gæðaráð og 
starfandi gæðastjóri. Í gegnum allt 
byggingarferlið eru gerðar reglulegar 
úttektir á öllum verkþáttum.úttektir á öllum verkþáttum. Allt frá stofnun 
hefur það verið meginmarkið félagssins 
að skila góðu verki, stunda örugg viðskipti 
og eiga traust og áreiðanleg samskipti 
við sína viðskiptavini.

Byggingaraðili

Garðatorg 4



Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Kristín J.  
Rögnvaldsdóttir 
Aðstm. í námi til lögg. fsl. 
Gsm: 893-4248

Smári  
Jónsson  
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Guðjón  
Sigurjónsson
Sölumaður

Anna 
Jónsdóttir
Sölumaður

Óskar Þór 
Hilmarsson
Löggiltur 
fasteignasali

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdar- 
stjóri

LANGALÍNA
210 Garðabær.  

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

GRANASKJÓL 
107  Rvk.  

• Einbýli. 

• 4 svefnherbergi. 

• Inngbyggður bílskúr.  

• Vandað hús.  

• Verð 85 millj. 

SÖRLASKJÓL
107  Rvk. 

• Einbýli. 

• 2 samþykktar íbúðir. 

• Sjávarútsýni. 

• Frábær staðsetning.  

• Verð. 85 millj.   

FJÖRUGRANDI
107  Rvk.  

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Raðhús á  tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  

Frábær staðsetning við  
KR völlinn.  

LUNDUR
200 Kóp. 

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

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

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

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

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

 

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

 
HRAUNTUNGA

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

götu.  Verð 46,7 millj.   

 
FERJUBAKKI

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

Verð 21,5 millj

 
LANGHOLTSVEGUR

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

 
LÆKJASMÁRI

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

Verð 29.5 millj. 

 
REKAGRANDI

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

 
LAUGARNESVEGUR

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

og þjónustu .  Verð 23,9 millj.

 
HVASSALEITI

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

vinsæla húsi.    

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

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

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

Fr
um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk.  Einbýli.  Góð staðsetning í 
lokaðri götu.  

Verð 58 millj.  

 
ÁLFTAMÝRI

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

Verð 22,5 millj.   

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

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

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

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

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

 
ASPARHVARF

 203  Kóp.  
213 fm.  Raðhús. 

Góðar innréttingar.  
Stutt í skóla og leikskóla.  

Möguleg skipti á 3ja. herb í hverfinu. 
 

 
DÚFNAHÓLAR

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

Frábært útsýni.  
Verð 26,9 millj.

 
BÓLSTAÐARHLÍÐ

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

   

 
ÁLFKONUHVARF 

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 17-23 í Fossvogsdal. 

Húsin eru 5 til 6 hæða.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 98  til 238 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  
Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum  eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is   

Stórglæsilegar íbúðir við Lund í Kópavogi

LUNDUR 17 - 23
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 28-32 
ásamt bílageymslu.
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:00 og 17:30.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru frá 108-190 fm.  
Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Sérlega góð staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu 
sjávarútsýni. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SKÚLAGATA 20
• 101 Rvk.  
• 3ja herb. endaíbúð.  
• Tvennar yfirbyggðar svalir.  
• Stæði í bílageymslu.  
• Frábært útsýni. 
• Verð 45 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00.   

VESTURGATA 7
• 101 Rvk. 
• 2ja herb. 
• 76,2 fm.  
• Gott skipulag. 
• Góð þjónusta. 
• Góðar innréttingar. 
• Verð 28,5 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 16:30 og 17:00.  

BERGSTAÐARSTRÆTI 48A
• 101 Rvk. 
• 3ja. herb. 
• Efsta hæð. 
• 93 fm. 
• Glæsilegt útsýni.  
• Sólstofa. 
• Vestursvalir.  
• Verð 42,9 millj. 

VINDAKÓR 10-12
• 203 Kóp. 
• 3ja til 4ra. 
• Vandaðar innréttingar.  
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.  
Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

RAUÐAGERÐI 41
• 108 Rvk.  
• Einbýli. 
• 262,6 fm.  
• Nýlegt glæsilegt eldhús.  
• Sólstofa. 
• Innb. bílskúr.  
• Verð 83 millj. 
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:00 og 
17:30.   

VÍÐIHLÍÐ 29
• 105 Rvk. 
• Raðhús.  
• 281 fm. 
• 4 góð svefnherbergi. 
• Bílskúr. 
• Nýtt járn á þaki. 
• Nýmálað að utan. 
• Verð 72,5 millj.  
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 17:30 og 
18:00.  

LÆKJARGATA 9
• 220 Hfj.  
• 123,2 fm.  
• Skemmtilegt einbýlishús.  
• Frábær staðsetning.  
• Möguleiki á að stækka húsið. 
• 49,7 millj. 
Opið hús þriðjudag á milli kl. 17:45 og 18:15.   

LUNDUR 90
• 200 Kóp. 
• 4ra herb. 154 fm. endaíbúð. 
• Stæði í bílageymslu.  
• Álkætt hús.  
• Tvennar svalir.  
• Glæsilegt eldhús, með granít á borðum.  
• Falleg gólfefni.  
• Íbúðin er tilbúin til afhendingar.  
• Verð 69,8 millj. 
Opið hús miðvikudag á milli kl. 17:00 og 17:30.   

SELVAÐ
• 110  Rvk. 
• 2ja til 3ja herb. 
• 87,5 fm. 
• Efsta hæð. 
• Þaksvalir. 
• Útsýni. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 34,9 millj. 

NAUSTAVÖR 12
• 200 Kóp. 
• 4ra herb.  
• Álklætt hús. 
• Lyfta. 
• Bílgeymsla.  
Byggingaraðili: 
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

60 ÁRA OG ELDRI

60 ÁRA OG ELDRI

NÝBYGGING

NÝBYGGING

NÝBYGGING
LANGALÍNA 28-32
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu 28-32 í Sjálandi GarðabæOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 



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

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

Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 7 - 9 - HAFNARFJÖRÐUR 
NÝJAR ÍBÚÐIR

HRAUNBRÚN - EINB. - HF.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli m/innb.
rúmgóðum bílskúr samtals 353 fm. 5-6 svefnherb. eldhús, 
sjónvarpsherb. stofa, borðstofa baðherb. ofl. Glæsil. 
verðlaunagarður (hraunlóð) hiti í plani, hellulagðir gangstígar. 
Góð staðsetning nálagt fallegu útivistarsvæði. Stutt í skóla 
og alla þjónustu. Verð 69 millj..

TRAÐARBERG - HAFNARFJÖRÐUR - PARHÚS
Hraunhamar kynnir: glæsilegt tvílyft parhús með innbyg-
gðum  bílskúr í hinu vinsæla Setbergslandi Hfj,  stærð 
samtals 206,6 fm. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús með 
vandaðri innréttingu og tækjum. Glæsilegt stórt baðherbergi, 
vandaðar innréttingar og tæki, flísar í hólf og gólf. Parket á 
gólfum, sérsmíðaðar innréttingar. Hiti í rúmgóðu bílaplani. 
Verönd með skjólgirðingu, fallegur garður.  Stutt í skóla. 
Frábær staðsetning. Útsýni. Verð 59,7 millj.

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

HRAUNBRÚN  - HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI 
Hraunhamar fasteignasala  kynnir glæsilegt mikið en-
durnýjað einbýli ásamt bílskúr samtals um 165,6 fermetrar 
vel staðsett í vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin stendur við 
Hraunbrún 28  sem er frábær staðsetning, einstök hraunlóð 
og öll umgjörð hússins til fyrirmyndar. Eignin skiptist í for-
stofu, stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi. Á efri hæð er 
alrými ásamt hjónaherbergi. Í kjallara eru tvö stór herbergi, 
snyrting, þvottahús og geymsla. Verð 54,9 millj.

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 Áslandsh-
verfi 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. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn 
Helgi sölumaður gsm 896-0058.thorbjorn@hraunhamar.is

VESTURHOLT 8  - HAFNARFJÖRÐUR  - SÉRHÆÐ 
Sérlega falleg neðri  sérhæð í góðu vel staðsettu tvíbýli. 
Eignin er nýstandsett. Nýtt eldhús, gólfefni ofl. Rúmgott 
svefnherbergi.  Útgangur frá stofu út á verönd.
Glæsilegt útsýni til sjávar. Laus strax. Verð 28,8 millj.

GARÐAVEGUR – HAFNARFJÖRÐUR – PARHÚS
Hraunhamar kynnir fallegt parhús á þessum eftirsótta 
stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er þremur hæðum 
og  er skráð 250,9 fm með bílskúr, góð staðsetning við 
Víðistaðartúnið. Aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð 
húsins. 4 svefnherbergi. Fallegur garður. Stutt í skóla, leikss-
kóla og útivistarsvæði.  Verð 61,9 millj.

FJÓLUHVAMMUR - HFJ - EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ
Nýkomið í einkasölu frábært stórt og fallegt einbýli / tvíbýl 
með innbyggðum bílskúr samtals 372 fm. 2-3ja herbergja 
ósamþykkt aukaíbúð á jarðhæð  Fallegur garður og hellulagt 
bílaplan. Frábært útsýni og staðsetning. Góð eign.  
Verð 69,8 millj.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

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 nýtingarmöguleikar 
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 
sérflokki.

DALPRÝÐI  - GARÐABÆR - EINBÝLI 
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt parhús á einni 
hæð samtals um 201,4 fermetrar þar af er bílskúr 35,1 
fermetrar. Eignin er vel staðsett við grænan reit í hrauninu 
við Dalprýði 3 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, tvö góð herbergi, hjónaherbergi með fata-
herbergi inn af, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 69,9 millj

• 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stærðir frá 122-165 fm.
• Klætt fjölbýli.
• Rúmgóð sérstæði í bílageymslu 
   fylgir hverri íbúð
• Lyftuhús

• Afhendast fullbúnar að utan sem 
   innan með gólfefnum.
• Byggingaraðili VHE
• Frábær staðsetning
• 2 íbúðir með sjávarútsýni eftir.
• Verð frá 41,9 millj.

15 
íbúðir eftir  

af 72 

 
Breiðvangur - Hafnarfjörður  - 4ra með bílskúr

Hraunhamar fasteignasala kynnir 129,3 fermetra 4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð ásamt bílskúr við Breiðvang 10 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu 
og bílskúr. Verð .30,6 millj.

 
Háholt 1 - Hafnarfjörður - 4ra herb.
Hraunhamar kynnir: mjög fallega, bjarta og rúmgóða 4ra herbergja 121,2 fm 
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.  Tvö rúmgóð barnaherbergi með skápum. Rúmgott 
svefnherbergi með skáp.  Parket og dúkur á gólfum. Góð staðsetning á Holtinu, 
stutt í skóla, leikskóla og verslun. Verð  31,9 millj.

 
Brekkuás - Hafnarfjörður - 2ja herbergja
Hraunhamar kynnir: mjög fallega rúmgóða 87 fm 2-3ja herbergja íbúð á 2 hæð 
(jarðhæð að garði) í nýlegu glæsilegu lyftuhúsi við Brekkuás 3 Hfj. Frábær 
staðsetning í hinu vinsæla Áslandshverfi Hfj.  Stórt svefnherbergi með skáp, 
mjög fallegt baðherbergi, vönduð innétting, flísar í hólf og gólf, sturtuklefi, 
Útgangur út á  hellulagða verönd frá stofum. Parket á gólfum. Verð 29,9 millj.

Allar nánari upplýsingar á hraunhamar.isnordurbakki.is



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

Opið hús Þri. 24. maí kl. 17.00-17.30

4 herbergi 156 fm

Einstaklega björt eign með sólríkri verönd

Þóra fasteignasali

Fjallalind 40

58.900.000

201 Kópavogur 
Raðhús

 777 2882

Opið hús Mán. 23. maí kl. 17.00-17.30

2-3 herbergi 159 fm Svalir allan hringinn

Stórglæsileg íbúð á efstu hæð

Þóra fasteignasali

Lundur 1

108.000.000

200 Kópavogur 
Penthouse

 777 2882

Opið hús Mið. 25. maí  kl. 17.30-18.00

4-5  herbergi 118 fm Vel skipulögð íbúð

Möguleiki á aukaherbergi

Þóra fasteignasali

Þverholt 9

32.500.000

Mosfellsbær 270
Íbúð

 777 2882

Bókið skoðun

6 herbergi 250 fm

Mikið endurnýjað hús

Þóra fasteignasali

Sunnuflöt 25

94.800.000

210 Garðabær
Einbýli miklir möguleikar

 777 2882

Opið hús Þri. 24. maí kl. 18.00-18.30

6 herbergi 219 fm

Bjart og fallegt parhús með  góðri lofthæð

Þóra fasteignasali

 Krossalind 35

62.000.000

 201 Kópavogur
Parhús Frábært útsýni

 777 2882

4 herbergi 288,4 fm

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur aðst. fasteignasala

Eskiholt 15

99.500.000

210 Garðabær
Einbýli Tvöfaldur bílskúr

897 9030

844 6447

5-6 herbergi 263 fm Frágengi lóð

Brandur fasteignasali

Dalprýði 4

81.900.000

210 Garðabæ
Parhús

Glæsilegt hús

897 1401

4-5 herbergi 181,8 fm Nýbygging

Brandur fasteignasali

Holtsvegur 23-25

79.800.000

210 Garðabæ
Penthouse

Laus Strax

897 1401

4 herbergi 112 fm

Þóra fasteignasali

Gunnlaugur aðst. fasteignasala

Þorrasalir 11

44.900.000

203 Kópavogur
Íbúð / 5. hæð Stæði í bílageymslu

 777 2882

844 6447

Opið hús þri.  24. maí kl. 17.30-18.00
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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

KLEIFARÁS 10 – 110 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN

• Stórt og vandað 359,8 fm einbýlishús 
   á grónum stað í suðurhlíð í Árbænum.
• Möguleiki á aukaíbúð.  4 svefnherbergi
   og 3 baðherbergi.
• Stór og skjólgóður sólpallur með heitum
   potti.  
• Fallegur garður.
• V. 89,9 millj

LÆKJASMÁRI 6 – 201 KÓP
Opið hús mánudaginn 23. maí  
kl. 17:00 - 17:30

• Vönduð íbúð á 8. hæð með útsýni.
• 2ja til 3ja herbergja rúmgóð íbúð. 
• Húsið hefur fengið gott viðhald og lítur 
   vel út. 
• Stutt í alla þjónustu. 
• V.  37,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. MAÍ KL. 17:00 – 17:30

• Glæsileg þakíbúð á efstu hæð með þrennum svölum í nútímalegu húsi í hjarta 
  borgarinnar. 
• Um er að ræða 172,7 fm. íbúð á tveimur hæðum í Mánatúni 7. 
• Tvö stæði í lokaðri bílageymslu fylgja þessari íbúð. 
• Íbúðin er komin með gólfefni. Útsýni til Hörpu og til fjalla.  
• Þrennar svalir og baðherbergi á báðum hæðum.  
• Sjón er sögu ríkari.

V.  87,9 millj.

MÁNATÚN 7 – 105 RVK, 
ÍBÚÐ 701

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali Sími 897 8266

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafr. og lögg. fast. 

Gústaf A. Björnsson  
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir  
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir  
viðskiptalögfr.

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

Langamýri 28
GARÐABÆ

Mjög góð og mikið endurnýjuð 85,3 
fm 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. 

Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. 

Stór hellulögð verönd. 

Verð 35,9 millj. 

Pantið tíma fyrir 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.

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. 

Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Sérinngangur. 

Verð 42,5 millj. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Sumarhús
BORGARFIRÐI

Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt 
hús á stórri lóð á fallegri kjarri 
vaxinni lóð í Kálfhólabyggð, auk ca. 
9 fm. gestahúss í Borgarfirði. 50 ára 
lóðarleigusamningur með heimild 
til að byggja annann bústað. Húsið 
var endurnýjað fyrir fáeinum árum . 
Mjög hagstætt lóðarleigugjald.

 Verð 13,9 millj.

Gljúfrasel
EINBÝLI MEÐ 2 AUKAÍBÚÐUM

Gljúfrasel 3: Ca. 364 fm. vel viðhaldið 
einbýli á mjög góðum stað í 
Seljahverfi á tveimur hæðum. Á efri 
hæð hússins eru 4 svefnherbergi, 
eldhús, baðherbergi auk stofu og 
sólstofu sem er nýlega endurnýjuð 
og með frábæru útsýni. Húsinu fylgja 
tvær nýlega innréttaðar aukaíbúðir 
sem henta vel til útleigu eða fyrir 
fjölskyldumeðlimi. Góður tvöfaldur 
bílskúr. Verð 76,9 millj. 

Vættaborgir
2. HÆÐ

Vættaborgir 2, önnur hæð , endi:  

Ca. 97 fm. falleg 4ra herbergja íbúð 
á annari hæð í litlu fjölbýli ásamt 
bílskúr, samtals 119 fm.

Sérinngangur frá svölum.  
3 svefnherbergi, björt stofa.  
Þvottaherbergi innan íbúðar. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

Eyrarskógur
SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ.

Vandaður og vel viðhaldinn bústaður 
með svefnlofti. 

Bústaðurinn er vel staðsettur á 
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi 61 
nálægt Hvalfirði. 

Verð 14,6  millj.

Jöldugróf 12, 108 Rvk, einbýli á einni hæð
OPIÐ HÚS MIÐ 25/5 FRÁ 17-17:30,

Mjög gott og vel skipulagt 130,5 fm 
einbýlishús á einni hæð ásamt 34,4 
fm bílskúr í Fossvoginum, samtals 
164,9 fm.  Stór sólpallur. Þrjú svefn-
herbergi, stórar stofur. Parket og flísar 
á gólfum. Hús sem fengið hefur gott 
viðhald í gegnum tíðina. Glæsileg lóð. 
Verð 64,9 millj. 

Opið hús mið 25/5 kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Miðbraut 36, Seltjarnarnesi
OPIÐ HÚS ÞRI 24/5 KL. 17-17:30

Miðbraut 36, Seltjarnarnesi. Rúmlega 
250 fm. glæsilegt einbýlishús á skjól-
góðum stað á Seltjarnarnesi. Húsið 
skiptist í 4 svefnherbegi rúmgóðar 
stofur, eldhús, baðherbergi og fl. 
Góður pallur er við suðurhlið hússins 
og norðanmegin er sundlaug og 
óskráð baðhús og upphituð geymsla 
sem eru samtals um 25 fm.  Vönduð 
og vel viðhaldin eign. Verð 95 millj. 
Opið hús þri 24/5. frá kl. 17-17:30, 
verið velkomin.

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.

  



Reykás 41 - 2ja á jarðhæð.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérverönd og fallegu útsýni. Íbúðin 
er um 77 fm og er með parketi á gólfi. Þvottahús er innan íbúðar. Björt 
stofa í suður. Íbúðin er laus til afhendingar við undirskrft kaupsamning. 
Verð 25,9 millj. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00 - 17:30. Fekari 
upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Laufengi 78 - Góð 4ra. herbergja með sérinngangi 

Vel skipulögð 4ra. herbergja 107,6 fm. enda íbúð með sérinngangi og 
suður svölum í Laufengi 78 Grafarvogi, stutt í alla þjónustu og skóla, Verð 
34, 9 millj. Opið hús á morgun þriðjudaginn 24. maí frá kl. 17:15 - 17:45.  
Gunnlaugur 617 5161 tekur á móti gestum.

OPIÐ HÚS

Boðaþing 6 - glæsieign fyrir 55+

Stórglæsileg um 145 fm íbúð á 2. hæð í vönduð viðhaldslitlu lyftuhúsi 
fyrir 55 ára og eldri. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin er með 
stórri opinni stofu og suðursvölum. Hjónaherbergi með fataherbergi 
og sérbaðherbergi ásamt einu gestaherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Vandaðar eikarinnréttingar og nýtt parket. Opið hús í dag frá kl. 17:15 - 
17:45. Verð 54,9 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098. 

OPIÐ HÚS

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

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   892 2916

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

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

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

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

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

S. 562 1200 862 3311
Fr

um

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

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

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

VIÐARÁS – ÚTSÝNI
Glæsilegt parhús á vinsælum stað.
Húsið er tvær hæðir, 188,2 fm með
innbyggðum bílskúr. Vandað og vel-
umgengið hús. Einstaklega gott
hverfi fyrir barnafjölskyldur. Ör-
stutt í skóla.

Glæsilegt raðhús, 239,7 fm, tveggja hæða hús auk bílskúrs (undir húsinu er ófrágenginn 
kjallari). Á neðri hæð eru rúmgóðar stofur, arinn í dagstofu, eldhús, hol, snyrting og anddyri. 
Á efri hæð eru fjögur svefnherbergisjónvarpsherbergi og glæsilegt baðherbergi. Mjög vel 
staðsett hús. Stutt í allt. Mikið útsýni. Verið velkomin!

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00 Opið hús í dag, mánudag frá kl. 17.30 til 18.00 

Fallegt 189 fm einbýlishús á einni 
hæð með innbyggðum bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi og tvær stórar og 
bjartar stofur. Tvö baðherbergi. Eldri 
góðar innréttingar. Parket og flísar á 
gólfum. Eignin hefur  verið töluverð 
endurnýjuð á undanförnum árum. 
Glæsilegur garður með stórri verönd 
og heitum potti.  Verð 49,9 millj. 

Vorum að fá í sölu fallega 86 fm 3ja 
herbergja íbúð með útsýni í lyftuhúsi 
og með stæði í bílageymslu á þessum 
eftirsótta stað á Seltjarnarnesinu. 
Tvö svefnherbergi og björt stofa með 
suðursvölum og fallegu útsýni. Góðar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. 
Laus strax.  
Verð 37,9 millj. 

Glæsilegt einbýlishús í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið var allt tekið í gegn 
2014 - 2015. Fjögur svefnherbergi og 
stórar og bjartar stofur með  
glæsilegu útsýni yfir Fossvoginn.  
Glæsilegar innréttingar. Möguleiki 
er að útbúa aukaíbúð á neðri hæð. 
Parket og flísar á gólfum. Lóð fullbúin 
og glæsileg. Eign í sérflokki.  
Verð 69,5 millj.

Vorum að fá í sölu fallegt 252 fm 
einbýlishús á tveimur hæðum við 
Fannafold í Reykjavík. Skipting hús er 
þannig að á neðri hæð er tvöfaldur  
70 fm bílskúr og á efri hæð er 181 fm 
íbúðarrými.  Fjögur svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, sólskáli og tvær 
stórar og bjartar stofur. Stórt eldhús 
með nýl. viðarinnréttingum.  Fallegur 
garður. Verð 

Fallegt hús við Langavatn rétt við 
borgarmörkin. Húsið er byggt árið 
2003 og stendur á eignarlóð sem er 
0,5 hektarar.   
Björt stofa, svefnherbergi,  
baðherbergi og háaloft (svefnloft). 
Stór verönd og heitur pottur við 
húsið.   
Verð 19,9 millj. 

Gott 597 fm atvinnu-/iðnaðarhúsnæði 
sem í dag er nýtt sem veislusalur og 
skrifstofurými á 3. hæð við  
Auðbrekku í Kópavogi (Lionssal-
urinn). Veislusalurinn er með fullbúnu 
hljóðkerfi og tekur allt að 250 mans í 
sæti. Stórt fullbúið eldhús.  
Fjórar stórar skrifstofur.   
Verð 110 millj. 

Vorum að fá í sölu gott 174 fm 
endaraðhús á einni hæð á þessum 
eftirsótta stað í Grafarvoginum. 
Fjögur svefnherbergi og stór og björt 
stofa með arni og sólskála. Parket og 
flísar á gólfum. Fallegur garður með 
miklum sólpalli og skjólgirðingum. 
Eigninn  er laus til afhendingar.  
Verð 51,7 millj. 

GOÐATÚN 24 - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

AUSTURSTRÖND – LYFTUHÚS

KÁRSNESBRAUT - GLÆSILEGT EINBÝLI

FANNAFOLD - FALLEGT EINBÝLI

EIGN VIÐ BORGARMÖRKIN

AUÐBREKKA 25-27

HLAÐHAMRAR – ENDARAÐHÚS

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

s: 892-2916 

OPIÐ
HÚS

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU

534 1020

Lítið fasteignafélag sem á þrjár skrifstofu-
eignir sem eru í útleigu til skamms tíma.

Nánari upplýsingar veitir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur allar tegundir eigna á skrá.
Hringdu núna, skoðum samdægurs, sími: 570 4800.

RAUÐARÁRSTÍGUR - 3JA HERBERGJA
Góð 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð ásamt tveimur 
geymslum í risi og hefur 
önnur verið nýtt sem þriðja 
svefnherbergið. Stór og 
björt stofa. Eldhús með 
góðri innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi, sturtuklefi.  
Eignin er laus við kaup- 
samning.  
Verð 28,9 millj.

KÁRSNESBRAUT - EINBÝLI Á ÚTSÝNISSTAÐ
Stórglæsilegt 216 fm ein-
býlishús á tveimur hæðum 
með aukaíbúð og útsýni 
yfir Fossvoginn.  Rúmgóðar 
stofur og sólstofa, útgengt 
á svalir til norðurs. Falleg 
innrétting í eldhúsi. Eitt 
svefnherbergi á efri hæð og 
2-3 svefnherbergi á neðri 
hæð.  Aukaíbúð á jarðhæð 
með eldhúsi, baði og stóru 
herbergi. Innbyggður bílskúr. 

Fallega hannaður garður með sólpöllum. Mikið endurnýjuð og falleg eign.  
Verð 69,5 millj

GARÐAVEGUR - PARHÚS
Mjög fallegt og vel 
viðhaldið parhús sem er 
kjallari (jarðhæð), hæð 
og ris með innbyggðum 
bílskúr. Lítil studioíbúð er 
á jarðhæðinni. Á aðlhæð 
eru eldhús og stofur. Í risi 
eru þrjú góð svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. 
Á jarðhæðinni er bílskúrinn 
og ca 40 fm studioíbúð með 
eldhúskrók og baðherbergi. 
Allar nánari upplýsingar á 
skrifsofu. 

HLAÐHAMRAR - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í sölu 
endaraðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr. 
Rúmgóð stofa með arni.  
Eldhús með hvírti innrétt- 
ingu og stórum borðkrók. 
Þrjú góð svefnh. (fjögur á 
teikningum). Baðh. með 
baðkari og sturtu.Rúmgóður, 
innbyggður bílskúr. Mjög 
fallegur garður er við húsið 
með verönd og gróðri. 
Eignin er laus nú þegar. 
Verð 51,7 millj.

HJALLAHLÍÐ - 4RA M/BÍLSKÚR Í MOSFELLSBÆ
Mjög rúmgóð 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli 
á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Íbúð er 117,4 fm og bílskúr 
24,1 fm. Stór stofa með 
sv- svölum. Þrjú góð 
herbergi. Eldhús með 
ágætri innréttingu. Fallegt 
baðherbergi með baðkari 
og sturtuklefa.  Þvottahús 
innan íbúðar. Eignin er laus 
við kaupsamning, ekkert 
áhv. Verð 39,9 millj.  

BRÆÐRABORGARSTÍGUR - 3JA HERBERGJA

 Mjög falleg 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í nýlegu 
lyftuhúsi í gamla Vesturbæ-
num. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Stór stofa og 
borðstofa. Falleg innrétting 
í eldhúsi. Tvö svefnherbergi. 
Flísalagt baðhebergi með 
baðkari. Þvottahús innan 
íbúðar. Eignin getur verið 
laus fljótlega. Allar nánari 
upplýsingar á skrifstofu.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu
Tilboð óskast í timburhús án lóðaleiguréttinda

20335 – Timburhús, eigandi Ríkiseignir. Húsið er til sölu án lóðaréttinda 
til brottflutnings. Húsið selst í því ástandi sem það er í og þar sem það er 
staðsett núna. Húsið skal fjarlægja af lóðinni eins fljótt og kostur er, eigi síðar 
en 15. júní 2016 eða samkvæmt nánara samkomulagi við seljanda. Húsið er 
staðsett við Menntaskólann við Sund, Gnoðavogi 43 í Reykjavík.

Húsið hefur verið notað sem skólastofa en einnig sem vinnuaðstaða fyrir 
verktaka og er eitt rými. Grunnflötur hússins er að utanmáli uþb. 7,4 x 10,0 
metrar. Undir húsinu eru stálbitar sem hægt er að hífa það upp á.

Við brottflutning og/eða niðurrif ber að fara eftir byggingarreglugerð nr. 
441/1998, kafla 2 – Umsjón með byggingarframkvæmdum.

Húnæðið er til sýnis í samráði við Gunnlaug Ísleifsson, umsjónarmann, á 
skrifstofutíma í síma 663 4422 en væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að 
kynna sér ástand hússins vel.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 31. maí 2016 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

 

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  

Virkilega rúmgóð og vel skipulögð 115,4 fm. 
4-5 herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 23,8 fm. 
bílskúr. Samtals = 139,2 fm.
Lýsing eignar: forstofa/hol, stofa, eldhús, 
baðherbergi, hjónaherbergi, 2-3 barna-
herbergi og nýlegur bílskúr. Örstutt í 
barnaskóla, leikskóla,  íþróttaaðstöðu og 
verslanir.

Álfaskeið 78, 220 Hafnarfirði

Verð: 34.900.000

Stærð:

Þriðjudaginn 24. maí  kl.17:30-18:00

115,4+ 23,8 fm
Svefnherbergi: 3-4

OPIÐ
 H

ÚS

Löggiltur fasteignasali

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

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Lindarhvammur 9 - Kópavogur.  

OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.18:00 og 19:00 – 
Verið velkomin!
Fallegt 214,4 fm einbýli með sér íbúð á þessum 
vinsæla stað í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin býður 
upp á mikla möguleika. Sjón er sögu ríkari!  Ásett 
verð 69,8 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann 
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Kleppsvegur 6 – 105 Reykjavík.  

OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.17:00 og 17:30 – 
Verið velkomin!
Glæsileg, björt 114,9 fm 5 herb. íbúð í þessu góða ly-
ftuhúsnæði. Íbúðin er mikið endurnýjuð með góðum 
svefnherbergjum og góðu skápaplássi. Ásett verð 
37,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 
896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Öldugata 25 – 101 Reykjavík.  Engihjalli - Kópavogur. 

OPIÐ HÚS! Í dag mánudag, milli kl.16:00 og 16:30 – 
Verið velkomin!
Björt og falleg 73,7 fm, 3-4ra herb. íbúð á jarðhæð á 
þessum vinsæla stað í miðbæ Reykjavíkur. ATH! Ekki 
niðurgrafin!   Ekki láta þessa fram hjá ykkur fara. 
Ásett verð 34,9 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann 
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Falleg og björt 97,4 fm 4-5 herb. íbúð í á 1. hæð. 
Íbúðin er mjög snyrtileg með góðum innréttingum og 
yfirbyggðum svölum. Parket og flísar gólfum og gott 
skápapláss.  Ásett verð 29,9 millj. 

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lækjasmári 23  – 201 Kópavogur Hvassaleiti 16  – 108 Reykjavík Barðastaðir 11 – 112 Reykjavík Hlíðarvegur 11 – 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS MÁN. 23.05.2016 MILLI KL. 18:00 - 18:30.  
Mjög góð 4 herbergja íbúð í Lækjasmára 23.  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. Eld-
húsið er rúmgott með góðri viðarinnréttingu, parket á gólfi.  
Þvottahúsið er flísalagt og með hillum. V – 39,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁN. 23.05.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00.  
Vel skipulagða 4ra herbergja íbúð á 4.hæð t.v. í húsinu 
nr. 16 við Hvassaleiti.  Íbúðin er 98,5fm og með eymslu í 
kjallara og 20,3fm bílskúr.Eldhús er með góðum borðkrók 
og eldri innréttingu. Stofa er björt, rúmgóð og með útgengi 
á vestur svalir. Svefnherbergin eru 3.Baðherbergi er með 
viðarinnréttingu, baðkeri og flísum á gólfi. Á baðherbergi er 
tengi fyrir þvottavél. Öll gólf önnur en á baðher bergi eru 
parket lögð með eikarparketi. V- 36,3 millj.

OPIÐ HÚS ÞRI. 24.05.2016 MILLI KL. 17:30 - 18:00.  
Mjög góð 4 herb. íbúð á jarðhæð með sér verönd, skráð 
118,2 fm þar af 11,2 fm geymsla.  Komið er inn í flísalagt 
hol með góðum skáp, á vinstri hönd er baðherbergi, 
flísalagt í hólf og gólf með sturtubaðkari.  Á hægri hönd 
eru tvö herbegi með skápum og parketi á gólfi.  Stofan og 
borðstofan eru inn af ganginum, parket á gólfi þar sem 
útgengt er út á sér verönd.  Eldhúsið er opið með góðri 
viðarinnréttingu, parket á gólfi. V- 37,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRI. 23.05.2016 MILLI KL. 17:00 - 17:30.  
5 herbergja efri sérhæð með bílskúr í suðurhlíðum 
Kópavogs.  Eignin er skráð 164,6 fm þar af 26,8 fm bílskúr.  
Glæsilegt útsýni er úr eigninni. Komið er inn í forstofu þar 
sem stigi upp á hæðina liggur. Þegar komið eru upp eru 
herbergin vinstra megin ásamt sjónvarpsholi og baðherber-
gi sem er með dúk á gólfi en flísalagða veggi ,baðkari og 
sturtuklefa.  Herbergin eru öll með dúk á gólfi og skápum. 
Frá hjónaherb. er útgengt út á suðursvalir. V – 49,9 millj.
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Mikil sala – vantar allar gerðir eigna á skrá
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Þ A Ð  E R  L Í K L E G R A  A Ð  E I G N  Þ Í N  V E R Ð I  S E L D  E F  H Ú N  E R  Á  S Ö L U S K R Á  H J Á  O K K U R .  Þ Ú  B O R G A R  E K K E R T  E F  V I Ð  S E L J U M  E K K I .

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

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616
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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
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góðum stað við Meðalfellsvatn
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ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

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

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

 

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

 

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

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

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

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

533-1616

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

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

www.lundur.is • lundur@lundur.is

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

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



BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Subaru Leacy Sedan, 7/2005, ek 180 
þús km, sjsk, bensín, ásett verð 930 
þús, er á staðnum, raðnr 220650.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

BílalyFtUR- DeKKjaVélaR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

tecHKing 
VinnUVélaDeKK

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

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. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

sMiðiR

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

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

 nudd

nUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

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

 Óskast keypt

KaUpUM gUll - jÓn & 
ÓsKaR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

staðgReiðUM og lánUM 
út á: gUll, DeManta, 

VönDUð úR og MálVeRK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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

SKRÁÐU 

SELDU
FRÍTT!

ÞÁÐU OKKAR AÐSTOÐ
Í ÞÍNUM BÍLAVIÐSKIPTUM

SKIPTU
ÓDÝRARI

STÆRRI
DÝRARI

SMÆRRI

580 8900 - FUNAHÖFÐA 1 - BORGARBILASALAN.IS

Ef þú ert með  
rétta starfið  
— erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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 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.

Byggingastjórn og öll almenn hönnun 
mannvirkja. Geometric ehf. 8680474 
7790004

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

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIð
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU
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

Til leigu 80fm iðnaðarhús á góðum 
stað í Hafnarfj. Innkeyrsludyr. 
s:8943755

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILbOð
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

GEyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
25% afsláttur. www.geymslur.is

FyRSTI MÁNUðUR FRíR 
 www.GEyMSLAEITT.IS

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

ApARTMENT K
óskar eftir starfskrafti í móttöku, 

um næturvinnu er að ræða. 
Umsóknir sendist á jobs@

apartmentk.is 

Apartment K is looking for a 
Night receptionist. Please send a 

CV to jobs@apartmentk.is

ApARTMENT K
Þernur óskast á íbúðarhótel. 
Umsóknir sendast á: jobs@

apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik seeks full time and 

part time housekeepers. Please 
send applications to: jobs@

apartmentk.is

ApARTMENT K
Húsvörður óskast í 50% starf 
á hótel í miðborg reykjavíkur. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á 
jobs@apartmentk.is 

Apartment Hotel in 101 
Reykjavik is looking for janitor 

in 50% job. Please send a CV to 
jobs@apartmentk.is

CAFé ROSENbERG
getum bætt við okkur starfsfólki 
í kvöld- og helgarvinnu. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Café Rosenberg S. 551 2442 & 

Þórður 862 2492

GAMLA SMIðjAN 
LæKjARGÖTU

Óskar eftir starfsfólki til starfa. 
Vönum pizzabökurum í fullt 

starf og hlutastarf. Einnig vantar 
bílstjóra og fólk til afgreiðslu í 

fullt starf, kvöld og helgar vinnu. 

Nánari uppl. gefur Kristinn S. 
782-6600

véLSTjóRI óSKAST
Special Tours auglýsir eftir vélstjóra 
á bátinn Rósin 2761. Þarf að vera 
með 750kW réttindi, hóp og neyð & 
STCW skírteyni. Góð ensku kunnátta 
skilyrði. Vinsamlegast hafið samband 
við hilmar@specialtours.is fyrir frekari 
upplýsingar.

 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. 775-7373

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Náma E-63, Breiðárlón, Sveitarfélaginu Hornafirði 

· Eyðing áhættuvefja frá sláturhúsi Fjallalambs hf. 
Kópaskeri 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  24. júní 2016. 

fasteignir

tilkynningar
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Hreinsum glugga og klæðningar  
á öllum stærðum húsa

Vanir menn - Vönduð vinnubrögð.

Sími 555 6855
www.husfelag.is

husfelag@husfelag.is

Það er mjög mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að ímynd 
Íslands er ekki bara einhver 

einfaldur hlutur fyrir ferðamenn, 
heldur margþætt og flókið fyrirbæri 
sem hefur áhrif á mun fleiri sviðum 
sem ekki eru mæld með því að 
spyrja ferðamenn í Austurstrætinu. 
Það sem blasir við er að Ísland er sett 
upp í fjölmiðlum erlendis sem mjög 
spillt land, bananalýðveldi sem 
stjórnað er af spilltu og óheiðarlegu 
fólki. Danskur sjónvarpsfréttamaður 
hringdi í mig fyrir stuttu og spurði 
mig hreint út af hverju Ísland væri 
svona miklu spilltara en önnur Evr-
ópulönd. Ég vildi að ég gæti sýnt 
ykkur viðbrögð á bak við tjöldin. 
Undrunina og fyrirlitninguna hjá 
fjölmiðlafólkinu sem er þó ýmsu 
vant, þegar ég útskýri hvað sé að 

gerast á Íslandi. „Þú ert að grínast!“ – 
„En ég hélt þið væruð eitt af Norður-
löndunum.“

Þessir atburðir hafa bein áhrif á 
ímynd Íslands sem viðskiptalands. 
Í helgarblaði Børsen í Danmörku 
var umfjöllun um vöxt WOW air 
sem nú ógnaði SAS og Norwegian. 
Einn af þekktustu frumkvöðlum 
Danmerkur póstaði greininni og 
sagði þetta lykta eins og bólu – og 
í öllum kommentunum sem fylgdu 
á eftir var gert grín að Íslendingum 
og viðskiptasiðferði þeirra. Hverju 
einu og einasta. Núverandi atburðir 
staðfesta þá tilfinningu fólks eftir 
hrunið að á Íslandi sé allt vaðandi í 
spillingu.

Þetta hefur líka pólitískar afleið-
ingar. Ísland er agnarsmátt land 
í alþjóðasamfélaginu sem hefur 
byggt upp pólitískan mátt langt 
umfram stærð sína eða herstyrk. 
Þessi pólitíski máttur byggir á orð-
spori þjóðarinnar og ráðamanna 
hennar. Það er umhugsunarefni 
að eftir efnahagskreppuna 2008 
hafa Norðurlöndin vakið talsverða 
athygli fyrir hversu vel þau hafa 
komist í gegnum hana og það verið 
skoðað hvað valdi í menningu og 

stjórnarfari þessara landa. Ísland var 
eitt Norðurlandanna fram að hruni 
en síðan þá er Íslandi oft sleppt í 
slíkum umfjöllunum. Ég held að það 
sé hollt að spyrja sig af hverju það 
er – og ekki síður hvaða afleiðingar 
það hefur. Hver er máttur íslenskra 
stjórnmálamanna á erlendum vett-
vangi ef þeir eru settir í hóp með 
spilltum einræðisherrum í stað leið-
toga Norðurlandanna? Hvers virði 
eru orð okkar, óskir og kröfur þá? 
Verður hlegið en ekki hlustað?

Aðgerða er þörf
600 Íslendingar eru nafngreindir 
í Panamaskjölunum, hlutfallslega 
margfalt fleiri en í nokkru öðru 
landi. Aðeins er að finna 500 Ind-
verja og eru þeir samt 3.600 sinnum 
fleiri. Hér er hegðunarmynstur sem 
hringir háværum viðvörunarbjöll-
um hjá hverjum þeim sem býðst að 
gera viðskipti við Íslendinga. Slíkt er 
ekki lagað með greinarskrifum og 
loforðum. Það þarf aðgerðir. Afsögn 
forsætisráðherra var stórt skref í þá 
átt en máttur þeirrar stóru fórnar 
fyrir ríkisstjórnina er að engu gerður 
þegar stjórnmálamenn halda áfram 
að verja gerðir hans.

Ísland er orðið lélegur brandari 
um allan heim. Blaðamenn hlæja. 
Áhrifafólk í viðskiptum hlær. Leigu-
bílstjórar hlæja. Fólkið úti í sjoppu 
hlær. Það verður ekki auðvelt að 
endurheimta traust á íslenskum við-
skiptamönnum og íslenskum stjórn-
málamönnum. Það verður eingöngu 
gert með því að taka skýra afstöðu 
gegn spillingu og kjósa breytingar. 
Kjósa sterka rödd á Bessastaði sem 
heyrist langt út fyrir landsteinana en 
ekki gömul andlit hrunsins og spill-
ingarinnar. Láta stjórnmálamenn á 
Alþingi mæta afleiðingum gjörða 
sinna og síðast en ekki síst, setja nýja 
stjórnarskrá í lög.

Það þarf að stöðva meðvirknina 
hjá þessari þjóð þannig að við 
getum eftir fjögur ár horft stolt 
framan í heiminn og sagt frá því 
hvernig við skárum upp herör gegn 
spillingunni. Þannig að fólk muni 
hlusta af virðingu og áhuga þegar 
við segjumst koma frá Íslandi. Þann-
ig að Ísland verði gæðamerki. Ef við 
þorum ekki að rugga bátnum og 
breytum engu verður bara áfram 
hlegið. Við verðum brandarinn 
Ísland og getum alfarið sjálfum 
okkur um kennt.

Verður hlegið eða hlustað?  
– Orðspor og ímynd Íslands

Hjörtur  
Smárason
sérfræðingur í 
ímyndarmálum 
landa og borga

Náttúran hefur gildi í sjálfu 
sér, ekki bara nytjagildi fyrir 
menn. Þetta er grundvallar-

atriði sem furðu oft gleymist. Að 
sjálfsögðu lifa menn af landsins 
gæðum, sem eru þrotlaus, og haga 
þá málum svo að þau rýrni ekki 
eða spillist – en raunverulegt gildi 
náttúrunnar felst ekki í slíkum 
nytjum. Það felst ekki heldur í því 
að vera manninum augnayndi 
eða uppspretta unaðar. Það snýst 
ekki um manninn heldur hafa öll 
fyrirbæri náttúrunnar gildi í sjálfu 
sér og ber að sýna þeim virðingu 
samkvæmt því: hver hóll, hver jurt, 
fjöllin, mosinn, trén – og vatnið sem 
rennur. Ekkert af þessu hefur mað-
urinn búið til og ekkert getur hann 
betrumbætt, þetta var til fyrir hans 
daga og verður áfram þegar dagar 

mannsins eru taldir. Eina hlutverk 
mannsins í náttúrunni er að eyði-
leggja hana ekki.

Vötn geta dáið
Náttúruna á að umgangast eins og 
helgidóm. Þegar talað er um að það 
eigi að „láta náttúruna njóta vafans“ 
er átt við að maðurinn spyrji 
alltaf fyrst í öllum sínum umsvifum: 
hvaða áhrif hefur þetta á lífríkið hér 
– heildina? – en ekki: hvað er upp úr 
þessu að hafa? Það er vissulega ágæt 
spurning líka, og gleymist furðu 
oft líka – en hún á alltaf að koma á 
eftir hinni. Umhverfismat er ekki 
formsatriði heldur grundvallar-
atriði. Of lengi hefur það tíðkast 
hér á landi að láta náttúruna gjalda 
vafans.

Vötn geta dáið vegna sambýlis 
við menn. Það gerist þegar umsvif 
manna verða til þess að of mikið af 
tilteknum efnum berst út í vötnin. 
Þetta er skólp eða tilbúinn áburður 
og hefur í för með sér þörunga-
mergð, súrefnisskort og fiskadauða. 
Þetta hefur verið að gerast um allan 
heim vegna þeirra vanþróuðu 
atvinnuhátta, að geta ekki komið 
við sómasamlegum hreinsunar-
búnaði kringum starfsemi sína.

Mývatn er að deyja. Fyrir því eru 
ýmsar ástæður, segja þeir sem gerst 
vita. Frá náttúrunnar hendi er vatn-
ið næringarríkt og bakteríublómar 
– sem grugga vatnið – hafa verið þar 
frá alda öðli, löngu fyrir daga Kísil-
iðju og annarra mannlegra umsvifa. 
Á milli hafa komið tær sumur svo 
að birtan hefur náð niður til botns 
og botngróðurinn náð að vaxa – 
hinn margfrægi kúluskítur. Þessum 
tærleikasumrum hefur fækkað við 
Mývatn jafnt og þétt undanfarna 
áratugi – bakteríublómar koma þá 
á hverju ári og birtan nær aldrei til 
botns yfir hásumarið, með þeim 
afleiðingum að botngróðurinn 
hverfur og vítahringurinn dýpktar 
og versnar. Nú er talað um að botn 
Mývatns sé eins og eyðimörk, kúlu-
skíturinn horfinn.

Lágmarksaðgerðir
Fyrir þessu kunna að vera margvís-
legar ástæður og ekki á valdi manna 
eingöngu að rjúfa þetta ófremdar-
ástand. Sumir vísindamenn nefna 
hlýnandi loftslag, aðrir benda á 
að Kísiliðjan sáluga dældi óhemju 
miklu af næringarefnum í Mývatn. 
Loks er talað um landbúnaðinn og 
túrismann og annað mannanna 

brölt sem áhrifavalda. Leit að söku-
dólgum hefur ekki mikið gildi á 
þessu stigi málsins, nema þá til að 
læra af því.

En þó að björgun Mývatns sé 
kannski ekki bara undir mann-
legum aðgerðum komin er ekki þar 
með sagt að bara eigi að yppa öxlum 
og halda áfram að dæla í vatnið 
næringarefnum – skipa kannski 
nefnd til að velta enn einu sinni 
fyrir sér hugsanlegum ástæðum 
ástandsins. Menn hljóta að gera allt 
sem í þeirra valdi stendur og þurfa 
að byrja á því undireins.

Það þarf að skrúfa fyrir flæði 
næringarefna í vatnið undireins – 
bæði frá byggð og atvinnurekstri. 
Það er lágmark og þegar búið er að 
gera það má fara að velta fyrir sér 
ástæðunum.

Við þurfum að hugsa öðruvísi um 

náttúruna, sem samfélag og þjóð. 
Við þurfum að ganga um landið 
okkar sem helgidóm. Náttúran við 
Mývatn er ekki einkamál þeirra sem 
þar búa, fremur en flugvöllurinn í 
Reykjavík kemur íbúum þar einum 
við. Og við þurfum öll að ræða og 
hafa skoðanir á iðnaðaráformum í 
kjölfar fyrirhugaðrar Bjarnarflags-
virkjunar – þetta getur aldrei verið 
einskær spurning um atvinnu-
sköpun í héraði, með fullri virðingu 
fyrir slíkri viðleitni.

Fregnir berast af sífellt þéttari 
byggð kringum vatnið, gistihús 
og veitingastaðir rísa við vatns-
bakkann; borað hefur verið á ská 
undir Námafjall og hverirnir austan 
undir fjallinu settir í hættu. Nýlega 
þótti við hæfi að taka þarna upp 
amerískan bílahasar og vonað 
það besta um lífríki vatnsins, líka 
þegar sukku í það vinnuvélar. Yfir 
Dimmuborgum trónir veitingahús 
og stór hótel rísa á bestu útsýnis-
stöðunum. Þjóðvegur eitt liggur 
um vatnsbakkann – sem í sjálfu sér 
er brjálæðisleg áhættuhegðun og 
virðingarleysi við náttúrugersemi á 
heimsvísu: risastórir flutningabílar 
– olíubílar. Einn slíkur út af brúnni 
yfir Laxá og …

Mývatn
Guðmundur  
Andri Thorsson
rithöfundur. 

Í dag

Það þarf að skrúfa fyrir 
flæði næringarefna í vatnið 
undireins – bæði frá byggð og 
atvinnurekstri. 

Save the Children á Íslandi

KYNNTU ÞÉR 
LANDSINS MESTA 

ÚRVAL AF HELLUM
OG GARÐEININGUM

Frí landslagsráðgjöf til 1. júní
Pantaðu tíma í ráðgjöf 

í s. 412 5050 eða á sala@bmvalla.is.

bmvalla.is
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Pepsi-deild karla 

ÍA - Fylkir 1-1 
0-1 Albert Brynjar Ingason (28.), 1-1 Garðar 
Gunnlaugsson (36.). 
 
Fylkismenn náðu í sitt fyrsta stig í 
sumar en sitja samt á botni deildar
innar. 
 
ÍBV - Víkingur 0-3 
0-1 Arnþór Ingi Kristinsson (51.), 0-2 Gary 
Martin (61.), 0-3 Viktor Jónsson (83.). 
 
Víkingar gerðu góða ferð til Eyja og 
unnu sinn fyrsta sigur á tímabilinu. 
 
Valur - Þróttur 4-1 
1-0 Nikolaj Hansen (25.), 2-0 Guðjón Pétur 
Lýðsson (38.), 3-0 Sigurður Egill Lárusson 
(45.), 4-0 Kristinn Freyr Sigurðsson (51.), 4-1 
Thiago Pinto Borges (90+1). 
 
Valsmenn áttu í litlum vandræðum 
með að vinna Þróttara sem hafa 
tapað illa í báðum útileikjum sínum. 
 
Fjölnir - Víkingur Ó. 5-1 
1-0 Martin Lund Pedersen (29.), 2-0 Gunnar 
Már Guðmundsson (43.), 2-1 Hrvoje Tokic 
(47.), 3-1 Viðar Ari Jónsson (49.), 4-1 Hans 
Viktor Guðmundsson (78.), 5-1 Marcus 
Solberg (84.). 
 
Fjölnismenn kipptu spútnikliði 
Ólsara niður á jörðina með stórsigri, 
 
Breiðablik - KR 1-0 
1-0 Höskuldur Gunnlaugsson (35.). 
 
Skallamark Höskulds tryggði Blikum 
góðan sigur á KR. Löglegt mark var 
dæmt af gestunum í seinni hálfleik. 

Efri hluti 
Stjarnan  10
Víkingur Ó.  10
FH  9 
Fjölnir  9 
Breiðablik 9 
Valur 7 

Neðri hluti 
ÍBV  7 
KR  6 
Víkingur  5 
ÍA  4 
Þróttur  4 
Fylkir 1

Í dag
19.30 Stjarnan - FH  Sport
22.00 Pepsimörkin  Sport

Van gaaL KVaddi mEð titLi  
Louis van gaal stýrði manchest
er United væntanlega í síðasta 
sinn þegar liðið vann 21 sigur á 
Crystal Palace í úrslitum ensku 
bikarkeppninnar á laugardaginn. 
Framlengja þurfti leikinn en 
Jesse Lingard skoraði sigurmark 
United þegar tíu mínútur voru 
eftir af framlengingu. Eftir leikinn 
bárust fréttir af því José mourinho 
tæki við stjórastarfinu hjá 
United og búist er við því 
að hann verði kynntur til 
leiks hjá 
félag
inu á 
allra 
næstu 
dögum. 

JanUS og RamUnE BESt  
Haukarnir Janus 
daði Smárason og 
Ramune Pekar
skyte voru valin 
bestu leikmenn 
olísdeildanna í 
handbolta á loka
hófi HSÍ á laugardags
kvöldið. Ómar ingi magnússon, 
Val, og Lovísa thompson, gróttu, 
voru valin efnilegust og giedrius 
morkunas, Haukum, og Íris Björk 
Símonardóttir, gróttu, bestu 
markmennirnir. Þjálfarar Hauka, 
gunnar magnússon og Óskar 
Ármannsson, voru valdir bestu 
þjálfararnir. nánari upplýsingar 
um lokahófið má finna á Vísi.

Sund Síðustu dagar hafa verið 
draumi líkastir hjá hafnfirsku sund
konunni Hrafnhildi Lúthersdóttur 
en hún snýr aftur frá London þremur 
medalíum ríkari.

Hrafnhildur vann til silfurverð
launa í 50 metra bringusundi á loka
degi Em í 50 metra laug í London 
í gær en áður hafði hún unnið til 
silfurverðlauna í 100 metra bringu
sundi og bronsverðlauna í 200 metra 
bringusundi.

Hrafnhildur var með annan besta 
tímann í undanrásunum í 50 metra 
bringusundinu og þriðja besta 
tímann í undanúrslitunum þar 
sem hún synti á nýju Íslandsmeti, 
30,83 sekúndum. Í úrslitunum í gær 
synti Hrafnhildur á 30,91, eða 0,10 
sekúndum á eftir sigurvegaranum, 
hinni sænsku Jennie Johansson. 
Jenna Laukkanen frá Finnlandi varð 
þriðja en norðurlandabúar röðuðu 
sér í fimm af fyrstu sex sætunum.

„Þetta er stórkostlegt, ég gæti ekki 
verið ánægðari,“ sagði Hrafnhildur 
þegar Fréttablaðið heyrði í henni 
hljóðið í gær. Hún segist ekki hafa 
gert sér vonir um að ná svona góðum 
árangri í London og leit í raun á Em 
sem æfingamót.

„Ég gerði mér eiginlega ekkert 
miklar væntingar, ég fór með æfinga
hugsun inn í mótið. Ég hef verið að 
æfa á fullu, var ekkert að hvíla fyrir 
mótið og ætlaði bara að sjá hvar ég 
væri stödd,“ sagði Hrafnhildur sem 

fékk svo sannarlega jákvæð svör við 
þeirri spurningu. að hennar sögn var 
markmiðið ekki að toppa á Em. Það 
snýst allt um Ólympíuleikana í Ríó 
í ágúst.

„Ég hef verið að æfa á fullu frá því 
á Hm í fyrra en það er síðasta skiptið 
sem ég hef verið fullhvíld fyrir mót. 
Svo er stefnan sett á að toppa í Ríó,“ 
sagði Hrafnhildur sem setti Íslands
met í 50, 100 og 200 metra bringu
sundi á Hm í Kazan í fyrra. Hún sló 
þau öll á Em í London.

Stefnan sett á 
að toppa í Ríó
Hrafnhildur Lúthersdóttir vann til þrennra verð-
launa í 50 m laug á EM í London sem lauk í gær. Hún 
gerði sér ekki vonir um að ná svona góðum árangri 
enda í stífum æfingum fyrir Ólympíuleikana í Ríó.

Ég hef verið að æfa á 
fullu, var ekkert að 

hvíla fyrir mótið og ætlaði 
bara að sjá hvar ég stæði.

Hrafnhildur Lúthersdóttir

Hrafnhildur ásamt hinum verðlaunahöfunum í 50 metra bringusundinu; Jennie 
Johansson (gull) og Jennu Laukkanen (brons). FRéttABLAðið/AFP

Hrafnhildur kveðst ekki hafa 
áhyggjur af því að hún sé að toppa 
of snemma. „nei, alls ekki. Ég hef 
ekki verið í fullri hvíld og byrja strax 
aftur að æfa á morgun [í dag],“ sagði 
Hrafnhildur sem er bjartsýn á fram
haldið og er ekkert smeyk um að 
auknar væntingar í kjölfar árang
ursins í Ríó trufli hana.

„Eftir því sem ég verð eldri hef ég 
lært að loka betur á þetta. Ég finn 
fyrir meiri spennu en stressi og 

pressu,“ sagði Hrafnhildur sem er 
þakklát fyrir þann stuðning sem hún 
hefur fengið að heiman undanfarna 
daga.

Varðandi framhaldið segir Hrafn
hildur að það einkennist af æfingum. 
Hún tekur reyndar þátt á móti í nor
egi um næstu helgi en það sé meira 
til gamans. annars mun Hrafnhildur 
einbeita sér að æfingum, með það að 
markmiði að toppa í Ríó í ágúst.  
ingvithor@365.is

3
Hrafnhildur fékk fleiri 
medal íur á EM í London 
en Norðmenn, Rússar og 
Finnar.

Hrafnhildur með medalíurnar þrjár sem hún fékk á EM í 50 metra laug sem lauk í 
London gær. FRéttABLAðið/SuNdSAMBANd ÍSLANdS
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                             | Copa America - 100 ára afmælismót
Bestu fótboltamenn í heimi  - Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Lionel Messi, Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Willian, Dani Alves, Alexis Sánchez, 
Arturo Vidal, James Rodríguez, Edinson Cavani, Luis Suárez, Chicharito. Þarf að segja meira?

                             | Sumarmessan
Markaþáttur með öllu helstu atvikum Copa America og EM
Íþróttafréttamenn 365 rýna í allt það markverðasta sem gerist á hverju kvöldi klukkan 22

                             | Pepsídeildin og Pepsímörk karla og kvenna 2016
Aldrei fleiri beina útsendingar frá íslenskum fótbolta! 
Höddi Magg, Helena Ólafsdóttir og fótboltasérfræðingar gera upp allt það markverðasta

                             | NBA Finals
Beinar útsendingar
Hverjir verða meistarar?

                             | Formúla 1
Enn meiri spenna en undanfarið!
Rúnar Jónsson og Kristján Einar Kristjánsson leiða okkur í gegnum spennandi keppni

                             | UFC
Hádrama og harka!
Allt það besta í beinni frá MMA

                             | Demantamótaröðin
Meistaradeildin í frjálsum íþróttum
Besta frjálsíþróttafólki í heimi  í beinni útsendingu

                             | Inkassodeildin
Úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Leikur í beinni í hverri umferð

                             | UFC
Beinar útsendingar
Hver lemur hvern....

*Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is.



Elskulegur faðir okkar,
Kristján Sigurðsson

fyrrverandi forstöðumaður 
Unglingaheimilis ríkisins,

lést á dvalarheimilinu Grund í  
Reykjavík þann 19. maí. 

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík  
föstudaginn 27. maí kl. 11.00.

Drífa Kristjánsdóttir Embla Kristjánsdóttir
Fjalar Kristjánsson Hrefna Kristjánsdóttir
Freyja Kristjánsdóttir Askur Kristjánsson
Harpa Kristjánsdóttir Gríma Kristjánsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi, langafi og 

langalangafi,
Óskar Halldórsson

húsgagnabólstrari, 
Lyngbergi 39b, Hafnarfirði,

 sem lést þann 17. maí síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Víðistaðakirkju þriðjudaginn  

24. maí kl. 13.00.

Helga Jóna Jensdóttir
Hrafnhildur Óskarsdóttir       Jens Þórisson
Hafdís Óskarsdóttir Khalil Semlali
Helena Óskarsdóttir Robert Scobie
Helga Óskarsdóttir Christof Wehmeier
Valdimar Óskarsson Lovísa Traustadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

1568 Holland lýsir yfir sjálfstæði frá Spáni.
1618 Þrjátíu ára stríðið hefst í Evrópu með uppþotum í Prag.
1908 Sjaldgæfur fiskur, stóra brosma, veiðist í fyrsta sinn við Ísland 
í Jökuldjúpi. Fiskurinn fékkst á færi á 110 metra dýpi.
1939 Hitler lýsir því yfir að hann vilji ráðast inn í Pólland, sem 
hann gerir síðar sama ár.
1949 Þýskaland skiptist formlega í Vestur-Þýskaland og Austur-
Þýskaland.
1963 Listamaðurinn Guðmundur frá Miðdal lést á þessum degi en 
hann var fæddur árið 1895.
1965 Danska þingið samþykkir að afhenda Íslendingum handritin, 
sem lengi hafði verið deilt um.
1985 Alþingi samþykkir þingsályktun um stefnu Íslendinga í af-
vopnunarmálum. Þar er áréttað að á Íslandi verði kjarnorkuvopn 
ekki staðsett.
1987 Hannes Hlífar Stefánsson, þá 14 ára gamall, verður heims-
meistari sveina í skák 16 ára og yngri.
1992 Giovanni Falcone dómari er myrtur með sprengju á Ítalíu.
1995 Forritunarmálið Java er fyrst kynnt almenningi.
1996 Svíinn Göran Kropp nær toppi Everestfjalls án súrefnishjálp-
artækja eftir að hafa hjólað að fjallinu frá Svíþjóð.
2003 Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin fer út til Alsír til rústabjörg-
unar. Tveimur dögum fyrr varð jarðskjálfti, 6,7 á Richter, í norður-
hluta Alsír.

Merkisatburðir

Þann 23. maí 1934 sátu lögreglumenn 
fyrir bandarísku bankaræningjunum 
Bonnie Parker (1910-1934) og Clyde Bar-
row (1909-1934) í Louisiana og skutu þau 
til bana. Í krufningarskýrslu kemur fram 
að á líkama Barrows hafi verið sautján 
skotsár og tuttugu og sex á líkama Park-
ers.

Barrow og Parker voru alræmd sem 
ræningjar og ofbeldismenn og eru betur 
þekkt sem Bonnie og Clyde. Þau ferðuð-
ust um miðríki Bandaríkjanna í krepp-
unni miklu frá 1931-1934 ásamt gengi 
sínu, rændu banka og bensínstöðvar, 
drápu lögregluþjóna og almenna borg-
ara og svifust einskis. Gengið er talið 
hafa drepið níu lögregluþjóna auk fjölda 
óbreyttra borgara. Glæpir þeirra vöktu 
mikla athygli meðal almennings, enda 
voru þau á lista lögreglunnar yfir mestu 
óvini þjóðarinnar.

Í dag þekkja þau flestir eingöngu sem 
söguhetjurnar í kvikmynd Arthurs Penn, 
Bonnie and Clyde, frá 1967 þar sem þau 
voru leikin af Warren Beatty og Faye 
Dunaway.

Þ ettA  G e r ð i st :  2 3 .  m A Í  1 9 3 4

Bonnie og Clyde skotin til bana

Í kvöld verður hægt að slaka á í jóga í 
vatni í gömlu sundhöllinni í reykja-
vík. Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir 

jógakennari mun leiða jógakennsluna 
með aðstoð þeirra tómasar Odds eiríks-
sonar og Halldóru markúsdóttur. sund-
höllinni verður lokað í sumar vegna 
endurbóta og gestum er boðið í þennan 
viðburð að kostnaðarlausu. engin 
reynsla er nauðsynleg og fólk á öllum 
aldri getur tekið þátt. 

„Ég hef verið með þrjá ættliði í tíma. 
Þetta er milt form af jóga, vel flestir 
geta gert æfingarnar, segir Arnbjörg frá. 
„Vatnið styður líkamann á alla kanta. Þú 
getur svolítið ráðið álaginu. Það er minni 
pressa á stoðkerfinu. Fólk segir frá því að 
það slaki betur á. Það er frábært fyrir þá 
sem hafa verið að glíma við meiðsli eða 
vilja mildar teygjur í vatni,“ segir Arn-

björg og segir jógaæfingarnar einnig 
henta sérlega fólki sem er haldið streitu.

Halldóra sem aðstoðar Arnbjörgu 
tekur undir með henni. „Þetta er öðru-
vísi upplifun og krefst engrar reynslu. 
Við gerum æfingar á bakkanum, æfing-
unum fylgir mikil friðsæld og öryggis-
tilfinning. Það er öðruvísi tenging við 
jógað að vera í vatni, vatnið hefur öðru-
vísi áferð, þyngd og mótstöðu og umlyk-

ur mann. Það hentar mörgum sem vilja 
ekki vera á jógadýnu,“ segir Halldóra.

eftir um það bil hálftíma æfingar fara 
gestir saman í slökun í vatninu. Þá er 
flotið um undir tónum. Þeir sem vilja 
geta leigt flotbúnað í afgreiðslu sund-
hallarinnar á 500 krónur.

ekki er hægt að skrá sig fyrirfram á 
viðburðinn en nauðsynlegt er að skrá sig 
í afgreiðslu sundhallarinnar því fjölda-
takmark er á viðburðinn. Aðstandendur 
viðburðarins mæla með því að gestir 
mæti um sjöleytið. Opið verður á úti-
svæðið og í pottana á meðan á viðburði 
stendur.

Dj margeir mun leggja til tónlistar-
flæði sem verður spilað. Hann hefur 
áður lagt til tónlist í útiviðburðum jóga 
í vatni í sundlauginni í Þelamörk. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Jóga í vatni í Sundhöllinni
Sundhöllinni í Reykjavík verður lokað yfir sumarið vegna endurbóta. Áður en það gerist 
er bryddað upp á skemmtilegum viðburði. Í kvöld verður hægt að fara í jóga í vatni og 
slökun með flotbúnaði undir heilandi tónum. Dj Margeir leggur til tónlistarflæðið.

Arnbjörg er reyndur jógakennari sem hefur meðal annars sérhæft sig í kennslu í vatni, Halldóra verður henni til aðstoðar. FréttAblAðið/VilHelm

Vatnið styður líkamann 
á alla kanta. Þú getur 

svolítið ráðið álaginu. Það er 
minni pressa á stoðkerfinu. Fólk 
segir frá því að það slaki betur á. 

listamaðurinn Guðmundur einarsson frá miðdal.
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Aukasýning komin í sölu

Tryggðu þér sæti tímanlega 
Miðasala 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.— 31. maí  
í Eldborgarsal Hörpu.

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



Skák  Gunnar Björnsson
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LÁRÉTT
2. svari
6. skammstöfun
8. breið
9. rönd
11. í röð
12. mont
14. jurtaríki
16. ætíð
17. stjórnarum-
dæmi
18. annríki
20. skóli
21. faðmlag

LÓÐRÉTT
1. klöpp
3. átt
4. fax
5. fag
7. örmjór
10. eldsneyti
13. bæli
15. ilma
16. afbrot
19. nudd

LÁRÉTT: 2. ansi, 6. eh, 8. víð, 9. rák, 11. mn, 12. grobb, 
14. flóra, 16. sí, 17. lén, 18. önn, 20. fg, 21. knús.
LÓÐRÉTT: 1. berg, 3. nv, 4. símbréf, 5. iðn, 7. hárfínn, 
10. kol, 13. ból, 15. anga, 16. sök, 19. nú.

Sudoku
Krossgáta
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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.
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veðurspá Mánudagur

Í dag snýst vindur í fremur hæga sunnanátt. Lítilsháttar rigning öðru hverju, 
fyrst suðvestanlands, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 6 til 14 
stig.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hvað segirðu, Hall-
fríður? Ættum við 

að fara saman í bíó 
bráðlega?

Já, hví 
ekki?!

Í alvöru!
Jájá! ég ætla bara 
aðeins að skoða 
hérna stöðuna í 
fílófaxinu mínu...

Var hún bara 
ekkert laus fyrr 
en á næsta ári?!

Nei, en ég meina...  
31. febrúar 2017 verður 

einn góður dagur. Ég 
finn það á mér! Það er 

meinhollt að 
hlakka til, þú 

veist það!

Ókei, nú er ég að fara að 
rétta þér vísakortið mitt 

svo þú getir keypt þér 
sjálfur strigaskó.

Plís, plís, plís, plíííííís! 
ekki týna því! Ég bið 
þig um að 
vanda þig 

núna.
Já, maður... 

lofa.

...eeeinn, tveir 
og byrja!

Doink

Doink
splasss

Jesús minn! Þú 
dauðhræddir mig, 
maður! ég hélt að 
eitthvað skelfi-
legt hefði komið 

fyrir barnið!!

Ég og mitt marða milta 
í samvinnu við blæðandi 
hökuna á mér biðjumst 
innilegrar velvirðingar 

á þessu tjóni sem okkur 
tókst að valda þér.

Daniel Dubov (2.644) átti leik gegn 
Ante Brkic (2.584) á EM einstaklinga í 
Gjakova í Kósovó. 
Hvítur á leik
19.Ba6!! gxf3 (19...bxa6 20. Rxc6 
Bxc6 21. Dxc6 vinnur) 20.Bxb7+ Kb8 
21.Bxc6+ Kc8 22.Bb7+ Kb8 23.Bxf3+ 
Kc8 24.Bb7+ Kb8 25.Bc6+ Kc8 
26.Hb2! Svartur gaf. Inarkiev er efstur 
fyrir lokaumferðina. 
www.skak.is:  Allt um MótX-einvígið.  
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Ljósmyndasýningar
Hvað?  BOWIE – The Session
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Harpa
Ljósmyndasýningin Bowie – The 
Sessions eftir Gavin Evans stendur 
nú yfir í Esju á 4. hæð Hörpu. 
Miðaverð er 1.500 krónur.

Hvað?  Þögul leiftur – ljósmynda-
sýning Vesturfarasetursins
Hvenær?  11.00
Hvar?  Esja, Harpa
Ljósmyndasýning Vesturfara-
setursins, Þögul leiftur, stendur 
nú yfir í Esju á 3. hæð Hörpu. Á 
sýningunni má sjá nærri 400 ljós-
myndir af íslenskum landnemum 

eftir Nelson Gerrard. Myndirnar 
eru teknar á árunum 1870 til 1910 
og sýna vel verklag við ljósmyndun 
á þessum tíma og ýmsa áhuga-
verða hluti og muni sem fólk átti. 
Vesturfarasetrið og Harpa standa 
að sýningunni. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Kynningarfundur 24. maí í HR

LANGAR ÞIG Í HÁSKÓLA 
EN VANTAR GRUNNINN?

Verið velkomin á kynningarfund um frumgreinanám 
Háskólans í Reykjavík 24. maí kl. 17 í stofu M115.

Opið fyrir umsóknir í frumgreinanám til 12. júní.

-AFTENPOSTEN

WERTHER
Ópera í beinni

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

FORSALA
HAFINFORELDRABÍÓ

WWW.SMARABIO.IS/FORELDRABIO 26. júní í Háskólabíói

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

KEANU   KL. 8 - 10:15
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
KEANU VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 8:20 - 10:20
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 6 - 8
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 5:40

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 5 - 8 - 10:55
BAD NEIGHBOURS 2  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 5 - 8 - 10:10
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40

KEANU   KL. 6:20 - 9 - 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 9

KEANU   KL. 8
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 8
MOTHER’S DAY   KL. 10:15

EGILSHÖLL

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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 NÚMERUÐ SÆTI

95%

Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Pretty 
Woman og Valentine´s Day

FráFrá

78%
ROGEREBERT.COM


ROLLING STONES


NEW YORK POST


HITFIX


HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Ardennes ENG SUB    18:00  
Keep FrozenENG SUB   18:00
Anomalisa   18:00 
Brev til kongen  20:00
Louder than bombs   20:00   
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00
The Witch / Nornin   22:00 
Room   22:15   
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

X-MEN APOCALYPSE 3D 7, 10(P)

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:50

ANGRY BIRDS ENS.TAL 8

BAD NEIGHBORS 2 8, 10

CAPTAIN AMERICA 10:10

RATCHET & CLANK 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:00

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Mánudagur
 
hvar@frettabladid.is

23. maí 2016
Dans
Hvað?  Tango Milonga Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Sólon Bistro, Bankastræti 7, 
2. hæð
Frír kynningartími í argentínskum 
tangó með kennara og svo er 
dansað til kl. 23.00. Danskunnátta 
er ekki nauðsynleg og ekki þarf að 
mæta með félaga.

Ráðstefna
Hvað?  Geta borgir verið 
sjálfbærar?
Hvenær?  14.00
Hvar?  Norræna húsið
Alþjóðlegu umhverfissamtök-
in WorldWatch Institute gefa 
árlega út bók þar sem farið 
er yfir þau umhverfismál sem 
efst eru á baugi í heiminum 
hverju sinni. Til þess að hvetja 
til umræðu og miðlunar nýrra 
lausna í tengslum við þema 
þessa árs hafa samtökin hrund-
ið af stað norrænni ráðstefnu-
röð sem fram fer í höfuðborgum 
Norðurlandanna í maí. Tekin 
verður fyrir almenn þróun og 
dæmi um grænar lausnir 
í arkitektúr, byggingar-
iðnaði, skipulags- og 
samgöngumálum í 
Evrópu á Norður-
löndunum og á 
Íslandi. Dagskráin er 
á ensku og er þátttaka 
í ráðstefnunni ókeypis 
en nauðsynlegt er að 
skrá sig til þátttöku á 
slóðinni Tix.is/en/nor-
dichouse/.

Sýning
Hvað?  Icelandic 
 Sagas: The Greatest 
Hits
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norðurljós, Harpa
Íslendingasögurnar 

kynntar á 74 mínútum. Miðaverð 
er 4.900 krónur og fer sýningin 
fram á ensku.

Hvað?  Sími látins manns
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Leiksýningin Sími látins manns 
verður frumsýnd í Tjarnarbíói 
í kvöld. Leikstjóri er Charlotte 
Bøving og leikarar þau María Dal-
berg, Kolbeinn Arnbjörnsson, Elva 
Ósk Ólafsdóttir og Halldóra Rut 
Baldursdóttir. Miðaverð er 4.400 
krónur.

Tónlist
Hvað?  Ómkvörnin
Hvenær?  17.00 og 19.00
Hvar?  Kaldalón, Harpa
Uppskeruhátíð ungra tónskálda 
frá Tónsmíðadeild Listaháskóla 
Íslands fer fram í dag og á morgun 
í Kaldalóni Hörpu. Glæný verk 
flutt í samstarfi við hljóðfæraleik-
ara skólans og tónlistarfólk annars 
staðar frá. Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  ÓBÓ & Jo Berger Myhre
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgata 2
Tónlistarmennirnir Ólafur 

Björn Ólafsson, ÓBÓ, og Jo 
Berger Myhre flytja nýja tónlist í 
Mengi í kvöld. Miðaverð er 2.000 
krónur.

Hvað?  Trúbadorinn Ellert
Hvenær?  22.00
Hvar?  American Bar
Trúbadorinn Ellert slær á létta 
strengi á American bar í kvöld.

Hvað?  Dj Pilsner
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn

Dj Pilsner þeytir skífum 
á Kaffibarnum í 

kvöld.

Norræna ráðstefnuröðin Geta borgir verið sjálfbærar? fer fram í Norræna húsinu í dag. Að ráðstefnunni standa alþjóðlegu um-
hverfissamtökin WorldWatch Institute.
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Mánudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Two and a Half Men 
07.45 The Middle 
08.05 2 Broke Girls 
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 Britain's Got Talent 
13.55 Britain's Got Talent 
15.10 Britain's Got Talent 
15.35 ET Weekend 
16.15 Tommi og Jenni 
16.30 Simpson-fjölskyldan 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu og sönnu 
Ellen DeGeneres sem fær til sín 
góða gesti og slær á létta strengi. 
Þættirnir eru með þeim vinælustu 
í sinni röð um allan heim enda 
hefur Ellen einstakt lag á gestum 
sínum og nær að skapa einstakt 
andrúmsloft í salnum sem skilar 
sér beint til áhorfenda sem sitja 
heima í stofu. 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.08 Ísland í dag 
19.20 The Goldbergs 
19.45 Brother vs. Brother 
20.30 Lóa Pind: Battlað í borginni 
21.15 Outlander 
22.20 Game Of Thrones 
23.20 Veep 
23.50 Major Crimes 
00.35 Empire 
01.20 Covert Affairs 
02.00 Crimes That Shook Britain 
02.50 A.D.: Kingdom and Empire 
03.30 A.D.: Kingdom and Empire 
04.15 Elephant White 
05.45 The Brink 
06.15 Ballers

17.15 The Amazing Race 
18.00 Drop Dead Diva 
18.40 One Born Every Minute 
19.30 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
20.20 Hell's Kitchen USA 
21.05 The Originals 
21.50 I.Zombie 
22.35 Who Do You Think You Are? 
23.35 Jamie & Jimmy's Food Fight 
Club 
00.20 The Originals 
01.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

12.10 Groundhog Day 
13.50 Ghosts of Girlfriends Past 
15.25 Turtle Power: The Definitive 
History of the Teenage Mutant 
17.05 Groundhog Day 
18.45 Ghosts of Girlfriends Past 
20.20 Turtle Power. The Definitive 
History of the Teenage Mutant 
22.00 The Fisher King 
00.20 X-Men: The Last Stand Þriðja 
myndin í hinum geysivinsæla 
kvikmyndabálki um ofurmenna-
hópinn sem sameiginlega gengur 
undir nafninu X-Men. Það lítur út 
fyrir að lækning sé fundin fyrir 
hina stökkbreyttu og þá færist enn 
meiri harka í stríðið milli manna 
og þeirra stökkbreyttu. Myndin er 
stjörnum hlaðin og skartar Hugh 
Jackmann, Halle Berry, Patrick 
Stewart og Anne Paquin. 
02.00 The Mule 
03.40 The Fisher King

17.05 Eyðibýli 
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 Attenborough: Maðurinn á 
bak við myndavélina 
21.05 Bækur og staðir 
21.10 Spilaborg 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Halldór Ásgeirsson 
23.05 Kvöldstund með Jools Hol-
land 
00.05 Kastljós 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America's Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 The Office 
13.55 Scorpion 
14.40 Life Unexpected 
15.25 Younger 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.45 Stjörnurnar á EM 2016 
20.15 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

18.15 Raising Hope 
18.40 The Big Bang Theory 
19.00 Friends 
19.25 Modern Family 
19.45 Sjálfstætt fólk 
20.25 Léttir sprettir 
20.50 Heilsugengið 
21.25 The Lottery 
22.10 Nikita 
22.55 Person of Interest 
23.35 Friends 
00.00 Sjálfstætt fólk 
00.35 Léttir sprettir 
00.55 Heilsugengið 
01.30 The Lottery 
02.10 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.45 AT&T Byron Nelson Cham-
pionship 
13.45 Golfing World 2016 
14.35 AT&T Byron Nelson Cham-
pionship 
19.35 Inside The PGA Tour 2016 
20.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.55 AT&T Byron Nelson Cham-
pionship

13.00 Toronto - Cleveland: Leikur 3 
14.50 Formúla E - Beijing 
16.10 ÍA - Fylkir 
18.00 Deportivo - Real Madrid 
19.40 Spænsku mörkin 2015/2016 
20.10 Valur - KR 
21.55 Markaþáttur Pepsí deildar 
kvenna 
22.40 Brighton - Sheffield Wed-
nesday

07.20 Breiðablik - KR 
09.10 Liverpool - Sevilla 
11.15 Fram - Haukar 
12.55 Demantamótaröðin - Rabat 
14.55 Oklahoma - Golden State: 
Leikur 3 
16.45 Breiðablik - KR 
18.35 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 
19.00 Ensku bikarmörkin 2016 
19.30 Stjarnan - FH Bein útsending 
22.00 Pepsímörkin 2016 
23.35 Formúla E 2015/16 
00.30 Toronto - Cleveland. Leikur 4

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Latibær 
07.48 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Lína langsokkur 
08.25 Lukku láki 
08.47 Mæja býfluga 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Víkingurinn Viggó 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.55 UKI 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.25 Latibær 
11.48 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Lína langsokkur 
12.25 Lukku láki 
12.48 Mæja býfluga 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.45 Víkingurinn Viggó 
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 
15.25 Latibær 
15.50 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Lína langsokkur 
16.25 Lukku láki 
16.48 Mæja býfluga 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.45 Víkingurinn Viggó 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.55 UKI 
19.00 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
MÁNUDAGUR

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

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

 | 22:00
THE FISHER KING
Dásamleg mynd um útvarps-
mann sem gerir ákveðin
mistök sem hafa áhrif á
heimilislausan mann og hann 
ákveður að leita hann uppi
og hjálpa honum til betra lífs.  

 | 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.

 | 19:45
BROTHER VS. BROTHER
Stórskemmtilegir þættir með
þeim bræðrum Jonathan og
Drew sem hvor um sig fær með
sér hóp af ólíku fólki í lið og svo
keppa þau um það hver er
bestur í að gera upp fasteign.

 | 20:30
BATTLAÐ Í BORGINNI
Spennandi þáttasería með Lóu Pind sem hefur í vetur fylgst 
með fimm kraftmiklum ungmennum af erlendum uppruna 
æfa sig fyrir danskeppni þar sem bestu streetdansunglingar 
Íslands battla til sigurs. 
 

 | 22:20
GAME OF THRONES
Sjötta þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna í Westeros en allar vilja 
þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti, The Iron 
Throne.
 

14.24 
Svampur 
Sveinsson 
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Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 | hafid@hafid.is | www.hafid.is | við erum á  

Tilboðsvika í Hafinu

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð

Hafið Fiskverslun fagnar nú 10 ára afmæli, af því 
tilefni ætlum við að vera með tilboðsviku dagana 
23. til 27. maí í öllum verslunum Hafsins.

Við viljum minna á verslun okkar í Skipholti 70 
þar sem fiskbúðin Hafrún var áður til húsa.

Opið frá 10 - 18:30 alla virka daga.

Verið hjartanlega velkomin!

23. - 27. maí

 Ítalskur lúxusréttur
1.790 kr. kg.

 Þorskur í basil/hvítlauk
1.590 kr. kg.

 Langa í austurlensku karrý
1.590 kr. kg.

HAFIÐ

FISKVERSLU
N

10
ára



Það er misjafnt hversu langan 
tíma fólk gefur sér í að undir
búa sig fyrir hlutina og margir 

eru sjálfsagt rétt komnir með hug
ann við komandi sumar. Hópur 
manna hefur þó stundað stífar 
æfingar í rúma níu mánuði fyrir 
Mýrarboltann sem fram fer um 
verslunarmannahelgina. Því eru 
enn nokkrir mánuðir til stefnu.

„Við erum búnir að vera að þjálfa 
alveg stanslaust. Hann Helgi í World 
Class sem er einkaþjálfari og ketil
bjöllukennari er í klúbbnum og er 
búinn að vera að þjálfa okkur. Við 
höfum verið að fara fjórum til fimm 
sinnum í viku í þvílíkt ketilbjöllu
prógramm,“ segir rapparinn góð
kunni Erpur Eyvindarson en hann 
er meðal meðlima í mýrarbolta
klúbbnum Maradona Social Club 
sem hefur verið við stífar æfingar 
síðan í ágúst í fyrra. Augljóst er að 
töluverður hugur er í liðsfélögum 
og eru æfingarnar aðallega í formi 
styrktaræfinga þar sem ekki er um 
neinn venjulegan fótbolta að ræða 
en um fjörutíu manns skipa liðið. 
„Þetta er náttúrulega ekkert venju
legur fótbolti. Mýrarboltinn er rosa
lega erfiður. Þetta reynir svo mikið 
á þrekið, þannig að það eru rosa
lega örar skiptingar. Við erum með 
mikið af varamönnum.“

Fyrir þá sem ekki vita er Mýrar
boltinn hátíð á Ísafirði sem fram 
fer um verslunarmannahelgina. Lið 
keppa í eiginlegum fótbolta nema 
að völlurinn er í mýri og því mikið 
drullumall.

Þeir félagar í Maradona Social 
Club setja markið hátt í ár og er 
stefnan að sjálfsögðu sett á að vinna 
mótið í ár þar sem þeir sigruðu ekki 
í fyrra. „Það var dómaraskandall 
seinast, við vorum búnir að rúlla 
þessu öllu upp og svo var svona smá 
skandall sem maður nennir ekkert 
að vera að tala um en við ákváðum 
að við kæmum til baka og myndum 

taka þetta eins og Maradona gegn 
Englandi ’86,“ segir Erpur ákveðinn 
og vísar þar í goðsagnakenndan fót
boltaleik á milli Argentínu og Eng
lands árið 1986.

„Þetta er búinn að vera langur 
undirbúningstími og lengi planað 
að byggja upp liðið. Búið að  „scouta“ 
þá bestu í mörg ár og kaupa þá yfir,“ 
segir Erpur og er fljótur að svara 
þegar hann er spurður hvort þeir 
hafi verið að kaupa menn yfir í liðið 
með beinhörðum peningum: „Við 
erum svona aðallega að bjóða þeim 
þvílíkt magn af gleði og lífsfyllingu. 
Svo er líka sumt sem er bara mælt 
í sentilítrum. Þetta er blaut íþrótt.“

Í lok viðtalsins tekur Erpur þó 
fram að enn sé tekið við umsóknum 
frá áhugasömum sem hafa hug á því 
að taka þátt í mótinu, enda er enn 
töluverður tími til stefnu. 
gydaloa@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Við erum sVona 
aðallega að bjóða 

þeim þVílíkt magn af gleði 
og lífsfyllingu. sVo er líka 
sumt sem er bara mælt í 
sentilítrum. þetta er blaut 
íþrótt.

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

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Heimsþekktu amerísku 
heilsurúmin frá Spring Air.

Nú í Dorma

Fáanlegt í stærðunum 120/140/160/180 x 200 cm

Spring Air REGENCY  
heilsurúm með classic botni

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

• Fimm svæðaskipt  
pokagormakerfi

• Tvöfalt gormakerfi

• Hægindalag í yfirdýnu

• Silkiblandað bómullar
áklæði

• Steyptur svampur í köntum

• Sterkur botn

Aðeins  209.925 kr.

Kynningartilboð 180 x 200 cm

Fullt verð: 279.900 kr.

Komdu og leggstu  
í draumarúmið!
Regency er sérlega vandað heilsurúm frá 
Spring Air, einum þekktasta rúmafram-
leiðanda Bandaríkjanna.

Gerðu kröfur um gæði – Spring Air stenst þær.

 

Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  |  www.dorma.is

LÁTTU
DRAUMINN 

RÆTAST

Komdu í Dorma

Val um svart eða hvítt PU leður 

eða grátt áklæði á botni.

Aðeins  63.920 kr.

Tilboð 

120 x 200 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Nature’s Rest heilsu- 

dýna með Classic botni.

Stærð: 120x200 cm.

· Svæðaskipt pokagormakerfi

· Burstaðir stálfætur

· Sterkur botn, val um 3 liti

· 320 gormar pr. fm2

· Góðar kantstyrkingar

Yankee Candle 

ilmur mánaðarins

Ilmur maímánaðar  – 25% AFSLÁTTUR

Fluffy Towels

20%
AFSLÁTTUR

af  120 x 200 cm á meðan  

birgðir endast.

Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar 
á www.dorma.is

Einkaþjálfarinn og ketilbjöllu-
kennarinn Helgi Þorvaldsson er 
aðalþjálfari mýrarboltaliðsins 
Maradona Social Club. Hér út-
skýrir hann nokkrar æfingar sem 
liðið hefur verið duglegt við að 
hjóla í til þess að ná sem mestum 
styrk, snerpu og þoli í drullunni.

Kettlebells 
swing: Ketil-
bjöllusveiflan 
styrkir aftan-
verðan lærvöðva 
og mjóbak sem 
hentar einstaklega 
vel til að fóta sig vel í drullunni 
auk þess sem hún getur einnig 
verið hörku þolæfing.
 
Goblet squat: Hnébeygja með 
þyngd við brjóstkassa sem 
tekur einmitt á vöðvunum á 
móti sveiflunni þar sem framan-
verð læri og kviður fá að vinna 
vinnuna. Þessi samsetning hjálpar 
liðsmönnum að standa í fæturna 
og halda jafnvægi í drullunni og 
passar einstaklega vel saman.
 
Thrusters: Nauðsynlegt til 
að koma sprengikrafti inn í 
prógrammið því auðvitað er 
mikilvægt að geta hoppað upp úr 
drullunni þegar boltinn ratar til 
manns.
 
Pressur: Auðvitað erum við með 
reglurnar á hreinu og að sjálf-
sögðu þá vitum við að ekki má 
ýta andstæðingum, því er þessi 
æfing eingöngu til að fríska upp á 
útlitið því þegar leggirnir eru hrút-
massaðir þá viljum við samsvara 
okkur vel á vellinum.

æfingar maradona 
social club

taka þetta eins  
og maradona '86
Erpur Eyvindarson hefur verið duglegur við að rífa í ketilbjöllurnar 
síðustu mánuði ásamt góðum hóp. Ástæða sveiflanna er Mýrarbolt-
inn en hann segir styrk og þol öllu skipta þegar hlaupið er í drullu.

Hér má sjá hluta liðsins taka vel á því á æfingu á dögunum. Rétt sést glitta í Helga þjálfara lengst til vinstri á myndinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

10kg
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domino’s appwww.dominos.is sími 58 12345

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR. 
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 23.–29. MAÍ 2016

1.490 kr.
ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI

MÁNUDAGURINN 
23. maí
Með fyrstu 1.000 pöntunum 
dagsins fylgir bíómiði eða 
varningur tengdur Warcraft

ÞriÐJUDAGURINN
24. maí
Flaska af ísköldu 2 L 
Coke fylgir með fyrstu 
750 pöntunum dagsins.

MIÐVIKUDAGURINN
25. maí
Nutellagott fylgir 
með fyrstu 750 
pöntunum dagsins. 



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Berglindar 
Pétursdóttur

Bakþankar

Við erum í hjarta borgarinnar 
að Þverholti 13. Komdu við í 
kaffisopa eða sendu okkur 
línu og óskaðu eftir tilboði í 
prentverkið þitt, stórt eða 
smátt.

MIÐBORGIN

HEILSU- 
KODDAR ROYAL

Royal Alexa sameinar aðlögun 
þrýstijöfnunarefnis og tvöföldu 

pokagormakerfis. 7 cm þrýsti-
jöfnunarefni í toppnum, smápoka-

gormakerfi í efra laginu sem aðlagast 
fullkomlega að líkamanum. Yfirdýnan er 

einnig með steyptum hliðarköntum sem 
gerir það að verkum að svefnflöturinn nýtist 

mun betur en ella.

Neðri gormarnir eru 17cm á hæð og alls 840 tals-
ins. Efri eru hinsvegar 7,5cm. og 609 að tölu. Þetta 

gerir það að verkum að lítil hreyfing er á milli svæða.

Royal Aviana er unnin úr þrýstijöfnunarefni sem aðlagast alveg að 
líkamanum og fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjóbak og háls. 

Einnig dreifir hún þyngd líkamans og myndast því enginn þrýstingur á rass, mjaðmir eða axlir.

Royal Corinna er millistíf dýna 
með 5 svæða pokagormakerfi 
og góðri mýkingu í toppnum. 

Gormarnir eru 18cm á hæð 
og 609 talsins sem gerir það 

að verkum að það er lítil 
hreyfing á milli svæða.
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ROYAL 

MAÍ TILBOÐ
25% AFSLÁTTUR!

GEL PAD MEMORY
14.030 kr.
Nú 10.523 kr.

LATEX
12.450 kr.

Nú 9.337 kr.

ALEXA
(153x200 cm)

212.980 kr.

MAÍTILBOÐ
159.735 kr.

CORINNA
(153x200 cm)

124.620 kr.

MAÍTILBOÐ
93.465 kr.

AVIANA
(153x200 cm)

164.400 kr.

MAÍTILBOÐ
123.300 kr.

ROYAL ALEXA

ROYAL AVIANA

ROYAL CORINNA

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

90x200 cm  105.826 kr. - nú 79.379 kr.
120c200 cm  128.733 kr. - nú 96.550 kr.

180x200 cm  202.990 kr. - nú 152.242 kr.

90x200 cm  83.709 kr. - nú 62.782 kr.
120x200 cm  98.036 kr. - nú 73.527 kr.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Frá því að ég var píreygur 9 ára 
krakki hefur sjón minni farið 
hrakandi og ég sit nú uppi 

með nærsýni upp á þrjár kommur 
og sjónskekkju eins og söguhetjan 
í Dagbókum Berts. Um fimmtán 
ára aldurinn var stefnan tekin á 
glæstan feril á sviði nútímadanslist-
ar og fengu gleraugun að víkja fyrir 
handhægum augnlinsum. Í dag er 
ég tuttugu og sjö ára og hef í tylft 
ára troðið linsum í augun á mér 
um leið og ég vakna. Ég hef reynt 
að kaupa mér fokdýr tískugleraugu 
þegar frænkur mínar segja æ, æ, 
þetta er ekki gott fyrir augun, en 
allt kemur fyrir ekki. Alltaf sogast 
þessar litlu sogskálar aftur utan um 
mínar ofkúptu augnkúlur.

Tólf ár sem þræll og allt það, ég 
ákvað að freista gæfunnar og fara 
í rannsókn til þess að ganga úr 
skugga um hvort ég væri gjald-
gengur kandídat í leiseraðgerð á 
augum. Ég pantaði tíma. Ekkert 
mál. Þú þarft að vera linsulaus í 
heila viku á undan, sagði síma-
daman hjá augnlækninum. Guð 
minn góður, svaraði ég. Eftir að 
hafa verið bundin linsum í 12 ár 
var hægara sagt en gert að draga 
níðþungar lonníetturnar upp úr 
hulstrinu og burðast með þær allan 
liðlangan daginn. Dagarnir voru 
langir, nefpúðarnir voru harðir. 
Mér fannst vinnufélagar mínir 
pískra um gleraugun. Enginn hrinti 
mér reyndar (bannað að hrinda 
fólki með gleraugu) og fyrir það var 
ég þakklát.

Eftir erfiða viku hrundi ég með 
gleraugun á undan mér inn til 
læknisins og fékk grænt ljós á að 
leggjast strax inn á þetta hátækni-
augnsjúkrahús í þær tíu mínútur 
sem aðgerðin tekur. Þvílík blessun. 
Fyrst skapaði guð sjónskekkjuna. 
Svo skapaði hann leysigeislann. 
Amen.

Gleraugna–
glámur
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